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ÚVOD
Program rozvoje města Vizovice 2021–2027 je dokumentem, v němž jsou zakotveny
rozvojové priority města Vizovice. Podklady pro vznik Programu rozvoje města byly
současné potřeby města a výhledové náměty, kterými se město bude postupně zabývat a dle
možností řešit.
Představitelé města vnímali a brali v potaz priority i před vypracováním tohoto dokumentu.
Sjednocená písemná podoba struktury cílů a priorit napomůže k jejich snadnějšímu naplnění –
jednak je stanovena hierarchie jednotlivých priorit (které priority jsou důležitější než jiné)
a časový plán jejich naplnění, jednak jsou v dokumentu definovány realizační podmínky
(konkrétní činnosti, využitelné zdroje financí apod.). Program rozvoje města bude oporou pro
lepší a efektivnější plánování dílčích úkolů a řízení města a také oporou pro rozhodovací
procesy, tak aby město efektivněji využívalo finanční prostředky z vlastního rozpočtu
i dostupné dotace. Představitelé města se budou moci kromě běžných operativních činností
(řešení každodenních problémů) věnovat detailně také dlouhodobějšímu plánování a řízení
rozvoje města.
Program rozvoje města:
•

zachycuje hlavní problémy a předpoklady města a formuluje možná řešení – umožňuje
tak komplexní přístup k řešení problémů a podporuje efektivní využívání finančních
kapacit města;

•

je podkladem pro rozhodování orgánů města v rozvojových záležitostech;

•

slaďuje představy jednotlivých subjektů o rozvoji města – slouží tak k prevenci
budoucích sporů a zajišťuje kontinuitu udržitelného rozvoje města;

•

podporuje vytvoření platformy spolupráce různorodých subjektů ve městě tak, aby byl
využit potenciál lidí i organizací působících ve městě;

•

zvyšuje šance získat finanční prostředky z vnějších zdrojů (např. z dotačních titulů).

Program rozvoje města Vizovice je hlavním nástrojem řízení rozvoje města a vznikl na
základě poznání situace ve městě, názorů a potřeb občanů. Formuluje představy
o budoucnosti města spolu s činnostmi vedoucími k naplnění dohodnutých představ.
Program rozvoje města Vizovice byl zpracován v roce 2020 na plánovací období 2021–2027.
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ANALYTICKÁ ČÁST
A.

CHARAKTERISTIKA MĚSTA

1.

Území

Poloha
Město Vizovice leží asi 15 km východně od krajského města Zlín a cca 18 km jihozápadně od
okresního města Vsetín. Právě okolní krajina Vizovické vrchoviny a poloha v těsně blízkosti
krajského města Zlína s dobrou dopravní dostupností činí z Vizovic mimořádně atraktivní
lokalitu. Samotné město leží v nadmořské výšce 296 m n.m. K 1. 1. 2020 žilo ve městě
Vizovice celkem 4 857 obyvatel. Podnebí je mírné. Vizovice jsou součástí Zlínského kraje,
konkrétně okresu Zlín.
Celková výměra katastru města je 2 856,64 ha, z čehož asi 46 % zabírá zemědělská půda
a necelých 42 % tvoří lesní pozemky. Podíl orné půdy se blíží 15 %. Prostředí na území města
a v jeho okolí je spíše kopcovité. Na území Vizovic se nachází toky Lutoninka, Bratřejovka,
Dubovský potok, Čamínský potok a Želechovský potok.
Obr. 1: Poloha města Vizovice v rámci nejbližšího okolí

Zdroj: Mapy.cz (2020)

Historické souvislosti
První písemná zmínka o Vizovicích sahá do roku 1261. V daném roce jsou Vizovice zmíněny
v zakládací listině cisterciáckého kláštera založeného královským kastelánem na hradě
Brumově. Po vyplenění kláštera v 15. století dochází v roce 1567 k výstavbě zámku na místě
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starého kláštera. Mezi lety 1750 – 1770 dochází k vybudování nového zámku s francouzským
a anglickým parkem na místě starého zámku. V roce 1781 založila manželka hraběte Kryštofa
Marie Antonie z Blümegen v sousedství zámku klášter Milosrdných bratří, při kterém byla
zřízena i lékárna a nemocnice. V průběhu minulých staletí trpěly Vizovice kvůli
dlouhodobému náboženskému pnutí mezi evangelíky a katolíky, kvůli vpádům například
Turků, Valachů či Uhrů, anebo z důvodu živelných pohrom a epidemií.
Obr. 2: Zámek ve Vizovicích

Zdroj: zamek-vizovice.cz (2020)
Pro porovnání změny rozlohy města za posledních 70 let jsou níže zobrazeny mapy města
Vizovice. První mapa je letecký snímek města Vizovice z 50. let 20. století. Následující
obrázek zobrazuje aktuální letecký snímek města Vizovice. Je více než patrné, že prakticky
všechny části města byly určitým způsobem rozšířeny. Zřejmé jsou pak například nové
budovy na východním, jižním i západním okraji Vizovic, a také nově vybudované velké
podnikové haly především na západní straně města u silnice a železniční trati. Nicméně
zvětšující se zástavba města je patrná opravdu prakticky na všech okrajových částech města.
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Obr. 3: Mapa města Vizovice (50. léta 20. století)

Zdroj: ČÚZK (2020).
Obr. 4: Mapa města Vizovice (2019)

Zdroj: ČÚZK (2020).
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Tab. 1: SWOT analýza území města
Silné stránky
• Výhodná poloha v rámci kraje
• Blízkost krajského města Zlín
• Dobrá dopravní dostupnost
• Atraktivní okolní příroda
• Velký počet turistických lákadel
Příležitosti
• Rozvoj lokalit pro bytovou výstavbu
• Potenciál pro rozvoj turismu
• Potenciál pro zvyšování atraktivity
městské památkové zóny

2.

Slabé stránky
• Nabídka pracovních míst
• Železnice vedoucí pouze směrem na Zlín

Hrozby
• Stěhování obyvatel z důvodu nedostatku
pracovních míst
• Chátrání veřejných budov a prostranství

Obyvatelstvo

Demografická studie
K 1. 1. 2020 žilo ve Vizovicích celkem 4 857 obyvatel. Z níže uvedeného grafu je patrné, že
mezi lety 2010 až 2015 se počet obyvatel pohyboval kolem hodnoty 4 700 obyvatel. Právě od
roku 2015 je patrný začátek výrazného nárůstu počtu obyvatel, kdy za 4 roky přibylo ve městě
více než 140 obyvatel. Pozitivním aspektem vývoje počtu obyvatel ve Vizovicích je fakt, že
se město nevylidňuje, což může být zapříčiněno několika faktory. Důležitým faktorem bude
zcela jistě poloha města, které se nachází v těsné blízkosti krajského města Zlín, jenž je dobře
dopravně dostupné, ale zároveň jsou Vizovice v blízkosti zachovalé přírody. V budoucnu lze
očekávat další nárůst počtu obyvatel, pokud město k tomuto předpokládanému rozvoji bude
pomáhat budováním inženýrských sítí a hledáním vhodných lokalit pro výstavbu rodinných
domů. Podle Sčítání lidu z roku 2011 dosáhl podíl ekonomicky aktivních obyvatel ve
Vizovicích 51,1 %. V České republice byl v roce 2011 podíl ekonomicky aktivního
obyvatelstva 48,7 %, tudíž lze pro Vizovice pozorovat mírně nadprůměrné hodnoty vůči
celorepublikovému průměru.
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Graf 1: Vývoj počtu obyvatel ve městě Vizovice v letech 2010 – 2019
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Zdroj: ČSÚ (2020).
Při pohledu na níže uvedený graf znázorňující složky vývoje počtu obyvatel Vizovic je
patrné, že během posledních 10 letech došlo pouze dvakrát k celkovému poklesu obyvatel.
Celkový přírůstek během sledovaného období rostl díky přirozenému i migračnímu přírůstku,
přičemž žádný z těchto dvou typů přírůstků ve zmiňovaném období druhý typ výrazněji
nepřevyšoval. K největšímu přirozenému přírůstku obyvatel došlo v roce 2017, největší
migrační přírůstek nastal v roce 2019. K největšímu celkovému přírůstku obyvatel ve
Vizovicích došlo v roce 2017 a naopak k největšímu úbytku obyvatel došlo v roce 2012.
Graf 2: Složky vývoje počtu obyvatel ve městě Vizovice v letech 2010 – 2019
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Zdroj: ČSÚ (2020).
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Celkový přírůstek

Vývoj počtu narozených dětí ve Vizovicích v posledních letech nevykazuje nějaký
dlouhodobý trend a narozených dětí tak ve městě výrazně neubývá ani nepřibývá. Z níže
uvedeného grafu je patrné, že nejvíce dětí se narodilo v roce 2017, dohromady 66 dětí, a
naopak nejméně to bylo v letech 2010, 2011 a 2015, kdy se narodilo vždy 43 dětí.
Graf 3: Vývoj počtu narozených dětí ve Vizovicích v letech 2010 – 2019
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Zdroj: ČSÚ (2020).

Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel
Při prvním sčítání lidu v roce 1869 měly Vizovice 2 834 obyvatel. Od roku 1890 do roku
1961 docházelo k neustálému růstu počtu obyvatel, kdy za těchto více než 70 let přibylo ve
Vizovicích více než 1 200 obyvatel. Při sčítání v roce 1970 měly Vizovice oproti
předchozímu sčítání lidu asi o 150 obyvatel méně, avšak od té doby počet obyvatel opět
neustále roste do sčítání v roce 2011, kdy se počet lidí ve městě navýšil o více než 800
obyvatel.

10

Graf 4: Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel ve městě Vizovice v letech 1869 – 2011
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Zdroj: ČSÚ (2020).

Struktura obyvatel
Podíl mužů a žen není ve Vizovicích zcela rovnoměrný. Ke dni 1. 1. 2020 žilo ve městě 2 362
mužů a 2 495 žen.
Pro zhodnocení věkové struktury obyvatel lze využít tzv. index stáří (poměr počtu obyvatel
nad 65 let k obyvatelstvu skupiny 0 – 14 let). Ve městě dochází kontinuálně ke stárnutí
populace ve sledovaných letech 2009, 2014 a 2019. Průměrný věk občanů Vizovic vzrostl
z hodnoty 39,4 let v roce 2009 na hodnotu 41,8 let v roce 2019. Zatímco v roce 2009 byl
počet obyvatel nad 65 let výrazně nižší než počet obyvatel z věkové struktury 0 – 14 let,
konkrétně o 104 obyvatele, o 10 let později se situace naprosto obrátila, kdy lidí z věkové
kategorie 0 – 14 let je o 134 méně než lidí z kategorie nad 65 let. Samotný index stáří pak
vzrostl z původní hodnoty 85,7 na aktuální hodnotu 116,9. I přes výrazný nárůst indexu stáří
města je jeho hodnota pod průměrem indexu ČR (124,6).

Zatímco tempo růstu počtu

obyvatel ve sledovaném období roste u skupiny nad 65 let (49,4 %) i u skupiny 0 – 14 let (9,5
%), tak u nejpočetnější skupiny 15 – 64 let dochází k opačnému trendu, kdy počet obyvatel
klesá 5,4 % tempem.
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Tab. 2: Struktura obyvatelstva podle věku ve městě Vizovice v letech 2009, 2014 a 2019
Věková skupina
Průměrný Index stáří
Rok
Počet obyvatel
0–14
15–64
65+
věk
(65+/0-14)
2009
4 661
726
3 313
622
39,4
85,7
2014
4 722
757
3 203
762
40,7
100,7
2019
4 857
795
3 133
929
41,8
116,9
Zdroj: ČSÚ (2020).
Při pohledu na věkovou pyramidu města Vizovice je patrné, že nejpočetnější věkovou
skupinou u obou pohlaví je kategorie 40 – 44 let.
Graf 5: Věková pyramida města Vizovice (k 31. 12. 2018)
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Vzdělanostní struktura
Podle výsledků SLDB 2011 má vysokoškolské vzdělání ve městě asi 13,7 % obyvatel starších
15 let, což je hodnota nad průměrem ORP Vizovice (cca 10 %) i nad průměrem celé ČR (cca
12,5 %). Z celkového počtu 537 vysokoškolsky vzdělaných lidí bylo 265 mužů a 272 žen.
Nejpočetnější skupinu ve městě tvoří lidé se středoškolským vzděláním bez maturity (1 325
obyvatel).
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Prognóza populačního vývoje
Populační vývoj města je do značné míry odrazem atraktivity pro jeho obyvatele a výrazně
ovlivňuje jeho budoucí vývoj. Je proto důležitým aspektem pro další rozvoj města. Lze
předpokládat mírný nárůst počtu obyvatel i v dalších letech. Nadále se bude zvyšovat počet
obyvatel ve věkové skupině nad 65 let, a proto je důležité, aby pro tuto skupinu obyvatel
existovala možnost dobré dopravní dostupnosti okolních měst a obcí, a také aby město pro
tuto skupinu obyvatel zajistilo dostatečnou občanskou vybavenost. V posledních letech
dosahoval průměrný roční přírůstek obyvatel hodnoty 20 a to díky přirozenému i migračnímu
přírůstku.
Dle prognózy lze daný trend očekávat i v budoucnu, přičemž naplnění dané prognózy bude
záviset na několika faktorech. Lze očekávat zvyšující se podíl počtu obyvatel skupiny nad 65
let, a naopak zpomalování tempa růstu kategorie ve věku 0 – 14 let. Rozhodující tak budou
migrační tendence, které značně závisí na občanské vybavenosti města či dostupnosti bydlení.
Tab. 3: SWOT analýza obyvatelstva
Silné stránky
• Růst počtu obyvatel
• Růst počtu obyvatel kategorie 0 – 14 let
• Růst počtu obyvatel díky migračnímu i
přirozenému přírůstku
• Příznivá vzdělanostní struktura obyvatel
• Stabilní sociální situace ve městě
Příležitosti
• Vytváření příznivých podmínek pro
mladé rodiny s dětmi
• Zvýšení atraktivity města pro nově se
přistěhovalé obyvatelstvo
• Rozvoj služeb pro stárnoucí občany

3.

Slabé stránky
• Nepříznivý index stáří
• Vzrůstající průměrný věk obyvatel
• Značný úbytek obyvatel v produktivním
věku

Hrozby
• Stárnutí populace
• Úbytek obyvatel v produktivním věku
• Vzrůstající náročnost na sociální služby
• Nedostatečná kapacita služeb (MŠ, ZŠ,
jesle, lékaři)

Hospodářství

Ekonomická situace
Podle SLDB 2011 z celkového počtu 2 180 zaměstnaných osob celkem 976 z nich do
zaměstnání vyjíždělo. Největší část, 539 pracujících, vyjíždělo do jiné obce okresu.
Dle níže uvedené tabulky je patrné, že největší podíl pracujících obyvatel, představujících
zhruba polovinu všech zaměstnaných obyvatel Vizovic, je zaměstnáno v sektoru služeb. Další
asi třetina obyvatel pracuje v odvětví průmyslu, které je zároveň nejpočetnějším odvětvím.
Jednotky procent obyvatel jsou zaměstnány v sektoru stavebnictví a nejméně zaměstnanců
13

pracuje v sektoru zemědělství. Toto pořadí sektorů je stejné jako ve Zlínském kraji včetně
obdobných číselných hodnot podílů.
Tab. 4: Zaměstnanost obyvatel podle odvětví ekonomické činnosti (2011)
Počet obyvatel celkem
Zaměstnaní včetně pracujících studentů a učňů
Zemědělství, lesnictví, rybářství
Průmysl
Stavebnictví
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
Doprava a skladování
Ubytování, stravování a pohostinství
Informační a komunikační činnosti
Peněžnictví a pojišťovnictví
Činnosti v oblasti nemovitostí, profesní, vědecké a technické činnosti a
administrativní a podpůrné činnosti
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
Vzdělávání
Zdravotní a sociální péče
Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011.

4 673
2 180
45
660
159
272
104
62
50
27
120
94
171
134

Ekonomické subjekty v obci
Celkově ve městě bylo k 31. 12. 2019 registrováno 1 374 ekonomických subjektů. Novější
data města z roku 2021 pak mluví o 1313 subjektech, z toho 1077 jsou fyzické osoby, 174
právnické osoby, 12 zahraničních fyzických osob a 50 zemědělců.
Tab. 5: Podnikatelské subjekty dle převažující činnosti ve městě Vizovice (k 31. 12. 2019)
Registrované
Sekce CZ NACE
podniky
Celkem
1 374
[A] Zemědělství, lesnictví, rybářství
76
[B-E] Průmysl celkem
254
[F] Stavebnictví
176
[G] Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
286
[H] Doprava a skladování
33
[I] Ubytování, stravování a pohostinství
66
[J] Informační a komunikační činnosti
29
[K] Peněžnictví a pojišťovnictví
4
[L] Činnosti v oblasti nemovitostí
53
[M] Profesní, vědecké a technické činnosti
161
[N] Administrativní a podpůrné činnosti
17
[O] Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
5
[P] Vzdělávání
21
[Q] Zdravotní a sociální péče
17
[R] Kulturní, zábavní a rekreační činnosti
29
[S] Ostatní činnosti
102
Zdroj: ČSÚ (2020).
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Cestovní ruch
Na celém území Vizovic i v jeho blízkém okolí je mnoho turistických lákadel. Zachovalá
okolní kopcovitá krajina je vhodná k pěší turistice či cykloturistice a v zimních měsících
i k běžeckému lyžování. Od jižní strany Vizovic se táhne hřeben Vizovických vrchů
s nejvyšší horou Klášťov (753 m), které jsou od roku 1993 přírodním parkem. Vizovické
vrchy jsou významné jak z pohledu krajinářského a ekologického, tak z pohledu rekreačního.
Samotné město má značné množství ubytovacích zařízení pro návštěvníky. Na území Vizovic
se vyskytuje několik tras vhodných pro výlet jako například Naučná stezka Vizovické
prameny, Baťova dráha, Po hradech z Provodova do Vizovic, K poutní kapli Panny Marie
„Vysocké“, Naučná stezka Vizovické vrchy, Naučná stezka Vařákovy paseky, Přes Oškerovy
paseky na Vartovnu, Za koupáním na Všeminu, Naučná stezka Janův hrad nebo Vozíčkářská
trasa.
Obr. 5: Naučná stezka Vizovické vrchy

Zdroj: Mapy.cz (2020).
V nadmořské výšce 672 m n. m. se tyčí rozhledna Doubrava u Loučky. Tento 55 m vysoký
kovový stožár zprovoznil mobilní operátor a ve výšce 33 m je vyhlídková plošina pro
veřejnost, na kterou vede 174 schodů. Rozhledna nabízí kruhový rozhled a lze z ní pozorovat
pohoří Beskyd, Bílých Karpat i Malou Fatru na Slovensku.
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Obr. 6: Rozhledna Doubrava

Zdroj: mestovizovice.cz (2020).
Ve městě se nachází také několik mimořádných historických památek. Návštěvníci města
mohou ve Vizovicích vidět například Státní zámek Vizovice z 18. století, který je národní
kulturní památkou, dále Janův hrad, sloup se sochou Bolestné P. Marie, secesní vilu č. p. 360
z počátku 20. století, měšťanský dům Frigo z počátku 18. století, kapličku Panny Marie
Růžencové na Karažijce, kapli u Chladné studny, kapličku Panny Marie Lurdské, Vizovický
domek č. p. 256, Nemocnici Milosrdných bratří, Sokolovnu z 20. let 20. století či farní kostel
sv. Vavřince. V roce 1995 bylo historické jádro města prohlášeno městskou památkou zónou.
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Obr. 7: Budova Sokolovny ve Vizovicích

Zdroj: mestovizovice.cz (2020).

Trh práce
Trh práce ve městě Vizovice prakticky přesně kopíruje trendy vývoje při srovnání s ORP
Vizovice i při srovnání s celým Zlínským krajem. Ve 2. čtvrtletí roku 2020 dosáhl dle dat
MPSV podíl nezaměstnaných osob velmi nízké hodnoty 2,4 %. Pro srovnání ORP Vizovice
vykazovala hodnotu 2,3 % podílu nezaměstnaných osob a podíl nezaměstnaných osob celého
Zlínského kraje byl 2,9 %. V červnu 2020 pak bylo na Úřadu práce evidováno 74
dosažitelných uchazečů z kategorie 15 – 64 let, tedy osob, které mohou bezprostředně
nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa a jsou tzv. evidovaní
nezaměstnaní.
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Graf 6: Vývoj podílu nezaměstnaných osob (v %) města ve srovnání s nadřazenými územními
celky v letech 2015 až 2020

Vývoj podílu nezaměstnaných osob (v %) města ve srovnání
s nadřazenými územními celky (2015 - 2020)
Podíl nezaměstnaných osob (v %)

8
7
6
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1
0

Rok_Čtvrtletí
Vizovice

ORP Vizovice

Zlínský kraj

Zdroj: MPSV (2020).
Podíl nezaměstnaných osob byl v celé ČR i ve Zlínském kraji v posledních čtvrtletích na
historicky nejnižších hodnotách, nicméně epidemiologická opatření v posledních měsících
nezaměstnanost zvýšila. Přesto bylo i v červnu 2020 dosažitelných uchazečů stále méně než
volných pracovních míst ve městě Vizovice i v celé ČR, což je způsobeno nesouladem mezi
nabídkou a poptávkou po práci. Ve Vizovicích bylo na 79 volných pracovních míst 74
dosažitelných uchazečů. Samotná Česká republika pak evidovala 334 881 volných pracovních
míst a 251 463 dosažitelných uchazečů. Nicméně ve Zlínském kraji tento převis v červnu
2020 vymizel a na 10 653 volných pracovních míst bylo evidováno 10 793 dosažitelných
uchazečů.

Bezpečnost
Obvodní oddělení policie České republiky pro město Vizovice se nachází přímo ve
Vizovicích a jeho působnost zasahuje kromě Vizovic do dalších 12 územních celků. Z
hlediska trestné činnosti je na tom tento obvod velmi dobře. Index kriminality (počet
trestných činů na 10 000 obyvatel za dané období) dosahoval v letech 2015–2019 v tomto
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obvodě hodnoty 430,2, což je výrazně pod hodnotou Indexu kriminality celé České republiky
(1 023,5) i pod hodnotou Indexu kriminality Zlínského kraje (591,4).
Obr. 8: Index kriminality v policejním obvodě Vizovice v letech 2015–2019

Zdroj: mapakriminality.cz (2020).
Za celé sledované období pak bylo v daném policejním obvodě Vizovice zjištěno 790
trestných činů a průměrná objasněnost činila asi 67 %.
Tab. 7: Počet trestných činů v policejním obvodě Vizovice a jejich objasněnost (2015 – 2019)
Rok
2015
2016
2017
2018
2019
Počet zjištěných trestných činů
199
160
155
140
136
Objasněnost
62,8 % 68,8 % 63,2 % 72,1 % 70,6 %
Zdroj: mapakriminality.cz (2020).

Exekuce
V roce 2019 bylo ve městě Vizovice celkem 205 osob v exekuci ze 3 965 osob starších 15 let,
což odpovídá podílu 5,17 %. Toto číslo lze považovat za spíše nízké. Tento podíl je o něco
nižší ve srovnání s celým Zlínským krajem (5,28 %), nicméně ve srovnání se
samotným okresem Zlín (5,00 %) je tento podíl vyšší, avšak pořád je podíl lidí v exekuci
daleko nižší při srovnání s celou Českou republikou (8,7 %). Je též nutné podotknout, že
došlo k mírnému poklesu podílu osob v exekuci, kdy v roce 2017 tento podíl dosahoval
hodnoty 5,30 %.
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Obr. 9: Podíl osob v exekuci (v %) ve městě Vizovice (2019)

Zdroj: mapaexekuci.cz (2020).
Tab. 8: SWOT analýza hospodářství
Silné stránky
• Nízká nezaměstnanost
• Nízká kriminalita
• Klesající počet trestných činů a rostoucí
objasněnost trestných činů
• Malý počet lidí v exekuci
• Množství OSVČ
• Velké množství ekonomických subjektů
• Mnoho turistických lákadel
• Přírodní i historické památky
• Množství ubytovacích a stravovacích
zařízení
• Trasy vhodné pro turistiku i
cykloturistiku
Příležitosti
• Velké množství firem a podnikatelů ve
městě
• Rozvoj cyklotras
• Navyšování úrovně služeb pro turisty

Slabé stránky
• Nesoulad nabídky a poptávky na trhu
práce
• Množství vyjíždějících osob do
zaměstnání mimo město
• Absence cyklostezek

Hrozby
• Zvýšení počtu nezaměstnaných
• Zvýšení počtu osob zasažených exekucí
• Zvýšení kriminality
• Úbytek turistů
• Stěhování osob za prací
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4.

Infrastruktura

Technická infrastruktura
Město má vybudovanou kanalizační síť, jenž je spravována společností Vodovy a kanalizace
Zlín (VaK Zlín). Kanalizace ve Vizovicích je napojena na čističku odpadních vod. Tato
mechanicko-biologická ČOV byla v nedávných letech zrekonstruována a splňuje všechny
předepsané normy. Kanalizační síť ovšem není zcela kompletní. Kanalizace chybí především
v místní části Chrastěšov.
Taktéž vodovody jsou spravovány společností VaK Zlín a stejně jako u kanalizační sítě zde
platí, že vede prakticky po celém území města, ovšem síť není ještě zcela kompletní a opět
chybí hlavně v místní části Chrastěšov. Obyvatelé této části města si tak musí zajistit pitnou
vodu jiným způsobem.
Plynovod i vedení elektřiny je ve Vizovicích zajištěno a nacházejí se v uspokojivém stavu.
Dodávky elektrické energie zajišťuje společnost EON.
Vizovice mají poštu v centru města a poštovní směrovací číslo je 763 12.
Obr. 10: Mapa kanalizace ve městě Vizovice

Zdroj: kr-zlinsky.cz (2020).
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Obr. 11: Mapa vodovodu ve městě Vizovice

Zdroj: kr-zlinsky.cz (2020).

Dopravní infrastruktura
Napojení na hlavní silniční síť
Městem Vizovice procházejí 2 silnice I. třídy a sice silnice I/49 (Otrokovice – Zlín –Vizovice
– Valašská Polanka – Horní Lideč) a silnice I/69 (Vizovice – Vsetín). Rovněž se na území
města nacházejí 3 silnice III. třídy, konkrétně jde o silnici III/4932 (Vizovice - Loučka –
Slavičín), silnici III/4882 (Vizovice – Chrastěšov) a silnici III/0496 (Vizovice – Zádveřice).
Nejbližší napojení na dálnici je ve vzdálenosti cca 23 km, konkrétně na dálnici D55
u Otrokovic. Napojení na dálnici D1 je možné ve vzdálenosti asi 40 km od města v Hulíně.
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Obr. 12: Mapa silniční sítě – město Vizovice a okolí

Zdroj: ŘSD ČR (2020).

Doprava v klidu
Parkování je ve Vizovicích umožněno na více než desítce parkovišť a další parkování je
rovněž možné například podél místních komunikací či na soukromých pozemních občanů.
Nicméně počet parkovacích ploch a obecně parkování v celém městě je doposud
nedostatečné.

Dopravní obslužnost
Většina zaměstnaných obyvatel vyjíždí za prací mimo město. Podobná situace je i u dětí
a mládeže, která vyjíždí z města do škol. Vyjížďka se uskutečňuje především do krajského
města Zlína. Město Vizovice je součástí integrovaného dopravního systému ZID (Zlínská
integrovaná doprava), který umožňuje cestujícím přepravu v městské hromadné dopravě
a vlacích ČD na území města Zlína a v přilehlých vnějších pásmech na jeden přepravní
doklad.

Autobusová doprava
Na území města Vizovice leží dohromady 6 autobusových zastávek a městem vede více či
méně vytížených 25 autobusových linek. Zcela jednoznačně nejvýznamnějším spojením je
s krajským městem Zlín. Dále je možné spojení autobusem s městy jako například Slušovice,
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Vsetín, Valašské Klobouky, Rožnov pod Radhoštěm, Luhačovice či s krajskými městy Brno
a Ostrava.
Železniční doprava
Město Vizovice leží na železniční trati 331 Vizovice – Zlín – Otrokovice. Železniční stanice
Vizovice je na této trati konečnou stanicí, přičemž druhá konečná stanice Otrokovice leží na
II. železničním koridoru spojující Rakousko s Polskem (trasa Břeclav – Přerov – Ostrava –
Bohumín – Petrovice u Karviné).
Tab. 9: Dopravní dostupnost města Vizovice vlakovou dopravou
Směr
Dny
Počet spojů denně
Vizovice Otrokovice
Otrokovice Vizovice

Pracovní
Sobota
Neděle
Pracovní
Sobota
Neděle

19
18
18
19
18
18

Zdroj: idos.cz (srpen 2020).

Tab. 10: SWOT analýza infrastruktury
Silné stránky
• Celkově dobrá technická infrastruktura
• Napojení na ČOV
• Četnost vlakových spojů
• Množství autobusových linek
• Napojení na hlavní silniční síť
• Město součástí integrovaného
dopravního systému se Zlínem
Příležitosti
• Dobudování kanalizační sítě
• Dobudování vodovodu
• Budování parkovacích ploch
• Elektrifikace železnice
• Podpora moderních technologií – smart
city, elektromobility (nabíječky)

Slabé stránky
• Málo parkovacích ploch
• Chybějící vodovod v okrajových částech
města
• Chybějící kanalizace v okrajových
částech města
• Vytížená silnice I. třídy vedoucí skrz
centrum města
• Pouze jednokolejná železnice
• Neuspokojivý stav chodníků
Hrozby
• Nárůst automobilové dopravy centrem
města
• Nedostatek parkovacích ploch
• Zhoršující se stav místních komunikací
• Zhoršující se stav chodníků
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5.

Vybavenost

Vybavenost ve městě
Ve Vizovicích jsou zajištěny veskrze všechny základní služby občanské vybavenosti. Ve
městě jsou obchody Penny Market, Supermarket Albert nebo COOP Jednota. Také je zde
řeznictví, prodejna pečiva, prodejna ovoce a zeleniny, papírnictví, prodejna domácích potřeb,
elektroniky a mnoho dalších prodejen, které zajišťují dobrou občanskou vybavenost ve městě.
Nachází se zde i několik restaurací, například Sokolovna, U Tonka, Rybárna Vizovice, CAFÉ
Retro, Zámecká Vrátnica nebo Valašský šenk Vizovice. Mnohé z těchto restaurací nabízejí
i ubytování. Možnost ubytování je dostupná také například v Penzionu Pod zámkem,
Penzionu u Balkánce, Cheetah Holiday Clubu nebo v rekreačním středisku REVIKA.
V centru města se nachází bankomaty ČSOB a České spořitelny. Pro motoristy jsou
k dispozici 2 čerpací stanice, pneuservis i autoservisy.
Na ochranu obyvatel a veřejný pořádek dohlíží Policie ČR, která má přímo ve městě sídlo
obvodního oddělení. Ve Vizovicích rovněž působí Jednotka sboru dobrovolných hasičů.

Domovní a bytový fond
Dle posledního Sčítání lidu v roce 2011 je ve městě celkem 2 005 bytů z nichž 1 817 je trvale
obydlených, což představuje hodnotu 90,6 %. Dále z celkového počtu 2 005 bytů je 1 236
rodinných domů, 726 bytových domů a 41 bytů je zařazeno do kategorie ostatních budov.
Nejčastějším vlastníkem bytu je fyzická osoba (1 028 bytů), dále spoluvlastníci bytů (449
bytů), poté bytové družstvo (125 bytů) anebo město (101 bytů). Nejvyužívanějším druhem
energie používané k vytápění je plyn. K největší výstavbě bytů došlo mezi lety 1971 až 1980.
Podle Sčítání lidu z roku 2011 je ve Vizovicích 1 163 domů, přičemž 1 068 z nich je vedeno
jako domy rodinné. K největší výstavbě domů došlo mezi lety 1920 až 1945 a velký počet
domů byl postaven také v letech 1971 až 1980 a 1981 až 1990. Při rozlišování dle vlastnictví
je více než 70 % všech domů vlastněno fyzickými osobami.
Tab. 11: Domovní a bytový fond Vizovic v roce 2011
Počet bytů celkem
2 005
Trvale obydlené byty
1 817
90,6 %
Neobydlené byty
188
9,4 %
Počet domů celkem
1 163
Trvale obydlené domy
985
84,7 %
Neobydlené domy
178
15,3 %
Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011.
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Školství a vzdělávání
Ve městě se nacházejí mnohá vzdělávací zařízení. Mateřská škola Vizovice, Základní škola
Vizovice, Základní škola a dětský domov (se speciálními vzdělávacími potřebami) 3. května,
Dětský domov Chrastěšovská, Dům dětí a mládeže Zvonek, a Střední škola oděvní a služeb
Vizovice.
Mateřská škola Vizovice je rozdělena na 7 tříd a nachází se na adrese Palackého náměstí 888.
Maximální kapacita této MŠ činí 180 dětí, přičemž jak je možné vidět v níže uvedené tabulce,
tato kapacita je často zcela zaplněna.
Tab. 12: Počet dětí v MŠ Vizovice v letech 2015–2020
Školní rok:
Počet dětí v MŠ k 30. 9.:
2015/2016
180
2016/2017
180
2017/2018
180
2018/2019
179
2019/2020
174
Zdroj: MFČR (2020).
Obr. 13: Budova MŠ Vizovice

Zdroj: mestovizovice.cz (2020).
Základní školu Vizovice mohou navštěvovat žáci od 1. do 9. třídy a škola je rozdělena na
2 budovy. Starší budova se nachází na Masarykově náměstí. Druhá budova se pak nachází na
ulici Školní. Celková kapacita ZŠ Vizovice činí 700 žáků.
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V budově na Masarykově náměstí se v současnosti vyučuje v 10 učebnách a k dispozici je
tělocvična a 6 oddělení školní družiny.
V novější budově na ulici Školní probíhá vyučování ve 26 učebnách a odborných pracovnách.
Jsou zde pracovny přírodopisu, chemie, fyziky, výtvarné výchovy, informatiky, hudebna či
dílny. Pro sportovní účely slouží tělocvična, areál školy a sportovní areál. Součástí budovy
základní školy je také divadelní sál nebo školní kuchyně s jídelnou.
Tab. 13: Počet žáků v ZŠ Vizovice v letech 2015–2020
Školní rok:
Počet žáků v ZŠ k 30. 9.:
2015/2016
608
2016/2017
615
2017/2018
626
2018/2019
627
2019/2020
636
Zdroj: MFČR (2020).

Obr. 14: Budova ZŠ Vizovice na ulici Školní

Zdroj: mestovizovice.cz (2020).
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Zdravotní a sociální péče
Zdravotní péče
Ve městě se nachází několik zdravotnických zařízení. Nemocnice Milosrdných bratří oficiálně
funguje od roku 1999 jako léčebna pro dlouhodobě nemocné s kapacitou 65 lůžek. Ve
Vizovicích jsou také 3 praktičtí lékaři pro dospělé a 2 praktičtí lékaři pro děti. Ve městě jsou
rovněž 4 stomatologové, gynekologie, chirurgická ambulance, rehabilitace i lékárna.

Sociální služby
Na území města Vizovice zajišťuje kvalitní sociální služby centrum Dotek z. ú., který pomáhá
v důstojné péči o seniory a zajišťuje základní sociální poradenství, pečovatelskou
a odlehčovací službu. Funguje zde i půjčovna kompenzačních pomůcek, což napomáhá
záměru, aby společnost tvořila komplexní zdravotnickou a sociální péči.
Obr. 15: Centrum zdravotní a sociální pomoci Dotek

Zdroj: pecovatelstvidotek.cz (2020).
Rovněž je možné ve městě najít Sanatorium Topas, s.r.o., které slouží pro osoby s různým
typem organické duševní choroby, Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demencí.
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Obr. 16: Sanatorium Topas ve Vizovicích

Zdroj: sanatorium-topas.cz (2020).

Tab. 14: SWOT analýza vybavenosti
Silné stránky
• Množství rodinných domů
• Dostupné předškolní i základní vzdělání
• Různorodá vzdělávací zařízení
• Dostupnost velkého množství základních
služeb občanské vybavenosti
• Množství prodejen a obchodů
• Přítomnost obvodního oddělení Policie
ČR ve městě
• Dostupnost zdravotnických zařízení
• Existence sociálních služeb ve městě
• Množství lékařů
Příležitosti
• Zakládání zájmových kroužků pro děti
• Podpora sociálních služeb pro seniory
• Podpora bytové výstavby

6.

Slabé stránky
• Nutnost cesty do krajského města za
specializovanou lékařskou péčí
• Značné množství neobydlených domů

Hrozby
• Tlak na sociální služby v kontextu
přibývajícího počtu seniorů
• Stěhování obyvatel z města za lepšími
službami

Kultura, spolková činnost a sport

Kultura a spolková činnost
Vizovice patří na území Valašska, přičemž samotné město je označováno jako brána
Valašska, a je zde spousta lidových tradic, zvyků i památek. Na místním zámku z 18. století
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se každoročně konají koncerty Vizovického zámeckého kulturního léta Aloise Háby. Hojně
navštěvovanou událostí je v červenci konaný mezinárodní rockový festival Masters of Rock.
Během srpna se v areálu místní likérky rovněž koná již tradiční akce Vizovické Trnkobraní,
slavnost a volná soutěž pěstitelů ovoce spojená s ochutnáváním slivovice a pojídáním
švestkových knedlíků.
Určitou zajímavostí je také specifické figurální obřadní pečivo, známé jako Vizovické pečivo,
jehož tradice sahá do poloviny 19. století. Figurky upečené z těsta z mouky a vody byly
původně určeny pro vánoční a velikonoční svátky a obdarovávaly se jimi především děti.
Měly však také obřadní význam, na který se dnes již pozapomnělo. Každé vymodelované
a správně upečené zvířátko z Vizovic mělo svůj symbolický význam, reprezentovalo určitou
vlastnost nebo přírodní sílu. Dnešní lidové tvůrkyně však vytvářejí i rozměrnější figurální
kompozice, které jsou vhodným dárkem k různým příležitostem.

Obr. 17: Vizovické pečivo

Zdroj: mestovizovice.cz (2020).

Ve městě se též nachází ochotnické divadlo, městská knihovna či kino. Jako soubor
valašských písní a tanců funguje ve městě Vizovjánek, který má v současnosti více než 100
členů a který vystupuje na festivalech doma i v zahraničí. Velké množství kulturních akcí se
také konají v místním Domu kultury anebo v místní Sokolovně. Ve Vizovicích je též kostel
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sv. Vavřince spadající pod římskokatolickou farnost Vizovice a ve městě funguje i farní sbor
Českobratrské církve evangelické Vizovice.

Obr. 18: Kostel sv. Vavřince ve Vizovicích

Zdroj: Google.com (2020).
Ve městě dále existuje fotbalový klub SK Vizovice, Orel Vizovice, TJ Sokol Vizovice, Skaut
Vizovice, RC auta Vizovice, potápěčský klub KESON Vizovice, Klub českých turistů
Vizovice, Klub Valašských horolezců, OB Vizovice či Jezdecký oddíl ve Vizovicích.
Pro turisty i občany města je k dispozici v Domu kultury Vizovice Turistické informační
centrum, které poskytuje turistické informace, přehled kulturních akcí, propagační materiály
města a okolí, prodává suvenýry a knihy, podává informace o ubytování a stravování,
poskytuje informace o autobusových a vlakových spojích, je zde možnost předprodeje
a rezervace vstupenek na různé akce a k dispozici je zde i internet pro veřejnost zdarma.

Sport
Na území města se nachází velké množství sportovních areálů. Vedle již zmíněné Sokolovny,
která slouží především pro společenské akce, se zde nachází sportovní areál s volejbalovým
a házenkářským hřištěm, tenisovými kurty a koupalištěm (aktuálně nefunkčním). Za hlavní
sportovní centrum města se dá považovat prostor v okolí základní školy, kde se nachází za
horní budovou ZŠ fotbalové hřiště s umělým trávníkem a s atletickým oválem, multifunkční
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plocha a doskočiště pro skok daleký. V přímém sousedství je skatepark a dětské hřiště.
V nedalekém areálu SK Vizovice se pak nachází fotbalové hřiště s přírodním trávníkem, ovál
na běh, brusle, kola a koloběžky. V areálu Revika je pro sportovce k dispozici také
basketbalové a volejbalové hřiště, venkovní koupaliště, tenisový kurt a minigolf. V lokalitě
Janova Hora pak bylo nedávno vystavěno „Oranžové hřiště“, které je víceúčelové a vhodné
pro tenis, házenou, fotbal, minikopanou, košíkovou, volejbal či nohejbal, a rovněž zcela nově
zde bylo vybudováno pumptrackové hřiště. Ve městě se nachází také několik tělocvičen.
Ve Vizovicích je také několik sdružení pro sportovce, například fotbalový klub SK Vizovice,
jež disponuje družstvy mužů, dorostu, žáků i přípravky. Dále je funkční Orel Vizovice, jenž
pořádá pro děti a mládež tréninky nebo zápasy florbalu a stolního tenisu, dále karnevaly,
dětské dny, poutě, přednášky, cvičení rodičů s dětmi nebo výtvarné dílny. Ve městě též
funguje jezdecký oddíl – JS Horymír.

Obr. 19: Víceúčelové hřiště ve Vizovicích

Zdroj: mestovizovice.cz (2020).
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Tab. 15: SWOT analýza kultury, spolkové činnosti a sportu
Silné stránky
Slabé stránky
• Množství lidových tradic, zvyků a
• Omezená kapacita parkovacích míst
památek
u KD a sportovišť
• Hojně navštěvované kulturní akce
• ZUŠ bez vlastních prostorů
(Vizovické hudební léto, Masters of
Rock, Trnkobraní)
• Vizovické pečivo
• Množství spolků
• Množství sportovních organizací
• Turistické informační centrum
• Městská knihovna
• Kino
• Ochotnické divadlo
Příležitosti
Hrozby
• Podpora spolků
• Chátrání kulturních památek
• Podpora kulturních organizací
• Rušení kulturních akcí kvůli nedostatku
financí
• Budování zázemí pro další i stávající
kulturní akce
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7.

Životní prostředí

Město Vizovice nepatří mezi silně znečištěná města škodlivými emisemi v ovzduší. To je pak
ovlivněno především automobilovou dopravou a topením především v zimním období.
Na území Vizovic se nachází toky Lutoninka, Bratřejůvka, Dubovský potok, Čamínský potok
a Želechovský potok. Město je napojeno na ČOV. Na níže uvedeném obrázku je vyznačeno
záplavové území pro 5letou, 20letou i 100letou vodu.
Obr. 20: Záplavové území města Vizovice

Zdroj: VÚV TGM (2020).
Za nakládání s odpady ve městě zodpovídají Technické služby Vizovice. Jejich úkolem je
nejenom zabezpečování nakládání s odpady včetně nebezpečných odpadů, ale i správa, údržba
a čištění komunikací, zimní údržba místních komunikací, správa a údržba veřejného osvětlení,
správa a údržba veřejné zeleně anebo provozování pohřebiště. V provozu je též sběrný dvůr
Štěpská. Vlastní skládku odpadu Vizovice nemají.
Jižní část města Vizovice leží v Přírodním parku Vizovické vrchy, které disponují celkovou
rozlohou 13 300 ha. Většina tohoto parku je tvořena souvislým zalesněním, přičemž
z podstatné části toto zalesnění tvoří smrkové monokultury. Přímo v katastru města není
žádné CHKO, nejbližšími CHKO jsou CHKO Bílé Karpaty na jihu a CHKO Beskydy na
severozápadu.
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Dle níže uvedené klimatické mapy je patrné, že město Vizovice se nachází v pásmu s mírně
teplým klimatem.
Obr. 21: Klimatická mapa ORP Vizovice

Zdroj: CENIA (2020).
Tab. 16: SWOT analýza životního prostředí
Silné stránky
• Čisté životní prostředí
• Blízkost Přírodního parku
• Nakládání s odpady
• Příznivé klima
• Fungující sběrný dvůr
Příležitosti
• Vyčištění zanesených potoků
• Blízkost Vizovických vrchů

8.

Slabé stránky
• Zátěž pro ovzduší z automobilové
dopravy
• Zhoršení ovzduší v zimních měsících
• Nízký průtok v místních potocích
• Chybí kompletní napojení na ČOV
Hrozby
• Nárůst automobilové dopravy
• Zhoršení ovzduší v topné sezoně

Správa města

Městský úřad a kompetence města
Vizovice jsou územním samosprávným celkem s právní subjektivitou. Jsou základním
územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen
hranicemi města Vizovice. Město Vizovice je spravováno zastupitelstvem města.
Zastupitelstvo je sedmnáctičlenné a v jeho čele stojí starostka Bc. Silvie Dolanská.
Zastupitelstvo může schvalovat rozpočet města Vizovice a rozpočtová opatření, či program
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rozvoje města. Vydává obecně závazné vyhlášky ve věcech samostatné působnosti a může
také udělovat čestné občanství města. Město má finanční, kontrolní, osadní a majetkový výbor
zastupitelstva. Vizovice též mají komisi pro občanské záležitosti, komisi pro školství, kulturu,
tělovýchovu a spolkovou činnost, komisi bezpečnostní, komisi bytovou, zdravotní a sociální,
komisi životního prostředí, komisi stavební a komisi letopiseckou. Město dále zajišťuje
správu a údržbu města, městské zeleně, likvidaci odpadů a podporuje kulturní a sportovní
činnost v obci.

Hospodaření města
V následujícím grafu je umístěn přehled hospodaření města Vizovice v letech 2015–2019. Po
celé sledované období městu rostou celkové příjmy a od roku 2016 kontinuálně rostou
i celkové výdaje města. Nejvýznamnější příjmovou částí rozpočtu obce byly po celé
sledované období daňové příjmy následované transfery.
V roce 2019 hospodařilo město s částkou 126 120 599 Kč, kdy největší podíl z této částky
tvoří daňové příjmy ve výši 86 453 857 Kč a značný nárůst byl vytvořen výrazným
navýšením přijatých transferů ve výši 29 374 895 Kč, což bylo asi o 7 milionů více, než činil
průměr z předchozích sledovaných let.
Graf 7: Rozpočtové hospodaření města Vizovice v letech 2015 až 2019 (v tis. Kč)
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Výdaje rozpočtu (v tis. Kč)

Příjmy rozpočtu (v tis. Kč)

Rozpočtové hospodaření města Vizovice (2015 - 2019)

Město Vizovice hospodařilo v letech 2015 a 2016 s přebytkovým rozpočtem ve výši 5,7 mil.
Kč, respektive 14,7 mil. Kč. V roce 2017 bylo dosaženo téměř vyrovnaného rozpočtu, kdy
konečné saldo bylo - 17 tisíc Kč a rozpočet tedy skončil v mírném schodku. V roce 2018 byl
rozpočet opět téměř vyrovnaný, kdy výsledné saldo činilo + 159 tisíc Kč a rozpočet byl tedy
nakonec mírně přebytkový. V posledním sledovaném roce bylo dosaženo nejhoršího výsledku
ze sledovaného období, kdy finální saldo rozpočtu v roce 2019 bylo – 2,6 mil. Kč.
Tab. 17: Přehled celkových příjmů a výdajů Vizovic v letech 2015 až 2019 (v tis. Kč)
Rozpočet / Rok
2015
2016
2017
2018
2019
Celkové příjmy
94 490
97 918
109 347
113 280
126 121
Celkové výdaje
88 722
83 184
109 364
113 121
128 746
Saldo
+5 768
+14 734
-17
+159
-2 625
Zdroj: MFČR (2020).
Rozpočet každého města či obce je tvořen daňovými příjmy, nedaňovými příjmy,
kapitálovými příjmy a přijatými transfery. V následující tabulce je zobrazen přehled daňových
příjmů z let 2015–2019 města Vizovice. Pro porovnání těchto příjmů je zde též přehled
daňových příjmů sousedních měst a obcí – Slušovice, Neubuz, Dešná, Lutonina, Bratřejov,
Lhotsko, Újezd, Loučka, Slopné, Horní Lhota a Zádveřice-Raková. Na konec tabulky je
umístěn přehled daňových příjmů velikostně nejsrovnatelnějších měst s městem Vizovice dle
počtu obyvatel. Jedná se o následující města – Jílová u Prahy ze Středočeského kraje,
Heřmanův Městec z Pardubického kraje a Zruč nad Sázavou ze Středočeského kraje. Jak je
z tabulky zřejmé, velikostně srovnatelná města mají velmi srovnatelné i daňové příjmy.
Naopak okolní obce Vizovic mají všechny druhy příjmů výrazně nižší.
Tab. 18: Přehled daňových příjmů (v tisících Kč) vybraných měst a obcí (2015–2019)
Daně z
Daně z
Daně a poplatky
Daň z
příjmů
příjmů
Název obce Rok
DPH
z vybraných
nemovitých
fyzických právnických
činností a služeb
věcí
osob
osob
2015
14 273
13 172
22 606
8 210
3 481
2016
14 640
14 314
24 547
8 452
3 303
Vizovice 2017
16 518
15 181
27 813
8 717
3 238
2018
19 288
15 264
33 779
8 129
3 331
2019
21 769
17 107
35 374
8 946
3 257
2015
9 228
7 784
14 207
3 851
1 992
2016
10 703
8 840
15 183
4 382
1 920
Slušovice 2017
10 698
9 086
17 184
4 784
1 922
2018
12 561
9 273
21 050
3 965
1 860
2019
14 033
11 301
22 045
3 678
1 931
Neubuz
2015
1 123
1 064
2 020
268
851
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Dešná

Lutonina

Bratřejov

Lhotsko

Újezd

Loučka

Slopné

Horní
Lhota

2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019

1 285
1 466
1 611
1 811
446
475
564
645
748
997
1 061
1 223
1 394
1 574
1 786
2 004
2 320
2 607
2 914
609
657
811
898
1 025
3 311
3 944
3 979
4 573
5 326
1 420
1 609
1 735
1 885
2 189
1 420
1 625
1 901
2 171
2 394
1 420
1 705
1 849
2 125
2 345

1 218
1 239
1 181
1 501
437
496
503
493
579
977
1 086
1 081
1 008
1 149
1 810
2 032
2 075
2 002
2 268
596
652
685
642
831
3 181
3 709
3 681
3 739
4 300
1 161
1 309
1 331
1 558
1 684
1 552
1 734
1 823
1 723
2 005
1 641
1 783
1 761
1 746
1 943

2 103
2 476
2 856
2 973
840
884
1 017
1 208
1 300
1 796
1 851
2 153
2 473
2 578
3 449
3 625
4 207
4 930
5 107
1 086
1 144
1 383
1 582
1 669
5 987
6 300
7 090
8 508
9 158
2 248
2 399
2 699
3 096
3 184
2 678
2 899
3 316
3 915
4 040
2 644
2 849
3 325
3 986
4 068
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182
187
187
189
135
106
114
113
114
252
324
410
335
220
408
404
452
407
422
163
159
170
171
162
633
697
847
661
598
238
176
199
196
188
301
321
310
318
317
315
321
360
385
374

866
834
846
858
51
52
71
76
97
217
233
367
254
248
299
304
320
436
401
138
142
142
165
173
485
496
516
526
526
303
309
410
415
449
313
342
364
357
373
289
266
279
288
292

2015
2016
Zádveřice2017
Raková
2018
2019
2015
2016
Jílové u
2017
Prahy
2018
2019
2015
2016
Heřmanův
2017
Městec
2018
2019
2015
2016
Zruč nad
2017
Sázavou
2018
2019
Zdroj: MFČR (2020).

3 709
4 320
4 546
5 195
5 827
13 144
14 487
15 513
18 233
20 785
12 622
14 424
16 579
18 950
21 307
11 423
13 790
15 473
17 837
20 079

3 819
4 021
4 224
5 061
4 957
12 526
15 434
16 106
16 033
17 365
14 226
15 428
15 407
15 583
17 498
14 511
18 591
16 850
16 108
18 681

6 419
6 743
7 888
9 442
9 842
20 999
23 533
27 242
33 395
35 321
24 396
25 513
28 850
34 522
36 044
22 418
23 385
26 473
31 794
33 121

799
805
826
869
863
6 595
7 745
8 993
7 286
5 932
4 978
5 174
5 730
4 761
4 600
5 709
5 987
6 674
5 601
5 114

1 198
1 260
1 302
1 314
1 359
5 953
6 154
6 260
6 264
6 333
2 413
2 566
2 423
2 407
2 448
4 388
4 591
4 439
4 737
4 584

Komunikace s občany
Komunikace s veřejností je městem vnímána jako jeden ze základních aspektů, který
ovlivňuje kvalitu řízení města. Komunikace s občany je řešena několika způsoby tak, aby
vyhovovala všem skupinám zájemců o informace bez ohledu na věková či jiná omezení.
Kromě osobního kontaktu s občany na veřejných projednáních je využívaná úřední deska
a webové stránky města www.mestovizovice.cz.

Aktivita občanů při správě věcí veřejných
Dobrým ukazatelem vypovídajícím o aktivitě občanů při správě věcí veřejných je volební
účast. Při pohledu na volební účast v různých typech voleb je zřejmé, že obyvatelé města
Vizovice mají zájem o věci veřejné, protože dlouhodobě vykazují lehce nadprůměrnou
volební účast ve volbách všech typů ve srovnání s celou Českou republiku, avšak při
porovnání s průměrem Zlínského kraje jsou na tom Vizovice mírně podprůměrně.
Z dlouhodobě nejvyšší volební účasti se ve Vizovicích těší volby do poslanecké sněmovny,
které dosahují hodnot okolo 65 %, což je lehce nadprůměrná hodnota ve srovnání se Zlínským
krajem i s celou ČR, kdy se volební účast v obou případech pohybuje okolo hranice 60 %.
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Graf 8: Volební účast (v %) ve volbách do poslanecké sněmovny ve městě Vizovice
(1996 - 2017)
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Zdroj: ČSÚ (2020).
Velmi podobných čísel volební účasti jako ve volbách do poslanecké sněmovny dosahuje
volební účast v prezidentských volbách. I zde účast převyšuje krajský i celorepublikový
průměr. Stejný trend taky panuje při porovnání volební účasti mezi 1. a 2. kolem. V roce 2013
volební účast ve 2. kole oproti 1. kolu ve Vizovicích, Zlínském kraji i celé České republice
klesla. Naopak v roce 2018 volební účast ve 2. kole vzrostla ve městě Vizovice, stejně tak ve
Zlínském kraji i celé České republice.
Graf 9: Volební účast (v %) v prezidentských volbách ve městě Vizovice (2013, 2018)
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Zdroj: ČSÚ (2020).
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2. kolo

Volby s dlouhodobě třetí nejvyšší účastí ve Vizovicích jsou volby do obecního zastupitelstva.
Během sledovaného období prakticky pokaždé dosáhla volební účast mírně vyšších hodnot,
než byl celorepublikový průměr, avšak téměř vždy byla tato účast lehce nižší než v celém
Zlínském kraji. Z níže uvedeného grafu je rovněž patrné, že u voleb do obecního
zastupitelstva ve Vizovicích došlo ve sledovaném období k nejzřetelnějšímu propadu volební
účasti, kdy za 28 let klesla účast asi o 30 procentních bodů.
Graf 10: Volební účast (v %) ve volbách do obecního zastupitelstva ve městě Vizovice
(1990 - 2018)
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Zdroj: ČSÚ (2020).
U voleb do krajského zastupitelstva dosahuje volební účast ve Vizovicích obecně stejných či
lehce podprůměrných hodnot ve srovnání se Zlínským krajem i s Českou republikou, přičemž
tato účast dosahuje ve městě hodnot maximálně cca 40 %.
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Graf 11: Volební účast (v %) ve volbách do krajského zastupitelstva ve městě Vizovice
(2000 - 2016)
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Zdroj: ČSÚ (2020).
V České republice je běžným jevem, že senátní volby mají solidní volební účast tehdy, jsou-li
navázané i na jiné volby. Pokud se však senátní volby konají mimo svůj obvyklý termín
a nejsou navázané na jiné volby, účast bývá často velmi nízká. Při pohledu na níže uvedený
graf je zřejmé, že s jedinou výjimkou je ve Vizovicích větší zájem o 1. kolo senátních voleb
a tato účast nabývá velmi podobných hodnot jako ve zbytku volebního obvodu Zlín.
Graf 12: Volební účast (v %) v senátních volbách ve městě Vizovice (1996 – 2018)
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Zdroj: ČSÚ (2020).
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Nejnižší volební účasti dosahují ve Vizovicích volby do Evropského parlamentu, kdy tato
účast ve sledovaných letech dosáhla nejvýše na hodnotu 30,5 %, nicméně z dlouhodobého
hlediska tato volební účast nevybočuje z krajského ani z celorepublikového průměru.
Graf 13: Volební účast (v %) ve volbách do Evropského parlamentu ve městě Vizovice
(2004 - 2019)
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Zdroj: ČSÚ (2020).

Vnější vztahy a vazby
Město Vizovice je v současné době členem dvou sdružení, a to Dobrovolný svazek obcí –
Mikroregion Vizovicko a Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko.

Mikroregion Vizovicko
Mikroregion Vizovicko je svazek 7 obcí (Bratřejov, Jasenná, Lhotsko, Lutonina, Ublo,
Vizovice, Zádveřice-Raková), jehož účelem je spolupráce a koordinace záměrů v oblasti
hospodářství, zemědělství, kultury, sportu a sociální péče v členských obcích. Činnost
mikroregionu zasahuje zejména do kategorií jako je cestovní ruch, doprava, regionální rozvoj,
vodní hospodářství, životní prostředí a příroda.
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Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko (MAS VaS)
Město Vizovice je také členem MAS Vizovicko a Slušovicko, založené v roce 2007. MAS
VaS je obecně prospěšná společnost, do které mohou vstupovat subjekty působící na území
regionu. V roce 2020 dohromady 68 spolupracujících subjektů z veřejného i soukromého
sektoru tvořilo MAS Vizovicko a Slušovicko. MAS realizuje Strategii komunitně vedeného
místního rozvoje „Valašský kraj – trnek a slivovice ráj“, která obsahuje ucelenou sadu cílů,
priorit a opatření pro realizaci projektových aktivit na území MAS Vizovicko a Slušovicko
v programovém období 2014 – 2020. Mezi další činnosti patří např. také pořádání
sv. Martinského trhu ve Vizovicích. Územní působnost MAS je pro programové období
2014-2020 tvořena 20 obcemi mikroregionů Vizovicko a Slušovicko a také obcí Vlčkovou.
Sídlo společnosti a kancelář jsou ve Vizovicích.
Obr. 22: Mapa Místní akční skupiny Vizovicko a Slušovicko

Zdroj: masvas.cz (2020).
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Tab. 19: SWOT analýza správy města
Silné stránky
• Stabilní rozpočtová politika města
• Členství v mikroregionálních
organizacích
• Mírně nadprůměrná volební účast ve
srovnání s ČR
• Moderní webové stránky
Příležitosti
• Projekty v rámci mikroregionů
• Lepší hospodaření s rozpočtem
• Motivace lidí k vyšší volební účasti
• Zlepšení komunikace s občany
• Lepší propagace města

Slabé stránky
• Rostoucí výdaje města
• Mírně podprůměrná volební účast ve
srovnání se Zlínským krajem
• Slabá komunikace s občany na
sociálních sítích
Hrozby
• Pokles příjmů do rozpočtu
• Pozastavení větších investic
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B.

VÝCHODISKA PRO NAVRHOVANOU ČÁST

Ze závěrů analytické části je patrné, že město Vizovice nabízí příhodné místo pro život,
převážně by mohlo být atraktivní pro mladé rodiny s dětmi, a to zvláště z důvodu velmi těsné
blízkosti krajského města Zlín, které je velmi dobře dopravně dostupné. Město Zlín nabízí
velmi širokou škálu pracovních příležitostí a služeb. Zároveň je v městě dostatečné zázemí
pro výchovu dětí a mládeže. Vizovice se rovněž nacházejí v blízkostí zachovalé přírody
vhodné k relaxaci i turistice a město není výrazněji znečištěno. Město též nabízí množství
přírodních i historických památek. Spolkový i kulturní život je zde na vysoké úrovni a ve
městě se koná řada populárních akcí.
V rámci analytické části byly určeny silné a slabé stránky rozvoje města a také jeho možnosti
a ohrožení. Jejich souhrn je uveden v následující tabulce:

1.

Globální SWOT analýza města Vizovice

Tab. 20: Globální SWOT analýza
Silné stránky
• Výhodná poloha v rámci kraje
• Blízkost krajského města Zlín
• Dobrá dopravní dostupnost
• Atraktivní okolní příroda
• Velký počet turistických lákadel
• Růst počtu obyvatel
• Růst počtu obyvatel kategorie 0 – 14 let
• Růst počtu obyvatel díky migračnímu i
přirozenému přírůstku
• Příznivá vzdělanostní struktura obyvatel
• Stabilní sociální situace ve městě
• Nízká nezaměstnanost
• Nízká kriminalita
• Klesající počet trestných činů a rostoucí
objasněnost trestných činů
• Malý počet lidí v exekuci
• Množství OSVČ
• Velké množství ekonomických subjektů
• Mnoho turistických lákadel
• Přírodní i historické památky
• Množství ubytovacích a stravovacích
zařízení
• Trasy vhodné pro turistiku i
cykloturistiku
• Celkově dobrá technická infrastruktura

Slabé stránky
• Nabídka pracovních míst
• Menší počet podnikatelských příležitostí
• Železnice vedoucí pouze směrem na Zlín
• Nepříznivý index stáří
• Vzrůstající průměrný věk obyvatel
• Značný úbytek obyvatel v produktivním
věku
• Nesoulad nabídky a poptávky na trhu
práce
• Množství vyjíždějících osob do
zaměstnání mimo město
• Absence cyklostezek
• Málo parkovacích ploch
• Chybějící vodovod v okrajových částech
města
• Chybějící kanalizace v okrajových
částech města
• Vytížená silnice I. třídy vedoucí skrz
centrum města
• Pouze jednokolejná železnice
• Neuspokojivý stav chodníků
• Nutnost cesty do krajského města za
specializovanou lékařskou péčí
• Značné množství neobydlených domů
• Nedostupná sportoviště pro veřejnost
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•
•
•
•
•
•

Napojení na ČOV
Četnost vlakových spojů
Množství autobusových linek
Napojení na hlavní silniční síť
Blízkost dálnice
Město součástí integrovaného
dopravního systému se Zlínem
• Množství rodinných domů
• Dostupné předškolní i základní vzdělání
• Různorodá vzdělávací zařízení
• Dostupnost velkého množství základních
služeb občanské vybavenosti
• Množství prodejen a obchodů
• Přítomnost obvodního oddělení Policie
ČR ve městě
• Dostupnost zdravotnických zařízení
• Existence sociálních služeb ve městě
• Množství lékařů
• Množství lidových tradic, zvyků a
památek
• Hojně navštěvované kulturní akce
(Vizovické hudební léto, Masters of
Rock, Trnkobraní)
• Vizovické pečivo
• Množství spolků
• Množství sportovních organizací
• Turistické informační centrum
• Městská knihovna
• Kino
• Ochotnické divadlo
• Čisté životní prostředí
• Blízkost Přírodního parku
• Nakládání s odpady
• Příznivé klima
• Fungující sběrný dvůr
• Rostoucí příjmy města
• Členství v mikroregionálních
organizacích
• Mírně nadprůměrná volební účast ve
srovnání s ČR
• Moderní webové stránky
Příležitosti
• Budování stavebních parcel
• Potenciál pro rozvoj turismu
• Potenciál pro zvyšování atraktivity
městské památkové zóny
• Vytváření příznivých podmínek pro
mladé rodiny s dětmi

•
•
•
•
•
•
•
•

Nedostatek parkovacích ploch pro
návštěvníky větších kulturních akcí
Zátěž pro ovzduší z automobilové
dopravy
Zhoršení ovzduší v zimních měsících
Nízký průtok v místních potocích
Chybí kompletní napojení na ČOV
Rostoucí výdaje města
Mírně podprůměrná volební účast ve
srovnání se Zlínským krajem
Slabá komunikace s občany na
sociálních sítích

Hrozby
• Stěhování obyvatel z důvodu nedostatku
pracovních míst
• Chátrání veřejných budov a prostranství
• Stárnutí populace
• Úbytek obyvatel v produktivním věku
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zvýšení atraktivity města pro nově se
přistěhovalé obyvatelstvo
Rozvoj služeb pro stárnoucí občany
Velké množství firem a podnikatelů ve
městě
Rozvoj cyklotras
Navyšování úrovně služeb pro turisty
Dobudování kanalizační sítě
Dobudování vodovodu
Budování parkovacích ploch
Elektrifikace železnice
Zapojení do celokrajského
integrovaného dopravního systému
Zakládání zájmových kroužků pro děti
Investice do sociálních služeb
Podpora bytové výstavby
Podpora spolků
Podpora kulturních organizací
Budování zázemí pro další i stávající
kulturní akce
Vyčištění zanesených potoků
Blízkost Vizovických vrchů
Projekty v rámci mikroregionů
Lepší hospodaření s rozpočtem
Motivace lidí k vyšší volební účasti
Zlepšení komunikace s občany

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Vzrůstající náročnost na sociální služby
Zvýšení počtu nezaměstnaných
Zvýšení počtu osob zasažených exekucí
Zvýšení kriminality
Úbytek turistů
Stěhování osob za prací
Nárůst automobilové dopravy centrem
města
Nedostatek parkovacích ploch
Zhoršující se stav místních komunikací
Zhoršující se stav chodníků
Tlak na sociální služby v kontextu
přibývajícího počtu seniorů
Stěhování obyvatel z města za lepšími
službami
Chátrání kulturních památek
Rušení kulturních akcí kvůli nedostatku
financí
Nárůst automobilové dopravy
Zhoršení ovzduší v topné sezoně
Pokles příjmů do rozpočtu
Pozastavení větších investic

2.

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Při tvorbě Programu rozvoje města Vizovice požádalo město své spoluobčany o spolupráci.
Tato spolupráce proběhla formou krátkého dotazníku, kdy byly zjišťovány pozitivní
i negativní stránky života v obci.
Celkově bylo odevzdáno 139 vyplněných dotazníků, z toho 74 dotazníků vyplnily ženy a 65
dotazníků odevzdali muži.
Graf 14: Pohlaví dotazovaných občanů
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Co se týče věku dotazovaných občanů, tak největší skupinu tvořili lidé z kategorie 36 – 50 let
a lidé z kategorie 26 – 35 let, v obou případech tyto skupiny představovaly téměř jednu třetinu
všech dotazovaných občanů. Poté následovaly kategorie 65 a více let, 51 – 65 let a nejméně
lidí odevzdalo dotazník z kategorie 15 – 25 let, viz. graf 15.
Graf 15: Věk dotazovaných občanů
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Naprostá většina dotazovaných občanů též uvedla, že mají ve Vizovicích trvalé bydliště,
konkrétně 130 lidí z celkových 139.
Graf 16: Máte v našem městě trvalé bydliště?
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Poté byl v dotazníku zjišťován vztah obyvatel k městu, kdy bylo zjišťováno jednak jak dlouho
lidé ve městě žijí, a také zdali mají v plánu zůstat nadále ve Vizovicích. Jak je z níže
uvedeného grafu patrné, většina obyvatel Vizovic žije ve městě od narození anebo se
přistěhovali v dospělosti před více než 5 lety. Co je taktéž pozitivní je fakt, že značná část
obyvatel má v plánu zůstat bydlet ve městě i nadále a jenom malá část dotazovaných uvedla,
že zvažují možnost se z Vizovic odstěhovat. Přehled se všemi odpověďmi je k dispozici
v grafu č. 17.
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Graf 17: Váš vztah k městu? (označte dvě možnosti)
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Zvažuji, že bych se z města odstěhoval/a
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Celkem 108 obyvatel v dotazníku uvedlo, že mezilidské vztahy ve městě jsou docela dobré či
velmi dobré. Naopak dohromady 17 občanů soudí, že vztahy ve městě jsou spíše špatné či
špatné, viz. graf č. 18.
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Graf 18: Jaké jsou podle Vás mezilidské vztahy ve městě?
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Následně měli obyvatelé Vizovic uvést pozitivní stránky města a vybrat, co se jim ve městě
nejvíce líbí. Jednoznačně největší oblibě se u obyvatel těší fakt, že Vizovice leží v blízkosti
přírody. Spokojenost taktéž panuje s tím, že město je místem pro klidný život a má dobrou
dopravní dostupnost. Lidem se rovněž líbí příznivé životní prostředí, dostupnost služeb ve
městě či bezpečnost ve městě. Kromě odpovědí z níže uvedeného grafu č. 19 lidé též oceňují
dobrovolnickou činnost ve městě, památky, kulturní akce, hudební festivaly či občanskou
vybavenost.
Graf 19: Co se Vám v našem městě nejvíce líbí? (vyberte max. 3 možnosti)
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Poté měli občané uvést naopak negativní stránky města. Většina dotazovaných obyvatel
Vizovic se shodla na tom, že hlavním problémem města je provoz a parkování automobilů ve
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městě. Výrazným problémem je rovněž údržba a výstavba chodníků. Nespokojenost obyvatel
panuje též s nedostatečným sportovním vyžitím, špatnou údržbou a výstavbou silnic a cest,
inženýrskými

sítěmi

(kanalizace,

vodovod,

veřejné

osvětlení

či

místní

rozhlas),

nedostatečným kulturním a společenským životem, nedostatkem pracovních příležitostí či
s celkovým vzhledem města a veřejných prostranství. Kompletní přehled všech problémů
města dle dotazovaných občanů je v níže uvedené souhrnné tabulce č. 21.
Tab. 21: Co považujete za hlavní problémy města? (vyberte max. 5 možností)
Problémy města:
Počet odpovědí:
Provoz a parkování automobilů v městě
84
Údržba a výstavba chodníků
74
Nedostatečné sportovní vyžití
46
Údržba a výstavba silnic a cest
43
Inženýrské sítě (kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, místní rozhlas)
34
Nedostatečný kulturní a společenský život
29
Nedostatek pracovních příležitostí
21
Celkový vzhled města a veřejných prostranství
20
Špatné vztahy mezi lidmi, nezájem lidí o město
19
Sběr, třídění a odvoz odpadů
18
Nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb
10
Málo kvalitní životní prostředí
9
Špatné podmínky pro podnikání
5
Jiné:
frekventovaná doprava ve městě
3
chybí cyklostezky
3
dopravní situace (parkování) během velkých akcí (Trnkobraní,
Masters)
2
omezený přístup do zámecké zahrady
2
bezpečnost ve městě
1
chybí hřiště pro děti do 3 let
1
chybí veřejně přístupné sportovní plochy
1
koupaliště
1
malá kapacita MŠ a ZŠ
1
málo dopravních spojů
1
město nemá potřebnou vizi v oblasti životního prostředí
1
nabídka bydlení
1
nedostatečná podpora aktivních občanských iniciativ
1
nedostatečná podpora sportu a kulturních akcí
1
nevhodně umístěné autobusové nádraží
1
nevyužité náměstí
1
odvoz odpadu na hřbitov do kontejnerů
1
pokuty za chození se psy na hřbitov
1
poplatek ze psů
1
pořádek na hřbitově
1
špatná autobusová zastávka
1
těžká automobilová doprava ve městě
1
úklid po psech
1
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Občané města dokážou být aktivní ve prospěch Vizovic, jelikož na otázku, zdali jsou ochotni
udělat něco pro město, odpovědělo 68 obyvatel spíše ano a dalších 46 obyvatel rozhodně ano.
Pouze celkem 11 dotazovaných lidí sdělilo, že nejsou ochotni pro město něco udělat, viz. níže
uvedený graf č. 20.
Graf 20: Jste ochoten/ochotna udělat něco pro město?

Jste ochoten/ochotna udělat něco pro město?
1

13

10

46

68

Rozhodně ano

Spíše ano

Spíše ne

Rozhodně ne

Nevím

Následující otázka zjišťovala, zdali jsou lidé spokojeni s technickou infrastrukturou města
jako kanalizace, vodovody či rozvody elektřiny. Na danou otázku odpovědělo 11 lidí
rozhodně ano a dalších 93 obyvatel sdělilo že spíše ano. Naopak 20 občanů uvedlo že spíše ne
a 8 lidí rozhodně není spokojeno s technickou infrastrukturou města.
Graf 21: Jste spokojen/a s technickou infrastrukturou města? (kanalizace, vodovody, rozvody
elektřiny)

Jste spokojen/a s technickou infrastrukturou města?
(kanalizace, vodovody, rozvody elektřiny)
8 1 11
20

93

Rozhodně ano

Spíše ano

Spíše ne

Rozhodně ne

Nevim

Nejvíce lidí by ve městě uvítalo rozvoj v oblasti provoz a parkování automobilů ve městě,
a také rekonstrukci místních komunikací. Lidé by též uvítali vybudování zelených zón pro
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vzdělávání, sport a relaxaci, výstavbu městských bytů anebo rozvoj celkového vzhledu města
a veřejných prostranství. Souhrnná přehled se všemi požadovanými aktivitami z řad obyvatel
je k dispozici v tabulce č. 22.
Tab. 22: Jakou rozvojovou aktivitu byste ve městě uvítal/a? (vyberte 3 nejdůležitější)
Aktivity:
Počet odpovědí:
Provoz a parkování automobilů ve městě
77
Rekonstrukce místních komunikací
64
Vybudování zelených zón pro vzdělávání, sport a relaxaci (např.
arboretum, lesopark, venkovní fitness)
58
Výstavba městských bytů
33
Celkový vzhled města a veřejných prostranství
31
Inženýrské sítě (kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, místní rozhlas)
26
Lepší péče o veřejnou zeleň a prostředí ve městě (parky atd.)
26
Vybudování nového rybníku
24
Oprava školy
13
Jiné:
vybudování nového koupaliště
5
cyklostezky
4
oprava chodníků
2
otevření zámeckého parku
2
úprava náměstí
2
aktivnější podpora ZUŠ
1
dětský koutek
1
dokončení opravy zámku
1
hřiště pro děti do 3 let
1
multifunkční veřejné hřiště u Sokolovny
1
obchvat
1
rekonstrukce fotbalového areálu
1
rozvoj kulturního a společenského života
1
řešení sucha - zadržování vody v krajině
1
semafor v centru a u nem. Milosrdných bratří
1
veřejně přístupné sportoviště
1
vybudování více dětských hřišť
1
Následně bylo zjišťováno, odkud čerpají občané informace

o dění ve městě.

Nejvýznamnějším zdrojem informací jsou webové stránky města a městský zpravodaj.
Důležitými zdroji jsou taktéž sociální sítě, místní rozhlas i úřední deska, viz. souhrnná tabulka
č. 23.
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Tab. 23: Odkud čerpáte informace o dění ve městě?
Odpovědi:
na webových stránkách
městský zpravodaj
sociální sítě
místní rozhlas
na úřední desce
nezajímám se
jiným způsobem:
aplikace V OBRAZE
plakátovací plochy
od přátel
od známých z rady nebo zastupitelstva
TIC

Počet odpovědí:
89
79
51
30
20
1
3
3
1
1
1

Výrazná majorita obyvatel Vizovic uvedla, že nepoužívá telefonní linku, konkrétně 127
dotazovaných lidí. Z té menšiny obyvatel, která pevnou telefonní linku využívá, ještě několik
lidí uvedlo, že pevnou telefonní linku používá výhradně jako zdroj internetu.
Graf 22: Používáte pevnou telefonní linku?

Používáte pevnou telefonní linku?
8

127
Ano

Ne

U další otázky uvedlo 46 lidí, že nemá zájem o komplexní pozemkové úpravy a 35 lidí
sdělilo, že o komplexní pozemkové úpravy zájem mají. Problémem u této otázky mohl být
fakt, že si někteří dotazovaní pod pojmem komplexní pozemkové úpravy nejspíše nedokázali
představit něco konkrétního vzhledem k faktu, že více než 40 % občanů odpovědělo na otázku
nevím.
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Graf 23: Máte zájem o komplexní pozemkové úpravy?

Máte zájem o komplexní pozemkové úpravy?
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Nevím

Mírná většina, konkrétně 73 obyvatel uvedlo, že by měli zájem o zasílání informací z města
do emailu či SMS. Naopak 63 občanů sdělilo, že o uvedených způsob zasílání informací
z města zájem nemají. Jednotlivci by pak spíše ocenili o zasílání informací z města skrz
mobilní aplikaci.
Graf 24: Měl/a byste zájem o zasílání informací z města do emailu či SMS?

Měl/a byste zájem o zasílání informací z města do emailu či
SMS?

63
73

Ano
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Lidé ve Vizovicích by dle dotazníku rovněž uvítali větší počet nádob na tříděný odpad
v dostupné vzdálenosti. Někteří jedinci by též rádi navýšili počet nádob na bioodpad a zvýšili
počet nádob na třídění o nádoby na kov.
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Graf 25: Máte zájem o větší počet nádob na tříděný odpad v dostupné vzdálenosti?

Máte zájem o větší počet nádob na tříděný odpad v dostupné
vzdálenosti?
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V další otázce uvedlo 59 lidí z Vizovic, že by měli zájem o bezplatný kompostér do
domácnosti, nicméně většina lidí uvedla, celkem 80 obyvatel, že o bezplatný kompostér do
domácnosti zájem nemají.
Graf 26: Máte zájem o bezplatný kompostér do domácnosti?

Máte zájem o bezplatný kompostér do domácnosti?

59
80

Ano
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Dále 51 obyvatel uvedlo, že by uvítali další aktualizaci územního plánu města a 22 lidí sdělilo
opak. Téměř polovina dotazovaných lidí pak na otázku ohledně aktualizace územního plánu
nedokázala odpovědět.
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Graf 27: Uvítal/a byste další aktualizaci územního plánu?

Uvítal/a byste další aktualizaci územního plánu?
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Nevím

Poté následovalo série 12 otázek ohledně toho, jak jsou občané spokojeni se stavem ve
vybraných oblastech. Zcela jednoznačně největší spokojenost obyvatel panuje v oblastech
dostupnosti školství a dostupnosti zdravotnictví. Velmi dobře jsou na tom Vizovice také
v oblastech kvalitní veřejné dopravy a životního prostředí. Spíše spokojenost panuje
u obyvatel též s informovaností o dění ve městě, kulturou a společenským životem a rozvojem
města v posledních letech. Menší spokojenost pak převládá u podmínek pro podnikání,
sportovního vyžití a činností zastupitelstva. Nejmenší spokojenost u občanů panuje se stavem
místních komunikací a s chodníky a cyklostezkami ve městě. Konkrétní průměrná hodnocení
jsou k dispozici v grafu č. 28.
Graf 28: Spokojenost obyvatel s vybranými oblastmi ve městě Vizovice

Oblast
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Pro přehlednost je v následujících grafech č. 29 až 40 zobrazen počet hodnocení respondentů
v jednotlivých oblastech.
Graf 29: Jak jste spokojen/a se stavem následujících oblastí v našem městě? (prosím,
ohodnoťte, jako ve škole 1 nejlepší, 5 nejhorší) [Rozvoj města v posledních letech]
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Graf 30: Jak jste spokojen/a se stavem následujících oblastí v našem městě? (prosím,
ohodnoťte, jako ve škole 1 nejlepší, 5 nejhorší) [Dostupnost školství]

Dostupnost školství
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Graf 31: Jak jste spokojen/a se stavem následujících oblastí v našem městě? (prosím,
ohodnoťte, jako ve škole 1 nejlepší, 5 nejhorší) [Dostupnost zdravotnictví]

Dostupnost zdravotnictví
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Graf 32: Jak jste spokojen/a se stavem následujících oblastí v našem městě? (prosím,
ohodnoťte, jako ve škole 1 nejlepší, 5 nejhorší) [Veřejná doprava]

Veřejná doprava
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Graf 33: Jak jste spokojen/a se stavem následujících oblastí v našem městě? (prosím,
ohodnoťte, jako ve škole 1 nejlepší, 5 nejhorší) [Kultura a společenský život]

Kultura a společenský život
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Graf 34: Jak jste spokojen/a se stavem následujících oblastí v našem městě? (prosím,
ohodnoťte, jako ve škole 1 nejlepší, 5 nejhorší) [Sportovní vyžití]

Sportovní vyžití
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Graf 35: Jak jste spokojen/a se stavem následujících oblastí v našem městě? (prosím,
ohodnoťte, jako ve škole 1 nejlepší, 5 nejhorší) [Životní prostředí]

Životní prostředí
80
67

Počet hodnocení

70
60
50
40

33

30

30
20
5

10

0

0
1

2

3

4

5

Hodnocení

Graf 36: Jak jste spokojen/a se stavem následujících oblastí v našem městě? (prosím,
ohodnoťte, jako ve škole 1 nejlepší, 5 nejhorší) [Podmínky pro podnikání]

Podmínky pro podnikání
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Graf 37: Jak jste spokojen/a se stavem následujících oblastí v našem městě? (prosím,
ohodnoťte, jako ve škole 1 nejlepší, 5 nejhorší) [Informovanost o dění ve městě]

Informovanost o dění ve městě
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Graf 38: Jak jste spokojen/a se stavem následujících oblastí v našem městě? (prosím,
ohodnoťte, jako ve škole 1 nejlepší, 5 nejhorší) [Činnost zastupitelstva]

Činnost zastupitelstva
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Graf 39: Jak jste spokojen/a se stavem následujících oblastí v našem městě? (prosím,
ohodnoťte, jako ve škole 1 nejlepší, 5 nejhorší) [Místní komunikace]

Místní komunikace
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Graf 40: Jak jste spokojen/a se stavem následujících oblastí v našem městě? (prosím,
ohodnoťte, jako ve škole 1 nejlepší, 5 nejhorší) [Chodníky a cyklostezky]
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Následující otázka v dotazníku zjišťovala, co občanům Vizovic ve městě chybí, přičemž
odpovědi jsou následující. Lidem významně schází cyklostezky od okolních měst a obcí.
Obyvatelům taktéž chybí koupaliště a rovněž jim schází chodníky, případně jejich
neuspokojivý stav. Dále dotazovaným lidem chybí sportoviště přístupné veřejnosti, parkovací
plochy v centru města i mimo centrum, hřiště pro malé děti či více odpadkových košů
v okrajových částech města. Kompletní přehled všech odpovědí ohledně toho, co obyvatelům
ve Vizovicích chybí, je k dispozici v tabulce č. 24.
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Tab. 24: Co Vám v našem městě nejvíce chybí?
Odpovědi:
cyklostezky
koupaliště
budování, údržba a oprava chodníků
sportoviště přístupné veřejnosti
parkovací plochy
dostatek parkovacích míst v centru města
hřiště pro malé děti
odpadkové koše v okrajových částech města
odpočinkové zóny (parky, lavičky)
oprava místních komunikací
sportovní hala
úprava města (péče o zeleň, chodníky atd.)
venkovní kulturní akce
lepší údržba chodníků v zimě
letní kino
obchod s obuví
prodejna Lidl
přechod na křižovatce na Říčanské ulici
venkovní areál na kulturní akce
vodovod a kanalizace (např. Chrastěšov)
zpřístupnění zámeckého parku
akce pro děti
bistro
bowling
bytová výstavba (penziony pro seniory)
činnost policie
divadlo
dodělání a oprava napojení k ul. Štěpská
dostupná kanalizace
dostupnost nádob na tříděný odpad
ekologie při veřejných akcích (plastové výrobky)
eliminace billboardové reklamy na území města
hlášení místního rozhlasu (příliš rychlé a nesrozumitelné)
chybějící železniční spojení Vsetín/Slovensko
interaktivní tabule pro turisty v centru města
kabelová televize
kavárna
klidnější provoz přes náměstí
koncept ve veřejném prostoru
kontakt vedení města s občany
kořenová čistička
kvalitnější kultura
kvalitní restaurace
lávka u pečovatelského domu
menší zimní stadion
městská policie
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Počet odpovědí:
27
22
16
9
8
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

nabídka bytů
náměstí
nová silnice Dubovsko II
obědy pro důchodce ve škole za nižší cenu
obchod s elektrem
obchvat náměstí
soudržnost a spolkový život
sportovní a společenské akce
stavební pozemky
špatná práce odboru životního prostředí (černá skládka)
špatně vytvořený územní plán
taxi pro seniory
tradice
větší kulturní vyžití pro mladou a střední generaci (kino, koncertní
večery)
větší nabídka sportovního vyžití pro mládež
větší počet nádob na recyklaci
větší vyžití pro rodiny s dětmi (např. chybí dětský koutek)
vize a tah na bránu
volné byty k pronájmu
zájem zaměstnanců městského úřadu a zastupitelů o občany
zeleň při průjezdu městem - hlavní komunikace (stromy, keře)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Na úplný závěr dotazníku pak byla zjišťována další doporučení a náměty od občanů Vizovic.
Lidé zmiňovali například potřebu revitalizace areálu Sokolovny a jejího okolí, potřebu stavby
cyklostezky směrem na Zlín, zajistit lepší zpřístupnění zámecké zahrady či nutnost lepšího
dohledu na technické služby města. Přehled se všemi doporučeními z dotazníkového šetření je
k dispozici v tabulce č. 25.
Tab. 25: Jiná doporučení
Odpovědi:
revitalizace areálu Sokolovny a okolí
cyklostezka (do Zlína)
otevřít zámeckou zahradu
TS - změnit vedení a obsazení a kontrolovat jejich práci
upustit od koupaliště (velká investice, drahý provoz)
častější svoz tříděného odpadu nebo více kontejnerů na odpady
Facebook města (málo informací)
hřiště pro děti a mládež
chodník na ulici Partyzánská
chybí koupaliště
kontrola práce městského úřadu a městem zřizovaných organizací
málo akcí/služeb pro mládež a lidi středního věku
na Silvestra stanovit např. jen hodinu, kdy se mohou střílet ohňostroje
navést sponzory novoročního ohňostroje, aby finance poskytli na
potřebné nebo alespoň užitečnější věci
nechodit na ruku několika vyvoleným podnikatelům
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Počet odpovědí:
5
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

nepovolení vedení velmi vysokého napětí v dohledném okolí města
nepovolit prodloužení železniční tratě
obrovská intenzita autodopravy a s tím spojeno stále vyšší nebezpečí
pro chodce
omezit veřejný rozhlas (hlásit výjimečné události, ne reklamy/prodej)
opravit chodníky, zídky, cesty
P.D. zvýšit aspoň o jedno patro
parkování na chodnících, po kterých se pak nedá chodit či jezdit s
kočárkem
podpora kulturních a společenských akcí
podpora propagace Vizovic jako cíle pro turisty
přehodnocení zbytečně veliké památkové zóny
přeměna náměstí - bez autobusů, zeleň, obnova křižovatky pod
kostelem
regulace dopravy při průjezdu městem na hlavních tazích
rekonstrukce komunikace
řešení brownfieldů bývalé tiskárny paní Velcerové a pálenice ve
Štěpské ulici
singletraily v okolních lesích a kopcích
sleva na poplatku za svoz odpadu za třídění odpadu
snížit poplatek z hrobů
společné akce pro občany
spolupracujme s odborníky a nebojme se být progresivní
úprava zahrady v zámeckém parku
ve čtvrti A. Háby je třeba vyřešit komplexně parkování vozidel a
současnou úpravu chodníků, které jsou v dezolátním stavu
větší informovanost (kolik se vybralo na poplatcích)
větší přínos akcí typu Masters apod. pro město
větší zpřístupnění turistům (např. cyklostezka)
více podporovat ZUŠ, poskytnou veřejné prostory pro aktivity a rozvoj
dětí
výměna starých kotlů za nové
vyměnit vedení TS
výstavba chodníku (podél hlavní vozovky - směr Lutonina)
vytvořit koncepci, otevřít diskuzi
zapomíná se na Chrastěšov
zjednosměrnění okruhu ulic Slušovská a Štěpská (vytvoření
parkovacích ploch a zvýšení bezpečnosti chodců i řidičů)
železniční spojení směr Vsetín/Slovensko
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

NÁVRHOVÁ ČÁST
Vize
„Město pro 5000 obyvatel“
Vize představuje dlouhodobý obraz o budoucnosti města Vizovice. Popisuje, jak se bude
město měnit a zlepšovat, uvádí soubor představ a priorit města. Vize města Vizovice je
„směrovkou“ rozvoje, která se váže k časovému horizontu následujících 15 let.
Město Vizovice je příjemným místem pro život. Stávající i noví obyvatelé oceňují
dobudovanou technickou infrastrukturu obce, kvalitu místní mateřské a základní školy,
blízkost přírody a možnosti volnočasového vyžití. Poloha nedaleko krajského města Zlín,
kvalitní spojení prostřednictvím hromadné dopravy a dostupnost služeb ve městě pak
přispívá nejen ke spokojenému životu místních obyvatel, ale zároveň zvyšuje zájem
o bydlení ve městě. Město Vizovice i nadále podporuje kulturní, sportovní a společenský
život svých obyvatel, což přispívá k dobrým mezilidským vztahům, a k aktivnímu zapojení
občanů do života a budoucího rozvoje města.
V souladu s vizí a k jejímu naplňování byly stanoveny následující Dlouhodobé strategické
cíle, které pomůžou udržovat kontinuitu rozvoje města Vizovice:
•
•
•
•

Cíl 1: Rozvoj technické a dopravní infrastruktury
Cíl 2: Rozvoj občanské vybavenosti, podpora volnočasových aktivit
Cíl 3: Péče o životní prostředí
Cíl 4: Komunitní život ve městě

Pro období platnosti Strategie rozvoje města Vizovice pro léta 2021–2027 budou tyto
Dlouhodobé strategické cíle tvořit také Programové cíle tohoto programu rozvoje města.
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Cíle, opatření, aktivity
Cíl 1: Rozvoj technické a dopravní infrastruktury
Tento cíl se zaměřuje na budování, obnovu a údržbu technické a dopravní infrastruktury ve městě. Stav a kapacita infrastruktury silně ovlivňuje
spokojenost obyvatel se životem ve městě a zásadně ovlivňuje možnosti dalšího rozvoje města. Zároveň investice do technické a dopravní
infrastruktury představují významnou zátěž pro městský rozpočet. Při realizaci plánovaných aktivit by proto měla být velká pozornost věnovaná
kvalitní technické přípravě a zajištění externího spolufinancování.
Opatření 1.1 Technická a dopravní infrastruktura
Mimo běžných provozních zásahů bude město v následujícím období usilovat především o zajištění kvalitní technické infrastruktury pro své
občany, na níž bude možné poskytovat také kvalitní veřejné služby s respektováním principů udržitelného rozvoje. Město bude zároveň provádět
po celé období běžnou údržbu a nutné opravy dopravní infrastruktury. Mimo tyto provozní zásahy patří mezi hlavní aktivity otázka opravy
vozovek a doplnění chodníků na vybraných ulicích, které jsou ve špatném stavu, případně chodníky pro chodce postrádají. S dopravou se dále
pojí také snaha města zajistit občanům dostatek parkovacích ploch, které budou vznikat ve vytipovaných lokalitách. S ohledem na investiční
náročnost aktivit, které si i přes externí spolufinancování zřejmě vyžádají i úvěrové spolufinancování, je potřebné pro jejich realizaci získat
silnou většinovou podporu obyvatel města.
Opatření 1.1 Technická a dopravní infrastruktura
Aktivita
1.1.1

Název aktivity
Vodovod Chrastěšov

Důležitost
Vysoká

Termíny
2024 – 2026

Odpovědnost
starostka,
zastupitelstvo

Náklady
Cca 30 milionů Kč

Zdroje financování
vlastní/dotace

Komentář: Cílem aktivity je vybudování vodovodního přivaděče do místní části Chrastěšov.
1.1.2

Terminál Vizovice

Vysoká

2023 - 2024

starostka,
zastupitelstvo

Cca 16 milionů Kč

vlastní/dotace

Komentář: Cílem aktivity je stavba dopravního terminálu, který řeší výstavbu nových autobusových zastávek a úpravu stávajících místních komunikací v těsné blízkosti
železniční stanice Vizovice, a dále kompletní reorganizace dopravního prostoru v podobě vybudování nových parkovacích míst, návrhu pěších tras a řešení veřejného
prostranství.
1.1.3

Rekonstrukce místní komunikace
na ulici Polní

Střední

2021

starostka,
zastupitelstvo

Cca 2 miliony Kč

vlastní

starostka,
zastupitelstvo

Cca 7,8 milionu Kč

vlastní/dotace

Komentář: Cílem aktivity je rekonstrukce místní komunikace na ulici Polní.
1.1.4

Oprava MK Těchlovská
a vybudování nového chodníku

Střední

2022 – 2024

Komentář: Cílem aktivity je oprava místní komunikace na ulici Těchlovská. Souběžně s opravou komunikace proběhne na ulici vybudování zcela nového chodníku, který
výrazně zvýší bezpečnost chodců v této lokalitě.
1.1.5

Místní komunikace a chodníky
Tyršova

Střední

2022 - 2024

starostka,
zastupitelstvo

Cca 11,4 milionu Kč

vlastní/dotace

Komentář: Cílem aktivity je oprava místní komunikace a chodníků či dobudování chodníků a vybudování parkovacích míst na ulici Tyršova, kde sídlí Střední škola oděvní
a služeb, dále se zde nachází šest bytových domů, rodinná zástavba, areál Sokolovny, budoucí koupaliště, a také sídlo firmy NEREZ - Luděk Polčák.

1.1.6

Rekonstrukce a modernizace
chodníků, parkovišť a ploch na
komunální odpad na sídlišti
Štěpská a ve čtvrti A.Háby

Vysoká

2022 - 2027

starostka,
zastupitelstvo

Cca 30 milionů Kč

vlastní/dotace

Komentář: Cílem aktivity je rekonstrukce a modernizace chodníků, parkovišť a ploch na umístění nádob na komunální a tříděný odpad na dvou velkých sídlištích, a to
Štěpská a A.Háby.
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1.1.7

Parkovací plocha u stadionu ulice Nová

Střední

starostka,
zastupitelstvo

2023

Cca 6 milionů Kč

vlastní/dotace

Komentář: Cílem aktivity je rekonstrukce místní komunikace na ulici Nová, a dále vybudování parkovací plochy pro auta i BUS u areálu SK Vizovice. Ideálně se doporučuje
vybudování parkoviště např. s propustným povrchem, které umožní zasakování dešťových vod.

1.1.8

Lávka pro pěší - Štěpská

Střední

2021 - 2027

starostka,
zastupitelstvo

Na základě podoby,
odhad ceny určí
studie.

vlastní/dotace

starostka,
zastupitelstvo

Dle rozsahu
rekonstrukcí

vlastní/dotace

Komentář: Cílem aktivity je případné vybudování lávky pro pěší na sídlišti Štěpská.
1.1.9

Rekonstrukce místních
komunikací

Střední

2021 - 2027

Komentář: Oprava jednotlivých komunikací ve městě dle jejich technického stavu a priorit zastupitelstva + technických a finančních možností města.

1.1.10

Rekonstrukce a modernizace
chodníků

Střední

2021 - 2027

starostka,
zastupitelstvo

Dle rozsahu
rekonstrukcí
a modernizace

vlastní/dotace

Komentář: Oprava a modernizace jednotlivých chodníků ve městě dle jejich technického stavu a priorit zastupitelstva + technických a finančních možností města.

1.1.11

Pokrytí města vysokorychlostním
internetem v rámci budování
optických sítí

Střední

2022 – 2027

starostka,
zastupitelstvo

Dle rozsahu
optických sítí

vlastní/dotace

Komentář: V rámci rozvoje moderních technologií jsou a budou v České republice budovány moderní optické sítě. Město Vizovice bude usilovat o co nejlepší pokrytí města
vysokorychlostním internetem. Ten umožňuje profesím v rámci některých oborů (typicky IT) pracovat z domu, což v kombinaci s příznivým životním prostředím, dostupností
bydlení a služeb může do města přilákat nové obyvatele. Zejména však bude kvalitní a rychlé připojení k internetu sloužit stávajícím obyvatelům města.
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Cíl 2: Rozvoj občanské vybavenosti, podpora volnočasových aktivit
Výraznou devizou města jsou velmi dobře fungující Základní škola Vizovice a Mateřská škola Vizovice. Kvalita výuky a podoba či vybavení
budov škol mohou být důležitým faktorem pro volbu místa pro život. Pro další rozvoj města je však nezbytně nutné, aby svým občanům
poskytovalo i další služby odpovídající velikosti města a vytvářelo tak příznivé podmínky pro život na svém území. Důležitým aspektem k volbě
místa pro život jsou také možnosti aktivního trávení volného času, na kterou se tento cíl bude rovněž zaměřovat.
Opatření 2.1 Úpravy budov a majetku ve vlastnictví města
Město Vizovice bude usilovat o modernizaci a využití budov ve svém vlastnictví. Budova základní školy, resp. horní část budovy, by se měla
dočkat vestavby osobního výtahu, vyloučit se výhledově nedá ani modernizace učeben. Škola ve Vizovicích by tak měla nadále poskytovat
vzdělání na vysoké úrovni dětem z města, ale i z obcí v blízkém okolí. U budovy mateřské školy je plánována úprava hlavního vstupu
a spojovacího krčku pro MŠ, či rozšíření kapacity. Rovněž v případě kulturního domu se očekávají stavební úpravy, spočívající ve vytvoření
bezbariérového přístupu do budovy.
Opatření 2.1 Úpravy budov a majetku ve vlastnictví města
Aktivita
2.1.1

Název aktivity
Stavební úpravy Domu kultury bezbariérový přístup

Důležitost
Vysoká

Termíny

Odpovědnost
starostka,
zastupitelstvo

2023

Náklady
Cca 4,8 milionu Kč

Zdroje financování
vlastní/dotace

Komentář: Cílem opatření je vybudování bezbariérového vstupu včetně osobního výtahu do budovy Domu kultury ze strany od parkoviště za Městským úřadem.
2.1.2

Základní škola Vizovice - vestavba
osobního výtahu

Vysoká

starostka,
zastupitelstvo

2022

Komentář: V rámci modernizace základní školy dojde k vestavbě osobního výtahu do horní budovy ZŠ.
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Cca 2,4 milionu Kč

vlastní/dotace

2.1.3

Stavební úprava hlavního vstupu
a spojovacího krčku pro
Mateřskou školu, vybudování
nové učebny, tělocvičny

Vysoká

2021 - 2023

starostka,
zastupitelstvo

Cca 14 milionů Kč

vlastní/dotace

Komentář: Cílem aktivity je rekonstrukce hlavního vstupu do horní budovy Mateřské školy, rekonstrukce spojovacího krčku mezi dvěma budovami Mateřské školy, a stavba,
přístavba, nástavba, dostavba nové třídy nebo tělocvičny.
2.1.4

Modernizace učeben v ZŠ

Vysoká

2022 - 2027

starostka,
zastupitelstvo

Dle počtu učeben
a jejich zaměření

vlastní/dotace

Komentář: V rámci modernizace základní školy se nabízí úprava jednotlivých učeben, jejich vybavení moderní audiovizuální technikou umožňující rozšíření či zlepšení
výukových metod. Zároveň lze některé učebny využít speciálně pro výuku jednotlivých předmětů (dílny, chemie, fyzika, přírodopis, informatika, cizí jazyky).
2.1.5

Oprava kulturních či jiných
památek

Nízká

2021 – 2027

starostka,
zastupitelstvo

Dle počtu oprav a
jejich rozsahu

vlastní/dotace

Komentář: Na území města Vizovice se nachází několik různých památek (sochy, památníky, pomníky, fontána, kříže, kaplička, Mariánský sloup a další). Je tedy
pravděpodobné, že s jednotlivými památkami bude souviset nutnost jejich drobnějších oprav, které jsou cílem této aktivity.
2.1.6

Nákup terénního vozidla pro
JSDH Vizovice

Vysoká

2022 - 2027

starostka,
zastupitelstvo

Cca 7,5 milionu Kč

vlastní/dotace

Komentář: Město Vizovice je zřizovatelem organizační složky města – Jednotky sboru dobrovolných hasičů. Ta provádí požární zásahy podle příslušné dokumentace požární
ochrany či provádí záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech. Aktuální technika JSDH Vizovice by se měla rozšířit o nové terénní vozidlo,
které koupí Město Vizovice, které bude také jeho vlastníkem, stejně jako v případě další majetku využívaného JSDH.
2.1.7.

Nákup vybavení do Domu kultury

Střední

2021 - 2027

Starostka,
zastupitelstvo

Dle podoby vybavení

vlastní/dotace

Komentář: Město Vizovice je zřizovatelem místního Domu kultury. V následujících letech se plánuje nákup vybavení do tohoto kulturního zařízení, a to například v podobě
stolů, židlí, venkovního pódia či zvukové a osvětlovací techniky.
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Opatření 2.2 Podpora sportu, kultury a volnočasových aktivit
Město Vizovice bude i nadále podporovat možnosti sportovního vyžití občanů města a bude se snažit o větší počet možností pro trávení volného
času.
Opatření 2.2 Podpora sportu, kultury a volnočasových aktivit
Aktivita
2.2.1

Název aktivity
Šatny + zázemí pro SK Vizovice

Důležitost
Vysoká

Termíny
2023 - 2024

Odpovědnost
starostka,
zastupitelstvo

Náklady
Cca 11 milionů Kč

Zdroje financování
vlastní/dotace

Komentář: Cílem aktivity je rekonstrukce nebo vybudování nového zázemí na stadionu SK Vizovice (konkrétně se jedná o šatny, sprchy, toalety a klubovnu).

2.2.2

Cyklostezka Vizovice

Střední

2022 - 2027

starostka,
zastupitelstvo

Dle délky a podoby
cyklostezky, odhad na
základě PD

vlastní/dotace

Komentář: Cílem aktivity je vybudování zcela nové cyklostezky na území města Vizovice, která by měla postavena ve směru na krajské město Zlín, resp. ZádveřiceRakovou.
2.2.3

Značení nových cyklotras

Nízká

2021 - 2027

starostka,
zastupitelstvo

Dle počtu a délky
cyklotras

vlastní/dotace

Komentář: Cílem aktivity je řešit napojení města na významné turistické cíle jak ve městě, tak v jeho okolí, zejména s vazbou na krajské město Zlín. Cílem může být rovněž
zlepšování prostupnosti krajiny pro bezmotorovou dopravu (revitalizace polních a lesních cest a jejich využití jako cyklostezek spíše pro rodiny s dětmi).
2.2.4

Vybudování zázemí pro
cykloturisty

Nízká

2021 - 2027

starostka,
zastupitelstvo

Dle podoby zázemí

vlastní/dotace

Komentář: Samoobslužný servisní kiosek, dobíjecí stanice pro elektrokola, značení na lokální cíle (zámek, muzeum, likérka, obchody, restaurace, naučné stezky atd.)
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2.2.5

Rekonstrukce koupaliště

Střední

2022 - 2027

starostka,
zastupitelstvo

Cca 20-21 milionů Kč

vlastní/dotace

Komentář: Cílem aktivity je rekonstrukce bývalého koupaliště v areálu za Sokolovnou. Koupaliště ve městě dříve fungovalo, uzavřeno bylo v roce 2007 po neschválení
hygienické výjimky. Aktuálně byl projekt schválen zastupitelstvem, ale následně přerušen z důvodu výpadků příjmu ve městské rozpočtu vlivem koronavirové krize a
nezískáním dotace. Je však pravděpodobné, že projekt bude v následujících letech uskutečněn.
2.2.6

Podpora individuální rekreace

Nízká

2021 - 2027

starostka,
zastupitelstvo

Dle podoby a rozsahu
podpory

vlastní

Komentář: Aktivní vyhledávání nabídky volných nemovitostí (neobydlených objektů vhodných k individuální rekreaci) nebo vhodných kapacit pro krátkodobé ubytování
a jejich prezentaci na akcích pořádaných městem nebo na internetových stránkách města. Propagace možností agroturistiky po dohodě s místními podnikateli, propagace
místních naučných stezek atd.

2.2.7

Podpora obnovy a zhodnocení
kulturních objektů a prvků na
území města Vizovice

Střední

2021 - 2027

starostka,
zastupitelstvo

Dle podoby a rozsahu
podpory

vlastní/dotace

Komentář: Město bude podporovat či realizovat obnovu a zhodnocení kulturních objektů a prvků na svém území. Může se jednat jak o majetek města, tak majetek jiných
PO/FO (typicky místní sdružení, spolky, církve).
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Cíl 3: Péče o životní prostředí a veřejná prostranství
Cíl se zaměřuje na aktivity spojené s environmentálním pilířem rozvoje města. Zároveň reflektuje také obecné trendy v oblasti životního
prostředí, kterými je zasaženo širší území České republiky.
Opatření 3.1 Revitalizace zeleně a veřejných prostranství ve městě
V samotném městě i jeho bezprostředním okolí je dostatek zeleně. Problematická je spíše kvalita zelených ploch a jejich využitelnost pro
každodenní rekreaci obyvatel nebo návštěvníků města. Na to se zaměří následující aktivity.
Opatření 3.1 Revitalizace zeleně a veřejných prostranství ve městě
Aktivita
3.1.1

Název aktivity
Arboretum Vizovice

Důležitost
Vysoká

Termíny
2022 - 2023

Odpovědnost
starostka,
zastupitelstvo

Náklady
Cca 6 milionů Kč

Zdroje financování
vlastní/dotace

Komentář: Cílem aktivity je využití pozemků v blízkosti ZŠ a sportovního areálu pro založení víceúčelové plochy zeleně výsadbou širokého sortimentu stromů a keřů,
vytvořením arboreta s amfiteátrem, víceúčelovým altánem, vodními prvky a odpočívadlem s ohništěm k širokému spektru rekreačního využití, tedy jakési vytvoření městského
parku.
3.1.2

Výsadba zeleně ve městě

Nízká

2021 - 2027

starostka,
zastupitelstvo

Dle rozsahu výsadby

vlastní/dotace

2021 - 2027

starostka,
zastupitelstvo

Dle rozsahu výsadby

vlastní/dotace

Komentář: Výsadba v místech dle priorit zastupitelstva města.
3.1.3

Výsadba alejí

Nízká

Komentář: Výsadba v místech dle priorit zastupitelstva města.
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3.1.4

Obnova/úprava původních dřevin
v intravilánu a extravilánu

Nízká

2021 - 2027

starostka,
zastupitelstvo

Dle rozsahu úprav

vlastní/dotace

2021 - 2027

starostka,
zastupitelstvo

Dle rozsahu úprav

vlastní/dotace

Komentář: Obnova/úprava v místech dle priorit zastupitelstva města.
3.1.5

Úprava veřejných prostranství

Nízká

Komentář: Úprava jednotlivých prostranství dle priorit zastupitelstva města (např. okolí Sokolovny a další).

Opatření 3.2 Péče o životní prostředí ve městě
Město se bude aktivně podílet na lepším využívání dešťových vod a dalších aktivitách vedoucích k zadržování vody v krajině. Zaměřovat se
bude také na environmentální osvětu, a to i ve spolupráci s MŠ a ZŠ.
Opatření 3.2 Péče o životní prostředí ve městě
Aktivita
3.2.1

Název aktivity
Opatření pro zadržování vody
v krajině a její využívání

Důležitost
Střední

Termíny
2021 - 2027

Odpovědnost
starostka,
zastupitelstvo

Náklady
Dle počtu a rozsahu
jednotlivých opatření

Zdroje financování
vlastní/dotace

Komentář: Město Vizovice bylo v minulosti několikrát postiženo povodněmi. Proto se jeví jako ideální možnost na řešení problematiky sucha, a zároveň jako prostředek pro
zabránění případným povodním, realizace opatření, která budou zadržovat a využívat vodu v krajině. Může se jednat o podporu zasakování, zachytávání a využívání
dešťových vod na veřejných budovách, budování poldrů atd. Opatření lze přijímat na různých místech dle priorit města.
3.2.2

Pozemkové úpravy

Nízká

2021 - 2027

starostka,
zastupitelstvo

Dle domluvy a úprav

vlastní

Komentář: Cílem opatření je realizace návrhů protipovodňových a protierozních opatření ve městě, vč. spolupráce se zemědělskými subjekty při řešení těchto staveb. Rovněž
lze pozemkové úpravy využít směrem k rozvoji volnočasových aktivit a turistického ruchu (využití polních cest pro pěší turistiku, cykloturistiku atd.).
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3.2.3

Environmentální osvěta

Nízká

2021 - 2027

starostka,
zastupitelstvo

Dle podoby osvěty

vlastní/dotace

Komentář: Město bude podporovat environmentální osvětu občanů a dalších osob, které žijí a pohybují se na jeho území tak, aby byla posílena osobní odpovědnost
jednotlivců za udržování a zlepšování životního prostředí (přednášky, semináře, upozornění a články na vývěskách, webových stránkách atd.).

Cíl 4: Komunitní život ve městě
Pestrý komunitní život je tím, co udržuje život ve městě. Je důležitým faktorem, který ovlivňuje náš vztah k městu a tomu, jestli je pro nás tím
místem, kde chceme prožít svůj život. Z obyvatel města dělá jeho občany a sousedy.
Opatření 4.1 Podpora komunitního a spolkového života ve městě
Město Vizovice bude i nadále podporovat činnost spolků na svém území a organizaci nejrůznější kulturních, společenských a sportovních akcí.
Opatření 4.1 Podpora komunitního a spolkového života ve městě
Aktivita
4.1.1

Název aktivity
Podpora spolkové a kulturní
činnosti na území města Vizovice

Důležitost
Vysoká

Termíny
2021 - 2027

Odpovědnost
starostka,
zastupitelstvo

Náklady
Dle počtu spolků
a organizací

Zdroje financování
vlastní/dotace

Komentář: Město Vizovice bude podporovat činnost spolků a dobrovolných organizací působících ve městě. Podpora může být ve formě poskytnutí prostor a vybavení,
finanční, propagační, organizační nebo poradenství. Město také může poskytnout pomoc či podporu (ať už finanční či jinou) při vytvoření nebo opravách spolkového zázemí.
Podpora v této oblasti se týká také městské knihovny, která je důležitým prvkem spolkového a kulturního života ve městě.
4.1.2

Podpora kulturních
a společenských (spolkových) akcí

Vysoká

2021 - 2027

starostka,
zastupitelstvo

Dle počtu akcí

vlastní/dotace

Komentář: Město Vizovice se každoročně (spolu)podílí na organizaci několika kulturně společenských (spolkových) akcí. Tuto nezastupitelnou roli bude vykonávat i nadále.
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Opatření 4.2 Otevřená správa vedení města
Pro vytvoření a udržení vztahu k městu, jako k místu, kde žiji a chci žít, je důležitá i možnost ovlivňovat kvalitu života v něm a nést
spoluodpovědnost za další rozvoj města. Pro všechny města a zejména pro menší města, jako jsou Vizovice, je důležitá také spolupráce
s partnery v regionu a přeshraniční spolupráce.
Opatření 4.2 Otevřená správa vedení města
Aktivita

Název aktivity

4.2.1

Zapojení občanů do správy města

Důležitost
Střední

Termíny
2021 - 2027

Odpovědnost
starostka,
zastupitelstvo

Náklady
Max. jednotky tisíc

Zdroje financování
vlastní

Komentář: Cílem opatření je v co největší míře do správy města zapojovat občany formou strategického plánování, veřejných projednání, anket, popularizací účasti na
jednání zastupitelstva, případně využití prostředků Místní agendy 21 atd.
4.2.2

Spolupráce s ostatními
obcemi/městy a partnery

Vysoká

2021 - 2027

starostka,
zastupitelstvo

Dle podoby
spolupráce

vlastní

Komentář: Aktivní vyhledávání spolupracujících obcí/měst a dalších partnerů v relevantních případech. Spolupráce v rámci MAS Vizovicko a Slušovicko. Zapojování se do
projektů přeshraniční spolupráce, které mohou přispět k popularizaci regionu, jako zajímavého cíle pro aktivní rekreaci v blízkosti přírody atd.
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Vazby na operační programy 2021 - 2027
Důležitou součástí rozvojové strategie, jak z pohledu priorit, tak z pohledu možného
financování, je návaznost na evropské strukturální a investiční fondy pro rozpočtové období
EU 2021-2027. Tato kapitola tak přináší shrnutí informací z návrhů relevantních operačních
programů s platností k datu zpracování této strategie.

Operační program Jan Amos Komenský
SC 2.1 Zlepšení přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné
přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje infrastruktury
Příklady typových podporovaných aktivit:
-

rekonstrukce a adaptace nevyhovujících vzdělávacích prostor (včetně vybavení) pro
potřeby studentů se SP;
zpřístupnění prostor (i ubytovacích) pro studenty se SP (typově bezbariérovost);
nová výstavba pro vysoce prioritní projekty v oblasti vysokoškolského vzdělávání;
modernizace výukových prostor (i terénních výukových zařízení – např. skleníky,
venkovní výukové prostory – a prostor pro kolaborativní učení – např. makerspace)
podporujících aplikace a zavádění nových výukových metod; pořízení studijních
pomůcek a informačních zdrojů pro nové metody výuky.

Hlavními cílovými skupinami jsou mj.:
-

studenti se SP;
žáci ZŠ a SŠ.

SC 2.2 Zvýšit kvalitu, účinnost a relevantnost systémů vzdělávání a odborné přípravy na trhu
práce, aby se podpořilo získávání klíčových kompetencí včetně digitálních dovedností
Příklady typových podporovaných aktivit:
Regionální vzdělávání
Proměna obsahu vzdělávání:
-

-

podpora pregramotností v předškolním vzdělávání;
rozvoj klíčových kompetencí;
podpora všeobecné složky vzdělání s důrazem na zajištění kvality na všech úrovních
vzdělávání;
inovace ve výuce a modernizace vyučovacích metod a forem vedoucích
k rozvoji kritického
a kreativního myšlení dětí, žáků a studentů a posílení formativního hodnocení;
rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení;
podpora STEM dovedností a základních odborných znalostí na ZŠ a SŠ;

-

rozšíření a zajištění kvality výuky v cizích jazycích;
rozvoj podnikavosti a podnikatelských dovedností ve školách;
rozvoj kariérového poradenství;
podpora spolupráce škol se zaměstnavateli a sociálními partnery při přípravě
a realizaci výuky včetně praktické výuky v mimoškolním prostředí;
podpora identifikace a nástrojů řešících genderové nerovnosti ve vzdělávání;
podpora škol a školských zařízení vedoucí ke zvýšení schopnosti realizovat
celoživotní učení;
podpora otevřeného vzdělávání;
propojování formálního a neformálního (včetně zájmového) vzdělávání včetně tvorby
podpůrných profesionálních sítí;
vytvoření podmínek pro zvýšení možnosti účasti dětí, žáků a studentů
v mezinárodních programech.

Pedagogičtí pracovníci:
-

-

zajištění systému podpory profesního rozvoje vedoucích pracovníků škol a školských
zařízení se zaměřením na kvalitu;
podpora komplexního profesního rozvoje pedagogických a akademických pracovníků
prostřednictvím uceleného systému podpory, který zahrnuje všechny oblasti tzv.
profesionalizačního kontinua;
podpora účasti zaměstnanců ve vzdělávání na méně využívaných formách a tématech
jejich dalšího vzdělávání;
zajištění komplexní podpory pedagogického leadershipu a odborných kapacit v oblasti
využití digitálních technologií ve vzdělávání;
podpora alternativních vzdělávacích cest k získání pedagogické kvalifikace (doplňující
pedagogické studium);
podpora získávání a doplnění odborné kvalifikace neaprobovaných učitelů zejména
v základním a středním vzdělávání;
vytvoření podmínek pro zvýšení možnosti účasti zaměstnanců ve vzdělávání na
vzdělávacích programech v systému dalšího vzdělávání, včetně účasti na
mezinárodních aktivitách.

Řízení vzdělávání:
-

-

podpora procesů akčního plánování rozvoje vzdělávání v územích a funkční
spolupráce
v územích;
zlepšení dostupnosti datové základny pro všechny aktéry ve všech typech a formách
vzdělávání;
posílení systému VaV v oblasti vzdělávání a podpora pedagogického výzkumu
v oblasti modernizace cílů, obsahu a metod vzdělávání, podmínek práce
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-

pedagogických pracovníků, struktury a řízení vzdělávací soustavy včetně ověření
a využití nových poznatků;
podpora vzniku opatření vedoucích ke snižování administrativní zátěže škol
a školských zařízení;
podpora vzniku opatření, která povedou k úzké profesní spolupráci mezi školami a VŠ
vzdělávajícími učitele se zaměřením na oblast pedagogických praxí;
podpora zapojení škol do mezinárodních vzdělávacích programů za účelem získávání
zkušeností a přenosu inovativních metod.

Hlavními cílovými skupinami jsou mj.:
-

pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci;
vedení škol a školských zařízení a zřizovatelé;
úředníci územních samosprávných celků,
rodiče dětí a žáků (případně zákonní zástupci), veřejnost;

SC 2.3 Podporovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě
a jejich úspěšnému ukončení, a to zejména pro znevýhodněné skupiny, od předškolního
vzdělávání a péče, přes všeobecné vzdělávání a odborné vzdělávání a přípravu až po terciární
úroveň, jakož i vzdělávání a studium dospělých včetně usnadnění vzdělávací mobility pro
všechny
Příklady typových podporovaných aktivit:
Regionální vzdělávání
Rovnost ve vzdělávání:
-

-

-

snížení nerovnosti v kvalitě vzdělávání mezi jednotlivými školami i uvnitř škol;
podpora nástrojů sloužících k prevenci vzniku segregovaných škol;
podpora změn v procesu vzdělávání se zohledněním individuálních potřeb
a schopností každého jednotlivce;
vytváření bezpečného a stimulujícího prostředí motivujícího všechny děti, žáky,
studenty a další účastníky vzdělávání k učení v průběhu celého života;
podpora včasné identifikace a vnitřní diferenciace především v jednotlivých třídách,
která umožní každému žákovi a studentovi plně rozvinout své schopnosti ve
společnosti všech svých vrstevníků za cílené podpory nadaných dětí, žáků a studentů;
zlepšení vzdělávacího prostředí na všech typech škol, a to ve vazbě na snížení
předčasných odchodů ze vzdělávání, zlepšení vzdělávacích výsledků a zvýšení
motivace a celkově well-beingu žáků, studentů a učitelů;
podpora nástrojů vedoucích ke zvýšení účastí dětí pocházejících ze sociálně
znevýhodňujícího prostředí v předškolním vzdělávání, cíleně nástrojů vedoucích ke
zvýšení účasti těchto dětí v předškolním vzdělávání;
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-

-

-

podpora nástrojů k eliminaci předčasných odchodů ze vzdělávání a předčasného
ukončování školní docházky (např. výchovné, kariérní poradenství, prevence sociálně
patologických jevů);
podpora nediskriminačního přístupu k digitálním vzdělávacím zdrojům, prevence tzv.
digitální propasti;
cílená podpora dětem, žákům a studentům se speciálními vzdělávacími potřebami
včetně socioekonomicky znevýhodněných a kulturně odlišných;
cílená podpora dětem a žákům s odlišným mateřským jazykem a jejich začleňování do
vzdělávání;
podpora spolupráce škol s rodinami dětí a žáků a budování kapacit ve školách
a školských zařízeních pro práci s rodinami, tj. podpora sociálních pedagogů, školních
asistentů a ostatních pracovních pozic vytvářejících podporu pro učitele a pedagogické
pracovníky;
podpora aktivit vedoucích k eliminaci neodůvodněně vysoké absence dětí a žáků ve
školách zejména prostřednictvím spolupráce škol s rodinami dětí a žáků;
podpora nástrojů k usnadnění přechodu zájemců a uchazečů (i zdravotně a sociálně
znevýhodněných) ze středního do terciárního vzdělávání;
zajištění rozmanité, dostupné a kvalitní nabídky neformálního a zájmového vzdělávání
včetně pohybových aktivit a výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu.

Pedagogičtí pracovníci:
-

-

-

vytvoření a implementace systému opatření podporujících pozitivní a tvůrčí klima ve
škole a školském zařízení;
podpora kompetencí pedagogických pracovníků ve včasné identifikaci dětí a žáků
s výukovými obtížemi, nadaných a v oblasti prevence sociálně patologických jevů;
podpora kompetencí pedagogických pracovníků a dalších pracovníků ve vzdělávání
odpovídající aktuálním potřebám vývoje vzdělávací soustavy, a to zejména využívání
potenciálu pedagogické diagnostiky a tomu odpovídající vzdělávací a výchovné
strategie, formativního hodnocení a sebehodnocení;
budování kultury práce s pozitivní i negativní zpětnou vazbou, implementace zásad
formativního hodnocení do praxe škol;
vytvoření organizačních a systémových podmínek pro zvýšení možnosti účasti
zaměstnanců ve vzdělávání na vzdělávacích programech v systému dalšího
vzdělávání;
podpora nastavení systému dalšího vzdělávání tak, aby napomáhal diagnostice
vzdělávacích potřeb školy a jejich učitelů a dokázal je z větší míry saturovat on-site;
podpora pedagogických pracovníků pro využívání vzdělávacího potenciálu v muzeích
a galeriích.
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Řízení vzdělávání:
-

-

-

posílení dlouhodobého budování systematizované datové základny pro sledování
užitečnosti a účinnosti konkrétních opatření na snížení nerovnosti a zvýšení
spravedlivosti v přístupu ke vzdělávání;
realizace mezinárodních šetření výsledků žáků a názorů a postojů učitelů a ředitelů
škol;
podpora analytické činnosti vyhodnocující efektivitu nástrojů ke snižování nerovností
v přístupu ke vzdělávání, která umožní jejich evaluaci v čase od úrovně národní až po
jednotlivé školy a komparaci získaných poznatků v mezinárodním kontextu;
zvýšení prostupnosti existujících informačních systémů mezi institucemi vzdělávací
soustavy s cílem snadného a efektivního sdílení a využívání dat, informací a analýz
nezbytných pro dosažení rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání.

Hlavními cílovými skupinami jsou mj.:
-

pedagogičtí pracovníci;
vedení škol a školských zařízení a zřizovatelé;
rodiče dětí a žáků (případně zákonní zástupci)
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Operační program Životní prostředí
Specifický cíl 1.1 Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti
V rámci specifického cíle budou podporovány aktivity spojené se snižováním energetické
náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury. Jedná se především o:
•

snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury,

•

snížení energetické náročnosti systémů technologické spotřeby energie,

•

výstavbu nových veřejných budov, které budou splňovat parametry pro pasivní nebo
plusové budovy.

V rámci cíle realizovat komplexní projekty budou jako doprovodné aktivity podporovány
i opatření sledující:
•

zlepšení kvality vnitřního prostředí budov,

•

zvýšení adaptability budov/infrastruktury na změnu klimatu.

Hlavní cílovou skupinou jsou veřejné subjekty.
Jedná se převážně o obce, kraje a jejich organizace jako jsou např. školy, kulturní
a sportovní zařízení dále pak o vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, obchodní
společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem, státní podniky, organizační složky
státu apod.
Vedle veřejných subjektů je podpora cílena i na spolky, církve, fundace, ústavy apod.
Specifický cíl 1.2 Podpora energie z obnovitelných zdrojů
V rámci specifického cíle budou podporovány aktivity spojené se zvyšováním využití
obnovitelných zdrojů energie. Jedná se především o:
•

výstavbu a rekonstrukci obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy,

•

výstavbu a rekonstrukci obnovitelných zdrojů energie pro zajištění dodávek
systémové energie ve veřejném sektoru,

•

výměnu nevyhovujících spalovacích zdrojů na tuhá paliva a pořizování domovních
předávacích stanic

Hlavní cílovou skupinou jsou veřejné subjekty.
Jedná se převážně o obce, kraje a jejich organizace jako jsou např. školy, kulturní
a sportovní zařízení dále pak o vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, obchodní
společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem, státní podniky, organizační složky
státu apod.
Vedle veřejných subjektů je podpora cílena i na spolky, církve, fundace, ústavy apod. Pro
oblast výměny nevyhovujících spalovacích zdrojů jsou cílovou skupinou domácnosti s tím,
že podpora bude poskytována prostřednictvím krajských úřadů.
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Specifický cíl 1.3 Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči
katastrofám
V rámci specifického cíle budou podporovány zejména aktivity směřující k předcházení a ke
zvýšení odolnosti vůči povodním, sesuvům půdy a suchu. Podporovány budou také aktivity
směřující ke zvýšení povědomí o změně klimatu.
V oblasti přizpůsobení se na sucho a povodňové prevence budou podporována zejména
opatření v krajině a zastavěném území:
•

tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně
intravilánu;

•

tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti
vodní a větrné erozi;

•

úprava lesních porostů směrem k přirozené struktuře a druhové skladbě za účelem
posílení jejich stability;

•

zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně;

•

odstranění či eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině;

•

realizace protipovodňových opatření;

•

realizace opatření ke zpomalení odtoku, vsaku, retenci a akumulaci srážkové vody vč.
jejího dalšího využití, zelených střech a opatření na využití šedé vody a infiltrace
povrchových vod do vod podzemních;

•

zpracování studií a plánů (studie systémů sídelní zeleně, studie odtokových poměrů
urbanizovaných území a vsakovacích map, územní studie krajiny, plán územního
systému ekologické stability);

•

podpora preventivních opatření proti povodním a suchu

•

podpora povodňové operativy, zvyšování kapacit pro reakce obcí na povodně
technickými prostředky, zvyšování povědomí obyvatel o povodňovém riziku,
zvyšování resilience citlivých objektů před povodněmi;

•

uvolňování území ohrožených povodněmi k tvorbě povodňových parků;

V oblasti sesuvů půdy bude podporována zejména:
•

obnova stability svahů, stabilizace a sanace extrémních svahových nestabilit vzniklých
v důsledku přírodních jevů.

V oblasti zvyšování povědomí o změně klimatu budou podporovány zejména:
•

investice do modernizace vzdělávacích environmentálních center.

Hlavními cílovými skupinami jsou mj.: obce a jiné veřejné subjekty pro opatření
realizované v intravilánech.
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Specifický cíl 1.4 Podpora udržitelného hospodaření s vodou
V rámci specifického cíle budou podporovány zejména aktivity směřující ke zvýšení jakosti
povrchové i podzemní vody a ke zlepšení zásobování obyvatel pitnou vodou.
V oblasti jakosti vody bude podporováno zejména:
•

dobudování a výstavba čistíren odpadních vod,

•

intenzifikace čistíren odpadních vod za účelem zvýšeného odstraňování specifického
znečištění,

•

dobudování a modernizace kanalizací,

•

opatření omezující vypouštění odpadních vod z odlehčení na kanalizaci (akumulační
nádrže, retenční nádrže, chemické předčištění apod.).

V oblasti zásobování pitnou vodou bude podporována zejména:
•

výstavba a modernizace vodovodních přivaděčů a vodovodních řadů,

•

výstavba a intenzifikace úpraven pitné vody,

•

doplnění technologií pro odstraňování specifických polutantů,

•

výstavba, intenzifikace nebo revitalizace stávajících vodních zdrojů.

Hlavními cílovými skupinami jsou obce jako vlastníci vodohospodářské infrastruktury.
Může se jednat o samotné obce, jejich svazky nebo obchodní korporace vlastněné
veřejnými subjekty z alespoň 50 %.

Specifický cíl 1.5 Podpora přechodu k oběhovému hospodářství
V rámci specifického cíle budou podporovány zejména aktivity vedoucí k přechodu na
principy oběhového hospodářství a zlepšení uplatňování hierarchie nakládání s odpady,
a to prostřednictvím investic zejména do prevence vzniku, znovuvyužití a recyklace odpadu.
V oblasti prevence vzniku odpadů budou podporovány zejména:
•

kompostéry pro předcházení vzniku komunálních odpadů,

•

RE-USE centra pro opětovné použití výrobků včetně aktivit pro opravy a prodlužování
životnosti výrobků, podpora prevence vzniku textilního a oděvního odpadu,

•

budování infrastruktury potravinových bank,

•

podpora prevence vzniku odpadů z jednorázového nádobí nebo jednorázových obalů.

V oblasti materiálového a energetického využití odpadů bude podporována zejména:
•

výstavba a modernizace sběrných dvorů, doplnění a zefektivnění systému odděleného
sběru/svozu zejména komunálních odpadů včetně podpory door-to-door systémů
a zavádění systémů PAYT ("Pay-as-You-Throw"),
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•

podpora třídících a dotřiďovacích systémů (včetně úpravy) pro separaci ostatních
odpadů,

•

budování zařízení pro úpravu a zpracování čistírenských odpadních kalů z čistíren
odpadních vod včetně úpravy vyčištěných odpadních vod pro jejich opětovné
využívání,

•

výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů,

•

výstavba a modernizace zařízení pro energetické využití odpadů včetně překládacích
stanic,

•

budování a modernizace zařízení pro chemickou recyklaci odpadů,

•

budování a modernizace zařízení pro sběr a nakládání s nebezpečnými odpady.

Hlavními cílovými skupinami jsou mj.:
•

obce jako původci komunálního odpadu, přičemž se může jednat o samotné obce,
jejich svazky nebo obchodní korporace vlastněné veřejnými subjekty;
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Integrovaný regionální operační program (IROP)
Specifický cíl 1.1: Využití přínosů digitalizace pro občany, podniky a vlády
Aktivity směřující k naplnění tohoto specifického cíle:
o Elektronizace vybraných služeb veřejné správy
o eEducation
o eCulture
o eHealth
o eInclusion
o eJustice
o eProcurement
o elektronizace agend stavebního práva, aj.
o Rozšíření propojeného datového fondu
o opatření k zajištění kvalitního naplnění základních registrů a elektronizaci
datových fondů jednotlivých agendových informačních systémů, dobudování
potřebné infrastruktury,
o pořizování nových datových sad prostorových a dalších dat, zvýšení
dostupnosti a kvality či rozsahu stávajících datových sad prostorových
a dalších dat a služeb na těchto datech založených.
o Integrace elektronických služeb veřejné správy a informací o službách veřejné správy
na portál gov.cz
o Opatření vedoucí k intenzivnímu využívání existujících bezpečných systémů
elektronické identifikace
o Publikace dat veřejné správy jako OpenData
o Rozvoj neveřejné síťové infrastruktury veřejné správy a rozvoj backofficových služeb
prostřednictvím Centrálního místa služeb („CMS“) a rozvoj backofficových služeb
veřejné správy v CMS a přístupu k nim prostřednictvím Komunikační infrastruktury
veřejné správy a neveřejných sítí veřejné správy
o Vytvoření eGovernment cloud
o Kybernetická bezpečnost
o realizace technických bezpečnostních opatření podle § 5 odst. 3 zákona
o kybernetické bezpečnosti a mezinárodních standardů a norem v oblasti
bezpečnosti informací.
o Transakční portálová řešení s využitím zaručené elektronické identity
o Automatizace zpracování digitálních dat (robotizace)
o Centralizace, standardizace a sdílení elektronických služeb veřejné správy
Typy příjemců mj.
• obce
• organizace zřizované nebo zakládané obcemi
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Specifický cíl 2.1: Podpora udržitelné multimodální městské mobility
Aktivity směřující k naplnění tohoto specifického cíle:
Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu
o nákup silničních bezemisních vozidel k poskytování veřejných služeb
v přepravě cestujících, využívajících alternativní energie elektřiny nebo
vodíku;
o nákup bezemisních drážních vozidel k poskytování veřejných služeb
v přepravě cestujících v městské hromadné dopravě (tramvají nebo trolejbusů);
o nákup silničních nízkoemisních vozidel k poskytování veřejných služeb
v přepravě cestujících, využívajících alternativní palivo biometan.
Plnicí a dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu
o výstavba dobíjecích stanic nebo vodíkových plnicích stanic pro silniční
a drážní (tramvaje a trolejbusy) bezemisní vozidla poskytující veřejné služby
v přepravě cestujících;
o výstavba plnicích stanic pro silniční nízkoemisní vozidla poskytující veřejné
služby v přepravě cestujících a využívající alternativní palivo biometan.
Telematika pro veřejnou dopravu
o zavedení nebo modernizace monitorovacích, řídicích, preferenčních
a kooperativních systémů pro veřejnou dopravu;
o zavedení nebo modernizace informačních systémů pro cestující ve veřejné
dopravě;
o zavedení nebo modernizace odbavovacích a platebních systémů ve veřejné
dopravě;
o zavedení systémů pro autonomní mobilitu ve veřejné dopravě;
o zavedení systémů pro služby inteligentní mobility založené na veřejné dopravě.
Multimodální osobní doprava ve městech a obcích
o výstavba a modernizace přestupních terminálů pro veřejnou dopravu;
o výstavba a modernizace parkovacích systémů zajišťujících přestup na veřejnou
dopravu (P+R, K+R, B+R);
o realizace preferenčních opatření a zvyšování kapacity veřejné dopravy
stavebními úpravami silnic a místních komunikací.
Bezpečnost v dopravě (s primární vazbou na pěší dopravu)
o výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo
v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy;
o zvyšování bezpečnosti pěší a automobilové dopravy stavebními úpravami
v nehodových lokalitách;
o zvyšování bezpečnosti pěší a automobilové dopravy rekonstrukcí mostů v trase
místní komunikace s vysokou intenzitou dopravy.
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Infrastruktura pro cyklistickou dopravu
o výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty
sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, včetně doprovodné
infrastruktury;
o výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty na
hlavních trasách cyklistické dopravy v České republice, včetně doprovodné
infrastruktury;
o realizace doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazených komunikacích
pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy.
Typy příjemců mj.
• obce
• dobrovolné svazky obcí
• organizace zřizované nebo zakládané obcemi
• organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí

Specifický cíl 2.2: Posílení ochrany přírody, biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury
v městském prostředí a snížení znečištění
Aktivita směřující k naplnění tohoto specifického cíle:
Revitalizace veřejných prostranství – staveb krajinářské architektury s budováním zelené
infrastruktury měst a obcí (např. parky, náměstí, městské třídy a uliční prostory, na sídlištích),
včetně modernizace technické infrastruktury v řešených veřejných prostranstvích
o realizace zelené infrastruktury a souvisejících opatření nezbytných pro její
rozvoj a pro zlepšení kvality veřejných prostranství (např. povrchy a podloží
veřejných prostranství umožňující lepší zasakování srážkové vody, retenční
a akumulační nádrže, prokořeňovací buňky stromů, výsadba vegetace, průlehy,
vodní prvky, vodní plochy, městský mobiliář, herní prvky, dětská
a workoutová hřiště, veřejné osvětlení, veřejné toalety);
o revitalizace nevyužívaných ploch, kde budou budována veřejná prostranství
a zelená infrastruktura.
Typy příjemců mj.:
• obce
• organizace zřizované nebo zakládané obcemi
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Specifický cíl 4.1: Zlepšení přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání,
odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje infrastruktury
Aktivity směřující k naplnění tohoto specifického cíle:
Mateřské školy
o zajištění dostatečných kapacit v MŠ na území správního obvodu obce
s rozšířenou působností, kde byla na základě analýzy obsazenosti MŠ
a demografického vývoje identifikována nedostatečná kapacita MŠ;
o zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně
vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami s ohledem na zajištění
hygienických požadavků u MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou
hygienickou stanicí (např. formou změny vnitřního uspořádání výukových
prostor v MŠ, aby mohlo dojít k postupnému snižování počtu dětí ve třídě a tím
ke zvyšování kvality předškolního vzdělávání, zajištění kapacit MŠ s ohledem
na hygienické požadavky, modernizace hygienického zázemí MŠ, zajištění
bezbariérovosti, úprava zázemí a venkovních prostor MŠ).
Základní školy
o podpora vybudování a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní
vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi
pro formální, zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení;
o budování vnitřní konektivity škol;
o vybudování zázemí pro školní poradenská pracoviště a pro práci s žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami (např. klidové zóny, reedukační učebny);
o budování zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí
k vyšší kvalitě vzdělávání ve školách (např. kabinety);
o vytvoření vnitřního i venkovního zázemí pro komunitní aktivity při ZŠ vedoucí
k sociální inkluzi (např. veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity,
knihovny, společenské místnosti), které by po vyučování sloužilo jako centrum
vzdělanosti a komunitních aktivit;
o budování zázemí pro školní družiny a školní kluby umožňující zvyšování
kvality poskytovaných služeb.
Zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení
o podpora vybudování a vybavení odborných prostor ve vazbě na přírodní vědy,
polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi
v zařízeních pro zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení, např.
pro střediska volného času, domy dětí a mládeže, vyjma škol zapsaných ve
školském rejstříku.
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Školská poradenská zařízení, vzdělávání ve školách a třídách zřízených dle § 16 odst. 9
školského zákona a střediska výchovné péče
o vybudování nebo úpravy zázemí pro poskytování služeb školských
poradenských zařízení – pedagogicko-psychologických poraden a speciálně
pedagogických center – podle § 116 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů;
o opatření umožňující přechod žáků do hlavního vzdělávacího proudu
a samostatný způsob života (např. dílny pro ergoterapii, cvičné byty);
o vybudování nebo úpravy zázemí pro poskytování preventivně-výchovné péče
dle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských
zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
předcházející umístění dítěte do ústavní nebo ochranné výchovy.
Typy příjemců mj.
• právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení (školské právnické
osoby)
• obce
• dobrovolné svazky obcí
• organizace zřizované nebo zakládané obcemi

Specifický cíl 4.2: Posílení sociálně-ekonomické integrace marginalizovaných komunit,
migrantů a znevýhodněných skupin pomocí integrovaných opatření včetně bydlení
a sociálních služeb
Aktivity směřující k naplnění tohoto specifického cíle:
Infrastruktura sociálních služeb
o sociální služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů („zákon o sociálních službách“).
Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování
o deinstitucionalizace sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením,
seniory a osoby s mentálním postižením.
Sociální bydlení
o pořízení a adaptace bytů, bytových domů a nebytových prostor pro potřeby
sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.
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Typy příjemců mj.:
Aktivity infrastruktura sociálních služeb a deinstitucionalizace sociálních služeb:
• obce
• organizace zřizované nebo zakládané obcemi
• dobrovolné svazky obcí
• organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí
Aktivita sociální bydlení:
• obce

Specifický cíl 4.3: Zajištění rovného přístupu ke zdravotní péči pomocí rozvoje infrastruktury,
včetně primární péče
Aktivity směřující k naplnění tohoto specifického cíle:
Primární péče
o vznik a modernizace urgentních příjmů.
Integrovaná péče, integrace zdravotních a sociálních služeb
o integrovaná onkologická, perinatologická
a gerontologická péče
ve všeobecných nemocnicích (přístrojové vybavení);
o psychiatrická péče (výstavba, modernizace a rekonstrukce zařízení pro
poskytování komunitní péče v rámci deinstitucionalizace a psychiatrických
oddělení ve všeobecných a psychiatrických nemocnicích);
o následná a dlouhodobá péče včetně péče paliativní a hospicové (infrastruktura,
vybavení poskytovatelů domácí péče, vybudování kontaktních, poradenských
a koordinačních míst, modernizace a rekonstrukce lůžkových oddělení
poskytujících dlouhodobou péči, zázemí a materiální vybavení mobilních
hospicových a paliativních týmů, modernizace lůžkových hospiců
a paliativních jednotek ve všeobecných nemocnicích).
Podpora ochrany veřejného zdraví
o rozvoj kapacit zdravotních ústavů, krajských hygienických stanic a klinik
infekčních onemocnění, včetně podpory rozvoje odběrových míst a laboratoří
(infrastruktura a přístrojové vybavení).
Typy příjemců mj.
• obce
• organizace zřizované nebo zakládané obcemi
• dobrovolné svazky obcí
• organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí
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Specifický cíl 4.4: Posílení role kultury a cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním
začleňování a v sociálních inovacích
Aktivity směřující k naplnění tohoto specifického cíle:
Revitalizace a vybavení pro činnost památek přispívající k ochraně kulturního dědictví
o revitalizace památek,
o expozice,
o depozitáře,
o technické a technologické zázemí,
o návštěvnická centra,
o edukační centra,
o restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování,
o evidence a dokumentace sbírkových fondů, včetně zařízení pro digitalizaci
a aplikační software,
o ochrana a zabezpečení památek,
o parky u památek,
o parkoviště u památek.
Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost muzeí a knihoven
o revitalizace muzeí a knihoven,
o expozice,
o depozitáře,
o technické zázemí,
o návštěvnická centra,
o edukační centra,
o restaurování sbírkových a knihovních fondů, vybavení pro konzervaci
a restaurování,
o evidence a dokumentace sbírkových fondů, včetně zařízení pro digitalizaci
a aplikační software,
o ochrana sbírkových a knihovních fondů,
o technické vybavení knihoven.
Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu
o budování a revitalizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu
(např. odpočívadla, parkoviště, sociální zařízení) s preferencí integrovaných
řešení;
o budování páteřních, regionálních a lokálních turistických tras a revitalizace sítě
značení;
o naučné stezky;
o propojená a otevřená řešení návštěvnického provozu a navigačních systémů
měst a obcí;
o rekonstrukce stávajících a budování nových turistických informačních center.

96

Typy příjemců mj.
Aktivita muzea:
• obce a jimi zřizované a zakládané organizace
Aktivita knihovny:
• obce
• organizace zřizované nebo zakládané obcemi
Aktivita veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu:
• obce
• organizace zřizované nebo zakládané obcemi
• dobrovolné svazky obcí

Specifický cíl 5.1: Podpora integrovaného, sociálního, hospodářského a environmentálního
rozvoje a kulturního dědictví, cestovního ruchu a bezpečnosti mimo městská území
Aktivity směřující k naplnění tohoto specifického cíle:
Podporované aktivity musí splňovat cíle stanovené v příslušné strategii CLLD.
Bezpečnost v dopravě
o výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo
v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy;
o zvyšování bezpečnosti pěší a automobilové dopravy stavebními úpravami
a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách;
o rekonstrukce místních komunikací jako doplňková aktivita.
Infrastruktura pro cyklistickou dopravu
o výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty
sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, nebo napojující se na
stávající cyklostezky, včetně doprovodné infrastruktury;
o realizace doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazených komunikacích
pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy.
Revitalizace veřejných prostranství – staveb krajinářské architektury s budováním zelené
infrastruktury měst a obcí, včetně modernizace technické infrastruktury v řešených
veřejných prostranstvích
o realizace zelené infrastruktury a souvisejících opatření nezbytných pro její
rozvoj a pro zlepšení kvality veřejných prostranství (např. povrchy a podloží
veřejných prostranství umožňující lepší zasakování srážkové vody, retenční
a akumulační nádrže, prokořeňovací buňky stromů, výsadba vegetace, průlehy,
vodní prvky, vodní plochy, městský mobiliář, herní prvky, dětská
a workoutová hřiště, veřejné osvětlení, veřejné toalety);
o revitalizace nevyužívaných ploch, kde budou budována veřejná prostranství
a zelená infrastruktura.
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Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III
aV
o výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic, pořízení požární techniky,
vybudování a revitalizace umělých zdrojů požární vody v obcích.
Rekonstrukce infrastruktury mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny
o navýšení kapacit v MŠ v území působnosti MAS;
o zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně
vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, s ohledem na zajištění
hygienických požadavků v MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou
hygienickou stanicí;
o vznik nových zařízení péče o děti typu dětské skupiny.
Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a rekonstrukce učeben
neúplných škol
o podpora vybudování a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní
vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi;
o budování vnitřní konektivity škol;
o vybudování zázemí pro školní poradenské pracoviště a pro práci s žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami (např. klidové zóny, reedukační učebny);
o budování zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí
k vyšší kvalitě vzdělávání ve školách (např. kabinety);
o vytvoření vnitřního i venkovního zázemí pro komunitní aktivity při ZŠ vedoucí
k sociální inkluzi (např. veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity,
knihovny, společenské místnosti), které by po vyučování sloužilo jako centrum
vzdělanosti a komunitních aktivit;
o rekonstrukce učeben neúplných škol;
o doprovodná infrastruktura zázemí školy jako doplňková aktivita.
Infrastruktura pro sociální služby
o infrastruktura sociálních služeb poskytovaných podle zákona o sociálních
službách.
Revitalizace kulturních památek
o revitalizace kulturních památek, expozice, depozitáře, technické zázemí,
návštěvnická centra, edukační centra, restaurování, vybavení pro konzervaci
a restaurování, evidence a dokumentace sbírkových fondů, parky u památek,
parkoviště u památek.
Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí
o revitalizace muzeí, expozice, depozitáře, technické zázemí, návštěvnická
centra, edukační centra, restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování,
evidence a dokumentace sbírkových fondů.
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Rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven
o rekonstrukce knihoven, návštěvnické a technické zázemí, zařízení pro
digitalizaci a aplikační software, technické vybavení knihoven.
Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu
o budování a revitalizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu
(např. odpočívadla, parkoviště, sociální zařízení);
o budování a revitalizace sítě značení páteřních, regionálních a lokálních
turistických tras;
o propojená a otevřená řešení návštěvnického provozu a navigačních systémů
měst a obcí; rekonstrukce stávajících a budování nových turistických
informačních center
Typy příjemců
Příjemce v tomto specifickém cíli tvoří subjekty, které realizují projekty v rámci schválených
strategií CLLD na území působnosti MAS. Typy příjemců jsou uvedeny v jednotlivých
specifických cílech IROP.
Aktivity, kde jsou příjemci odlišní od příjemců ve specifických cílech s individuálními projekty:
• Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V:
o obce, které zřizují jednotky požární ochrany kategorie II, III a V (§ 29 zákona
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů).
• Rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven:
o obce,
o organizace zřizované nebo zakládané obcemi.
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PODPORA REALIZACE PROGRAMU
Pro úspěšnou realizaci PRM Vizovice je důležité nastavení jeho postupného naplňování.
V budoucnu bude důležitá efektivní spolupráce zapojených aktérů – města, spolků, občanů
i subjektů vně města.
Tab. 26: Zajištění řízení a naplňování Programu rozvoje města Vizovice
Realizační role

Kompetentní pozice

Jméno

Garant

Starostka obce

Bc. Silvie Dolanská

Koordinátor

•

Garant zodpovídá za věcné naplňování aktivit programu a vytváří podmínky pro jejich
řízení. Řeší problematiku realizace aktivit v čase a návaznosti na aktuální podmínky
a možnosti města. Navrhuje a iniciuje změny vyplývající z nutnosti adaptovat program
na nové podmínky, ať už na národní, krajské či místní úrovni. Předkládá zastupitelstvu
zprávy o realizaci programu a navrhuje jeho případné aktualizace. Svolává případná
jednání pracovní skupiny.

•

Koordinátor zodpovídá za všechny činnosti spojené s administrativní podstatou
činností spojenou s naplňováním a aktualizací programu. Zodpovídá za dodržení
harmonogramu, vyhodnocování a monitoring. Řídí přípravu podkladů pro
rozhodování zastupitelstva města a Garanta programu. Zodpovídá za zpřístupnění
dokumentů a vypořádání připomínek a podnětů, které se v průběhu platnosti programu
vyskytnou. Zodpovídá za proškolení osob, které budou zapojeny do realizace
programu. Zodpovídá za přípravu aktualizací, souhrnů, zpráv a dalších podkladů
v návaznosti na využití programu. Podílí se na zajištění dodržování harmonogramu a
přípravě podkladů pro vyhodnocování. Zajišťuje sběr podkladů pro monitoring
programu.

Zpřístupnění dokumentu:
Dokument bude dostupný z webových stránek města Vizovice, v tištěné podobě pak bude
k dispozici u starostky města a na městském úřadě.
Monitoring a hodnocení plnění programu:
•

Program bude každé 2 roky vyhodnocován a bude sledováno naplňování aktivit.
Výsledná zpráva bude předložena zastupitelstvu města.
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•

Součástí zprávy budou informace předané řešiteli jednotlivých aktivit. Ti předají
informace o činnosti na výzvu koordinátora v dohodnuté struktuře a čase.

•

Souběžně s hodnocením (ale v případě potřeby i nezávisle na něm) bude aktualizován
Harmonogram plánovaných aktivit a finanční části PRM Vizovice.
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