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1 Úvod a struktura 
Návrhová část Strategického plánu rozvoje města Šlapanice (dále i „Strategický plán 

rozvoje města“) vytyčuje základní směry budoucího vývoje tohoto města do roku 2025 

a umožňuje vedení města komplexně identifikovat potenciál rozvoje města ve 

střednědobém až dlouhodobém období. 

Zapojením pracovníků Městského úřadu Šlapanice, vedení města, odborné veřejnosti 

a veřejnosti došlo ke zpracování dokumentu, který byl podroben připomínkovému řízení 

ze strany dotčených orgánů a osob.   

Strategický plán rozvoje města představuje ucelenou sadu standardních, prakticky 

ověřených kroků, které zahrnují přesné určení žádoucího směru změn, stanovení postupu 

provádění těchto změn a průběžné sledování i vyhodnocování jejich průběhu a výsledků.  

Strategický plán rozvoje města je pojímán jako časově nezávislý dokument, který 

reaguje především na vývoj města. Jeho úspěšnost je bezprostředně závislá na tom, zda 

zůstane „živým“ dokumentem.  

Aby strategický plán zůstal „živým“ dokumentem, bude potřebné provádět jeho 

aktualizaci, a to:  

� při setrvalém vývoji města Šlapanice, ale i ČR jako celku,  

� dojde-li k závažným „skokovým“ změnám v území nebo jeho okolí, pak ad hoc 

bezprostředně po jejich identifikaci a rozpoznání vlivů, jaké mohou pro 

budoucnost území mít. 

V průběhu zpracování byla v dosažitelné míře uplatňována snaha o naplnění principu 

partnerství oslovením obyvatel města a veřejnosti ke zjištění jejich názorů a postojů. 

Struktura 

Branou strategického plánu je strategická vize, která vymezuje podobu města v jasně 

definovaném časovém horizontu. Klíčové strategické mezníky rozvoje města jsou 

zachyceny v podobě strategických cílů. Strategické cíle pak prostupují několika póly 

rozvoje města a pomáhají udržovat kontinuitu rozvoje. Póly rozvoje jsou konkrétněji 

rozpracovány do nižších hierarchických úrovní (opatření). Každé opatření se pak následně 

skládá z jedné nebo více aktivit. 
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Obrázek 1: Struktura strategického plánu 

 

2 Vize města 
Co je vize? Vize představuje obraz budoucnosti města, jak se bude město měnit 

a zlepšovat, představuje soubor představ a priorit města. Stává se „směrovkou“ rozvoje. 

Vize by měla být stručná, jasná, srozumitelná. Jednoznačnou formou vyjadřuje hlavní cíle 

a hodnoty řízeného rozvoje města, čímž prezentuje přístup města k rozhodování. 
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ŠLAPANICE – město, kde je radost žít. 

Šlapanice jsou klidným a přátelským městem plným zeleně, bez průmyslové 

zóny, s přirozeným koncepčním rozvojem, moderním školstvím, udržitelnou 

dopravou a důrazem na pospolitost občanů.  

Jak toho chceme dosáhnout: 

� spoluprací mezi vedením a obyvateli města, 

� regulací bytové výstavby pomocí územního plánu, 

� nulovou podporou výstavby průmyslové zóny z důvodu zákonné ochrany půdních 

ploch,  

� odstraněním ekologické zátěže a přeměnou lokality Cukrovar,  

� navýšením kapacit vzdělávacích a sociálních zařízení, 

� podporou kulturního a společenského života,  

� rozvojem veřejných prostranství a okolí města, 

� zlepšením dopravy ve městě, 

� udržováním a budováním prostor pro volnočasové aktivity, 

� podporou lokální ekonomiky. 

3 Strategické cíle 
Vymezení strategických (dlouhodobých) cílů slouží k logickému uspořádání strategického 

plánu. Strategické cíle jsou stanoveny SMART přístupem. Pro jednotlivé cíle byly 

stanoveny klíčové ukazatele, kdy u každého ukazatele byla zvažována vypovídající 

schopnost a dostupnost měření.  

Vzhledem ke skutečnosti, že se v druhém pololetí roku 2019 zpracovává velké množství 

koncepčních a strategických dokumentů a nejsou známy všechny počáteční a cílové stavy 

zvolených opatření v uvedených dokumentech, byly zvoleny za konečné stavy ukazatelů 

změny plnění. Změny mají odpovídat vývoji v plnění jednotlivých cílů, ke kterým by mělo 

dojít realizací opatření a aktivit. 
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Význam symbolů 

 Vyšší 

 Nižší 

 
Udržet stávající 
hodnotu (směr) 

N/A Splněno/nesplněno 

  
Nepřesáhnout 
stanovenou hodnotu 

  
Neklesnout pod 
stanovenou hodnotu 

 

SC 1: Plánovat rozvoj města do 10 000 obyvatel 

Ukazatel Zdroj Současný stav Cílový stav 

Počet obyvatel 
(maximálně 10 000 
obyvatel) 

ČSÚ / Evidence 
města 

7 563 (31. 12. 
2018) 

  
 
 
SC 2: Zlepšit životní prostředí ve městě a jeho okolí 

Ukazatel Zdroj Současný stav Cílový stav 

Sanace plochy lokality 
Cukrovar 

Evidence města 
Projektová 

dokumentace (ha1)  

Plochy s novou 
výsadbou zeleně 

Evidence města 
Dle pasportizace 

zeleně (ha)  

Počet nově vysázených 
dřevin v ks za rok 
(včetně obnovy)  

Evidence města 
Dle pasportizace 

zeleně  

Počet projektů řešících 
zadržení vody 

Evidence města 0  

Imisní limity – 
koncentrace 
polétavého prachu 
(PM10, PM2,5) 

ČHMÚ 
Analytická část 

strategického plánu 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Jednotka hektar. 
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SC 3: Zachovat stávající charakter města 

Ukazatel Zdroj Současný stav Cílový stav 

3 vytvořené strategické 
nebo koncepční 
dokumenty2  

Evidence města 0 N/A 

Stabilizace záboru půdy 
pro výstavbu – výměra 
zastavěných ploch a 
nádvoří 

ČSÚ 69 ha3  

Zachování či rozšíření 
ploch zeleně - 
zatravněné a zalesněné 
plochy  

ČSÚ 16,38 ha4   

 
SC 4: Zlepšit občanskou vybavenost města 

Ukazatel Zdroj Současný stav Cílový stav 

Kapacita MŠ ve městě - 
300 míst 

Evidence města 224 N/A 

Bytový fond města (pro 
mladé, seniory, krizové 
situace) 

Evidence města 
Dle analýzy 

městských bytů  

Využití plochy 
k občanské 
vybavenosti - studie 
(koncepce) lokality 
Cukrovar 

Evidence města 0  

 
SC 5: Zlepšit stav dopravy ve městě 

Ukazatel Zdroj Současný stav Cílový stav 

Počet nově 
vybudovaných 
parkovacích míst5 

Evidence města 
Analýza dopravy 
v klidu ve městě 

Šlapanice 
 

Snížení intenzity 
vnitroměstské dopravy 
zavedením místní MHD 

Evidence města 
Město Šlapanice 

provozuje Seniorbus  

Počet opatření 
podporující cyklistickou 
dopravu 

Evidence města 
Průzkum 

cyklistických 
preferencí 

 

Počet opatření 
podporující pěší 
dopravu 

Evidence města 0  

                                           
2 Primárně: vytvoření generelu veřejných prostranství, urbanisticko - dopravní studie a studie (koncepce) 
lokality Cukrovar. 
3 Hodnota z 31. 12. 2018. 
4 Hodnota z 31. 12. 2018. 
5 Na plochách mimo komunikaci. 
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4 Póly rozvoje 
Póly rozvoje představují ucelené, tematicky orientované celky, které jsou konkrétněji 

rozpracovány do nižších hierarchických úrovní. Obsah pólů rozvoje je směřován 

k naplnění vize města a strategických cílů. Strategický plán je rozdělen do tří rozvojových 

pólů dle tematických pracovních skupin: 

� A. Život ve městě – detailněji se zabývá školstvím, sportem, kulturou, 

sociální a zdravotní oblastí. 

� B. Udržitelný rozvoj – detailněji se zabývá rozvojem a správou města, 

dopravou, infrastrukturou a lokální ekonomikou.  

� C. Prostředí ve městě - detailněji zabývá životním prostředím, přírodou 

a městskou zelení. 

5 Opatření k pólu rozvoje 
Opatření zastřešují soubor aktivit k určitému tématu/prostoru a stanoví přístup k řešení. 

Opatření je vždy přirazeno ke konkrétnímu pólu rozvoje, který pomáhá naplnit. 

A. Život ve městě B. Udržitelný rozvoj C. Prostředí ve 

městě 

A.1 Školství  B.1 Moderní úřad C.1 Vzhled města 

A.2 Aktivní volný čas B.2 Bydlení C.2 Životní prostředí  

A.3 Kultura ve městě B.3 Místní ekonomika 

A.4 Sociální a zdravotní služby B.4 Rozvoj dopravy 

B.5 Technická infrastruktura a 

odpady 
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5.1 Specifikace opatření  

Aktivity konkretizující opatření jsou specifikovány v tabulkové podobě s následující strukturou. 

Id. Název aktivity/projektu Důležitost Garant Termín realizace 
Odhad nákladů na 
realizaci (v tis. Kč) 

Zdroj 
financování 

Identifikace 

Název aktivity Důležitost 
aktivity: 

- vysoká 

- střední 

- nízká 

Odpovědnost za 
to, aby byla 
aktivita 
realizována 
(organizace nebo 
pozice).  

 

Předpokládané 
datum realizace 
(důležitá 
provázanost na 
rozpočet) 

Náklady dle 
rozpočtového 
výhledu/dle 
projektu/nyní nelze 
určit/odhad – celkové 
náklady, roční, 
průběžné u 
opakujících se aktivit 

Rozpočet města / 
dotace – z čeho 
bude daná 
aktivita 
financována  

Komentář k aktivitě: informace o stavu, vysvětlení aktivity, přínos a cokoliv důležitého k aktivitě. 

 

PÓL ROZVOJE – ŽIVOT VE MĚSTĚ 

A.1 Školství  

Opatření se koncentruje zejména na investice města do rozvoje a modernizace infrastruktury pro vzdělávání. Investice jsou nezbytným 

předpokladem pro udržení a růst kvality poskytovaného vzdělání a tedy investicemi do budoucího rozvoje města. Je důležité postupně 

přizpůsobovat kapacitu a využívání budov poptávce po vzdělávání a vnímat i tu skutečnost, že investice do objektů se následně odrazí i ve 

finanční provozní stránce města. Prvkem určujícím kvalitu výuky je také úroveň odborného personálu a z toho důvodu se bude strategický 

plán věnovat i její podpoře (vzdělávání pedagogů apod.). 

Id. Název aktivity/projektu Důležitost Garant 
Termín 

realizace 

Odhad nákladů 
na realizaci 
(v tis. Kč) 

Zdroj 
financování 

A.1.1 Rozšíření kapacity kuchyně ZŠ (pavilon C) Vysoká OISM do 2020 30 000 
Rozpočet 

města/dotace 
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Id. Název aktivity/projektu Důležitost Garant Termín 
realizace 

Odhad nákladů 
na realizaci 
(v tis. Kč) 

Zdroj 
financování 

A.1.2 Stavba nové sportovní haly u ZŠ (pavilon G) Vysoká OISM do 2020 41 000 
Rozpočet 

města/dotace 

A.1.3 
Rozšíření kapacity ZŠ (pavilon F) - 10 tříd 
včetně vybavení 

Vysoká OISM do 2020 144 000 
Rozpočet 

města/dotace 

A.1.4 
Rozšíření kapacity MŠ  Vysoká OISM 2021-2022 Nyní nelze určit Rozpočet 

města/dotace 

Komentář: studie, projekt a realizace. Využití budovy na ulici Husova. 

A.1.5 
Posílení rozvoje vzdělávání  Střední 1. MST/ZŠ 

Šlapanice 
2021 Nyní nelze určit Rozpočet 

města/dotace 

Komentář: vytvoření pracovního místa v ZŠ pro zajišťování rozvoje vzdělávání. Možnost pokrýt pracovní úvazek z dotace. 

A.1.6 Finanční podpora nadaných dětí v dalším 
vzdělávání 

Střední 1. MST/ZŠ 
Šlapanice 

2021 300 Rozpočet 
města/dotace 

A.1.7 
Podpora alternativního vzdělávání  Střední 1. MST/ZŠ 

Šlapanice 
2021 200 Rozpočet města 

Komentář: poskytnutí prostor, podpora dalšího vzdělávání. 

A.1.8 
Oceňovací a odměňovací programy pro 
pedagogy 

Střední 
1. MST/ZŠ 
Šlapanice 

Průběžně 100/ročně Rozpočet města 

A.1.9 

Podpora realizace místního akčního plánu 
rozvoje vzdělávání ORP Šlapanice II 

Střední 1. MST Průběžně 
Náklady dle 
jednotlivých 

aktivit 
- 

Komentář: podpora preventivních programů, aktivit škol ke zkvalitnění vzdělávání a podpora celoživotního vzdělávání. 
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A.2 Aktivní volný čas 

Pozitivní stránkou města je existence širokého spektra sportovišť splňující současné standardy k jejich využívání. I z toho důvodu opatření 

směřuje na podporu či samotnou realizaci aktivit modernizující jednotlivá městská zařízení či spolupráci při budování sportovních zařízení. 

Město bude nadále v rámci svých možností s využitím finančních a nefinančních nástrojů podporovat spolky a místní sdružení 

a pokračovat v akcích, které se ve městě zabydlely a mají zde svou tradici, podporovat sportovní a společenské akce i jednorázové akce 

většího významu včetně podpory školním klubům a kroužkům. 

Id. Název aktivity/projektu Důležitost Garant 
Termín 

realizace 

Odhad nákladů 
na realizaci 
(v tis. Kč) 

Zdroj 
financování 

A.2.1 
Podpora zájmových organizací a spolků Vysoká 1. MST Průběžně 900/ročně Rozpočet města 

Komentář: podpora běžné činnosti a akcí, pomoc při zajištění vhodných prostor pro činnost. 

A.2.2 Vypracování koncepce sportu ve městě Vysoká 1. MST 2020 50 Rozpočet města 

A.2.3 
Vybudování koupaliště (biotopu) ve městě  Střední OISM do 2025 Nyní nelze určit Rozpočet města 

Komentář: určení podoby, místa realizace a způsobu financování do roku 2021, dále projekční práce, výstavba. 

A.2.4 

Vybudování moderního kulturního domu se 
zázemím  

Vysoká OISM do 2025 Nyní nelze určit Rozpočet města 

Komentář: centrum volného času, komunitní centrum; využití objektu Sýpky. 

A.2.5 
Vybudování prostoru pro seniory Vysoká OISM do 2025 Nyní nelze určit Rozpočet města 

Komentář: prostor pro společenské a sportovní setkání; využití objektu Sýpky. 

A.2.6 
Vybudování tematických volnočasových ploch   Střední OISM do 2023 Nyní nelze určit Rozpočet města 

Komentář: možnost vybudovat skatepark s využitím pro koloběžky a kola, vybudovat pétanque, kluziště apod. 

A.2.7 

Vytvoření fondu pro poskytování bezúročných 
půjček  

Střední Starostka Průběžně 500/ročně Rozpočet města 

Komentář: podpora investičních záměrů spolků a organizací na zkvalitnění jejich zázemí činnosti. Deklarování garance na více let. Počátek 
aktivity od roku 2021. 
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A.3 Kultura ve městě 

Stávající kulturní nabídka ve městě aktuálně zahrnuje rozmanité jednorázové i pravidelné kulturní události. Opatření se koncentruje na 

podporu kvalitní kulturní infrastruktury a aktivit na podporu a propagaci konaných kulturních programů, akcí a společenských událostí. 

Id. Název aktivity/projektu Důležitost Garant Termín 
realizace 

Odhad nákladů 
na realizaci 
(v tis. Kč) 

Zdroj 
financování 

A.3.1 

Podpora pořádání společenských a kulturních 
akcí  

Vysoká 1. MST Průběžně 1 500/ročně Rozpočet města 

Komentář: průběžně realizované aktivity na podporu běžné činnosti a akcí. 

A.3.2 

Vytvoření pracovního místa na MěÚ  Střední Starostka Průběžně 400/ročně Rozpočet města 

Komentář: koordinátor pořádaných akcí ve městě včetně přípravy řešení akcí pro seniory a další cílové skupiny. Zahájení realizace aktivity od 
roku 2021. 

A.3.3 

Vytvoření studie - II. etapa rekonstrukce 
KD Bedřichovice 

Nízká OISM 2023 500 Rozpočet města 

Komentář: včetně vytvoření zázemí pro SDH Bedřichovice. 
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A.4 Sociální a zdravotní služby 

Spektrum sociálních služeb odpovídá velikosti a významu města. Vzhledem k demografickým trendům ve městě lze předpokládat nárůst 

poptávky po sociálních službách. Pro rozvoj kvality a dostupnosti sociálních služeb ve městě je proto důležité monitorovat potřeby 

cílových skupin ve městě a pružně reagovat strukturou nabídky sociálních služeb včetně její kapacity. Součástí realizace opatření je také 

zachování zdravotní péče ve městě. Město samo nemá v této oblasti příliš možností aktivně konat. Přesto je důležité, aby bylo o situaci 

dobře informováno a připraveno komunikovat, a mělo tak možnost včas dostupnými prostředky zabránit vzniku či rozvoji nežádoucích 

situací, zejména spojených s případným poklesem dostupnosti či kvality zdravotní péče pro obyvatele. 

Id. Název aktivity/projektu Důležitost Garant 
Termín 

realizace 

Odhad nákladů 
na realizaci 
(v tis. Kč) 

Zdroj 
financování 

A.4.1 
Podpora možností k vybudování domova pro 
seniory  

Vysoká OISM do 2025 Nyní nelze určit Rozpočet města 

A.4.2 

Vybudování denního stacionáře v DPS  Střední OS/OISM 2023 500 
Rozpočet města/ 

dotace 

Komentář: odhad investičních výdajů cca 500 tis. Kč, provoz cca 1 500 tis. Kč ročně. Další možností je pronajmutí prostor města vybrané 
organizaci k výkonu činnosti. 

A.4.3 

Podpora k doplnění odborných zdravotnických 
pracovišť  

Nízká Starostka Průběžně Nyní nelze určit Státní rozpočet 

Komentář: nutná spolupráce s pojišťovnou při zajištění této aktivity. 

A.4.4 Rozvoj pečovatelské služby Nízká OS Průběžně Stanoveno 
zákonem 

Rozpočet města/ 
dotace 

A.4.5 Zvýšit povědomí občanů o systému sociálních 
služeb 

Nízká OS Průběžně Nyní nelze určit Rozpočet města 
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PÓL ROZVOJE – UDRŽITELNÝ ROZVOJ 

B.1 Moderní úřad 

Prioritou města je pojímat veřejnou správu jako službu občanovi, naplnit principy dobrého vládnutí opřené o otevřené a průhledné 

rozhodování, fungovat efektivně a výkonně.  Pokračující podpora transparentnosti a finanční stability je důležitou oblastí, která se prolíná 

s ostatními částmi strategického plánu. 

Id. Název aktivity/projektu Důležitost Garant 
Termín 

realizace 

Odhad nákladů 
na realizaci 
(v tis. Kč) 

Zdroj 
financování 

B.1.1 Přijetí nového územního plánu Vysoká Starostka 2020 - Rozpočet města 

B.1.2 
Vytvoření urbanisticko - dopravní studie  Vysoká 1. MST 2020 1 200 Rozpočet města/ 

dotace 

Komentář: řešení dopravního terminálu, dopravních toků ve městě, kamionové dopravy atd. 

B.1.3 Vytvoření studie (koncepce) lokality Cukrovar Vysoká Starostka 2021 1 200 
Rozpočet města/ 

dotace 

B.1.4 
Rozvoj mikroregionální spolupráce  Střední Starostka Průběžně 500/ročně Rozpočet města 

Komentář: podpora DSO Šlapanicko, rozvoj, komunikace a fungování města v rámci BMO apod. 

B.1.5 
Digitalizované podklady a mapy  Střední OISM 2021 750 Rozpočet města 

Komentář: vytvoření technické mapy, pasportů, mapových podkladů pro úřad i veřejnost apod. 

B.1.6 
Elektronická úřední deska Střední Kan. tajemníka 2021 1 500 Rozpočet města 

Komentář: rozvoj e-governmentu, informování a komunikace pomocí Elektronické úřední desky ve městě a do MěÚ na Opuštěná. 

B.1.7 
Rekonstrukce podkroví – budova Opuštěná 9/2  Nízká OISM 2022 – 2023 30 000 Rozpočet města 

Komentář: projektové dokumentace (2021), stavební úpravy apod. (2022 – 2023). 
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B.2 Bydlení 

Pro udržitelný stavební a prostorový rozvoj území musí město využít dostupné nástroje k usměrnění nové výstavby.  

Id. Název aktivity/projektu Důležitost Garant 
Termín 

realizace 

Odhad nákladů 
na realizaci 
(v tis. Kč) 

Zdroj 
financování 

B.2.1 

Vytvoření bytového fondu pro občany města 
(pro mladé, seniory, krizové situace) Vysoká Starostka 2020 300 Rozpočet města 

Komentář: zpracování analýzy a tvorba koncepce rozvoje bytového fondu pro občany města (300 tis. Kč), následně implementace koncepce. 

B.2.2 

Analýza územního plánu Vysoká Starostka 2020 400 Rozpočet města 

Komentář: plánovaný rozvoj města maximálně pro počet obyvatel dle strategického cíle, doporučení pro územní plán, stabilizaci ploch ve 
městě apod. 

 

B.3 Místní ekonomika 

Poloha v zázemí Brna s dostatečnou nabídkou pracovních příležitostí přispívá k tomu, že město nemusí řešit problém nezaměstnanosti 

a s tím spojené případné nepříznivé sociální efekty. V rámci tohoto opatření bude město vhodnými aktivitami podporovat rozvoj místní 

ekonomiky.  

Id. Název aktivity/projektu Důležitost Garant Termín 
realizace 

Odhad nákladů 
na realizaci 
(v tis. Kč) 

Zdroj 
financování 

B.3.1 
Vytipování prostor pro potřeby rozvoje města  Vysoká OISM 2021 300 Rozpočet města 

Komentář: databáze nemovitostí s návrhem využití k podpoře místní ekonomiky nebo pro rozvoj města. 

B.3.2 

Pravidelná jednání u kulatého stolu s 
podnikatelskými subjekty  

Vysoká 
Kancelář 
starostky 

Průběžně 100/ročně Rozpočet města 

Komentář: komunikace mezi samosprávou a podnikatelským sektorem, informování o záležitostech ve městě ovlivňujících podnikání. 
Informování o možnostech partnerství, podpory akcí apod. 
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B.4 Rozvoj dopravy 

Opatření se koncentruje na výstavbu či rekonstrukci místních komunikací a na realizaci projektů směřující k vyváženému funkčnímu 

dopravnímu systému ve městě. Dále bude v rámci opatření věnována pozornost kapacitě a kvalitě dopravy v klidu ve městě. V rámci 

mobility je nadále důležité zkvalitňovat a budovat provázanost sítě pěších a cyklistických stezek nebo tras pro lepší prostupnost města 

a  spojení do okolních obcí. 

Id. Název aktivity/projektu Důležitost Garant 
Termín 

realizace 

Odhad nákladů 
na realizaci 
(v tis. Kč) 

Zdroj 
financování 

B.4.1 
Ulice Jungmannova Vysoká OISM 2020 16 860 Rozpočet města 

Komentář: rekonstrukce ulice - komunikace, chodníky, kanalizace, veřejné osvětlení, vodovod. 

B.4.2 
Ulice Lipová  Vysoká OISM 2020 18 800 Rozpočet města 

Komentář: rekonstrukce ulice - komunikace, chodníky, kanalizace, veřejné osvětlení, elektro, internet Vivo. 

B.4.3 
Ulice Švehlova Vysoká OISM 2021 – 2022 22 990 Rozpočet města 

Komentář: rekonstrukce ulice - komunikace, chodníky, veřejné osvětlení. 

B.4.4 
Ulice Komenského Vysoká OISM 2021 27 000 Rozpočet města 

Komentář: vytvoření projektové dokumentace a následná rekonstrukce ulice. 

B.4.5 
Cyklostezky  Vysoká OISM 2020 - 2021 1 700/ročně Rozpočet 

města/dotace 

Komentář: rozvoj cyklostezek a tras pro cyklisty na území katastru Šlapanic a Bedřichovic v návaznosti na okolní obce. 

B.4.6 
Radary a přechody  Vysoká OISM 2020 3 200 Rozpočet města 

Komentář: zvýšení bezpečnosti na ulici Nádražní. 

B.4.7 

Úpravy systému parkování  Vysoká 1. MST/OISM Průběžně Nyní nelze určit Rozpočet města 

Komentář: implementace analýzy dopravy v klidu včetně vize parkování – vytvoření projektů a vybudování parkovacích ploch v místech 
doporučených analýzou – volba vhodných technických způsobů parkování včetně rezidentního. 
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Id. Název aktivity/projektu Důležitost Garant Termín 
realizace 

Odhad nákladů 
na realizaci 
(v tis. Kč) 

Zdroj 
financování 

B.4.8 
Provoz vnitroměstské linky Střední 1. MST/OISM 2021 1 000 Rozpočet města 

Komentář: zajištění vnitroměstské přepravy pro všechny občany města včetně návaznosti na MHD a železnici. 

B.4.9 
Bezbariérové město  Střední OISM Průběžně Nyní nelze určit 

Rozpočet 
města/dotace 

Komentář: realizace projektů a úpravy doporučených tras. 

B.4.10 
Stojany na kola  Nízká OISM Průběžně Nyní nelze určit Rozpočet města 

Komentář: realizace dle doporučení z analýzy dopravy v klidu a průzkumu cyklistických preferencí. 

B.4.11 

Příprava rekonstrukcí místních komunikací 
v Bedřichovicích  

Nízká OISM do 2025 Nyní nelze určit 
Rozpočet 

města/dotace 

Komentář: průběžně realizovaná aktivita. 

B.4.12 

Podpora přestavby křižovatky Brno-Slatina, 
obchvatu Slatiny a dalších významných 
dopravních opatření v nejbližším okolí města  

Vysoká Starostka Průběžně - Jiné subjekty 

Komentář: nutná spolupráce s Brnem, krajem, státem apod. Město Šlapanice není investorem staveb. 
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B.5 Technická infrastruktura a odpady 

V rámci tohoto opatření bude řešena veškerá technická infrastruktura ve městě (kanalizace, vodovod, plyn, elektro apod.).  

Bezproblémové napojení domácností na technickou infrastrukturu patří k službám, které město poskytuje pro zajištění kvality života svých 

občanů. V oblasti odpadů a nakládání s nimi je kromě udržení stávající nabídky služeb třeba zajistit jejich další vývoj, a to s ohledem na 

vývoj města a na stále nové technologie v oblasti odpadového hospodářství. Nadále je žádoucí posilovat motivaci občanů ke třídění 

odpadů.  

Id. Název aktivity/projektu Důležitost Garant 
Termín 

realizace 

Odhad nákladů 
na realizaci 
(v tis. Kč) 

Zdroj 
financování 

B.5.1 
Rekonstrukce veřejného osvětlení  Vysoká OISM Průběžně 500/ročně Rozpočet 

města/dotace 

Komentář: průběžné řešení v několika etapách, např. na Masarykově náměstí, ulici Švehlova a v Bedřichovicích. 

B.5.2 

Snížení produkce odpadu ve městě  Vysoká 1. MST/OISM Průběžně Nyní nelze určit Rozpočet 
města/dotace 

Komentář: další pořízení sběrných nádob, budování a rekonstrukce sběrných míst, organizace svozu odpadu, propagace třídění. Posouzení 
možnosti vybudování městské kompostárny. 

B.5.3 
Vytvoření standardu technické infrastruktury  Střední OISM/OV 2021 300 Rozpočet města 

Komentář: standardy umístění sítí, řešení technické infrastruktury ve městě apod. 

B.5.4 
Přepojení zbývajících nemovitostí z jednotné na 
oddílnou kanalizaci  Nízká 

OISM/SVK 
Šlapanicko Průběžně 200/ročně 

Rozpočet 
města/dotace 

B.5.5 

Realizace aktivit k úsporám energií a zdrojů  Nízká OISM Průběžně Nyní nelze určit 
Rozpočet 

města/dotace 

Komentář: průběžná implementace doporučení vyplývajících z energetického auditu města, energetického auditu vybraných objektů, 
energetické náročnosti budov. 

B.5.6 
Rekonstrukce hasičské zbrojnice  Nízká OISM 2022 13 000 

Rozpočet 
města/dotace 

Komentář: podána žádost o dotaci. Realizace pouze při poskytnutí dotace. 
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PÓL ROZVOJE – PROSTŘEDÍ VE MĚSTĚ 

C.1 Vzhled města 

Ve vazbě na stanovené opatření se bude v dlouhodobém horizontu provádět revitalizace parkových ploch a kultivace vybraných prostorů. 

Existence lokality Cukrovaru a potenciál její revitalizace je z hlediska kvality urbanismu daného prostoru velkou přidanou hodnotou. Jedná 

se o dlouhodobou aktivitu revitalizace tohoto prostoru a jejího multifunkčního využití.   

Id. Název aktivity/projektu Důležitost Garant Termín 
realizace 

Odhad nákladů 
na realizaci 
(v tis. Kč) 

Zdroj 
financování 

C.1.1 Ochranné sanační práce v areálu Cukrovar Vysoká OISM 2020 - 2023 159 000 Rozpočet města/ 
dotace 

C.1.2 

Knihovna, kavárna Vysoká OISM 2020 - 2021 48 000 Rozpočet města 

Komentář: park, nová knihovna v parku (přesun knihovny z náměstí - možnost rozšíření MŠ nebo MěÚ). Přebudování stávajícího bistra a 
zázemí pro využití parku. 

C.1.3 
Multifunkční dům Čechova Vysoká OISM 2020 - 2023 30 000 Rozpočet 

města/dotace 

Komentář: prostor pro obchody, služby a městskou policii. Prostor pro dětský a seniorský klub, kanceláře, sociální byt. 

C.1.4 Rozšíření hřbitova + parkoviště pro ZŠ Vysoká OISM 2020 - 2021 20 500 
Rozpočet města/ 

dotace 

C.1.5 
Zpracování generelu veřejných prostranství   Vysoká Starostka 2020 1 200 

Rozpočet města/ 
dotace 

Komentář: řešení veřejné zeleně, volnočasové plochy atd. 

C.1.6 Zpracování plánu krajiny Vysoká Starostka 2021 500 
Rozpočet města/ 

dotace 
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Id. Název aktivity/projektu Důležitost Garant Termín 
realizace 

Odhad nákladů 
na realizaci 
(v tis. Kč) 

Zdroj 
financování 

Komentář: řešení extravilánu. 

C.1.7 

Realizace nábřeží Říčky  Střední Starostka/OISM 2022 5 000 
Rozpočet města/ 

dotace 

Komentář: realizace doporučení z územní studie nábřeží Říčky; vznik zelené páteře města. Místo přívětivé pro pěší i cyklisty, pro trávení 
volného času navazující na stávající i budoucí veřejná prostranství města. 

C.1.8 

Založení městského sadu, společné komunitní 
zahrady  

Střední Starostka/OISM 2022 2 000 Rozpočet města/ 
dotace 

Komentář: výběr lokality, podpora zahrádkaření a místních produktů. Možností je využít prostory u ulice Zemědělská. 

C.1.9 
Obnova studen ve městě  Nízká OISM Průběžně 50/ročně Rozpočet města/ 

dotace 

Komentář: péče o vodní zdroje, využití na zalévání apod. 
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C. 2 Životní prostředí 

Pozitivní stránkou města je, že disponuje na svém území nemalými plochami zeleně, přičemž tyto plochy skýtají mimo jiné velmi důležitou 

rozvojovou a urbanistickou funkci.  Oblast ochrany kvality životního prostředí a investice do udržení ploch veřejné zeleně jsou jedny 

z hlavních faktorů pro kvalitní bydlení a významně se podílí na charakteristice města.  

Id. Název aktivity/projektu Důležitost Garant 
Termín 

realizace 

Odhad nákladů 
na realizaci 
(v tis. Kč) 

Zdroj 
financování 

C.2.1 
Pěší prostupnost krajinou  Vysoká OISM 2020 200 Rozpočet města 

Komentář: terénní průzkum pro vytvoření stezek, řešení majetkoprávních vztahů, postupná realizace stezek pro zvýšení prostupnosti krajiny. 

C.2.2 

Výsadba zeleně v okolí města  Vysoká OISM Průběžně 200/ročně Rozpočet města/ 
dotace 

Komentář: výsadba biokoridorů, obnova polních cest, alejí podél cest a liniových krajinných prvků, protierozní opatření. Snížení prašnosti, 
hlučnosti ve městě a zlepšení vzhledu města. 

C.2.3 

Obnova aleje Tuřanka a okolo cyklostezky na 
Brno 

Nízká OISM 2020 - 2022 300/ročně 
Rozpočet města/ 

dotace 

Komentář: možnost zapojení občanů do údržby, tzv. adopce zeleně. Výsadba kvalitních a odolných dřevin při nové výstavbě, okolo komunikací 
apod. 

C.2.4 

Vybudování 1 projektu - retenční nádrže, 
mokřadu, tůně  

Nízká OISM 2022 Nyní nelze určit 
Rozpočet města/ 

dotace 

Komentář: posílení retenčních schopností krajiny, spolupráce se soukromými investory a jinými subjekty (např. zemědělci). Aktivita naváže na 
studii odtokových poměrů. Po zahájení aktivity v roce 2022 bude realizace průběžně pokračovat. 

C.2.5 

Prohloubit nebo upravit suchý poldr na 
Brněnských Polích  

Nízká OISM 2020 Nyní nelze určit Rozpočet města/ 
dotace 

Komentář: možné řešit souběžně s Jungmannovou ulicí. 
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6 Soulad se strategickými dokumenty 
Strategický plán rozvoje města Šlapanice není nahodilý dokument, ale vychází také z již 

zpracovaných dokumentů a podkladů. Jednotlivé aktivity, které vedou k rozvoji na 

nejnižší úrovni je nutno provádět v kontextu stávajících strategií, koncepcí a platných 

dokumentů na lokální, regionální, národní a nadnárodní úrovni.  

Je důležité, aby obsahová náplň rozvojových opatření a aktivit byla nastavená tak, aby 

byla v souladu nejen s potřebami a opatřeními identifikovanými v rámci strategického 

dokumentu města, ale rovněž s prioritami vyšších územních a integračních celků. 

6.1 Regionální úroveň – Jihomoravský kraj 

Šlapanice administrativně spadají do Jihomoravského kraje, který disponuje řadou 

strategických dokumentů regionálního významu. Výchozím strategickým dokumentem na 

úrovni Jihomoravského kraje je Program rozvoje Jihomoravského kraje 2018-2021. 

Tabulka 1: Soulad opatření Strategického plánu rozvoje města s Programem rozvoje 

Jihomoravského kraje 2018-2021 

Program rozvoje Jihomoravského kraje 2018–2021 
Oblast strategického plánu rozvoje 

města 

D
o

b
u

d
o

v
á
n

í 
in

fr
a
st

ru
k
tu

ry
 Opatření 1.1: Podpora přípravy a realizace 

klíčových dopravních staveb 
B.4 Rozvoj dopravy 

B.5 Technická infrastruktura a odpady 

 

Opatření 1.2: Zlepšení podmínek pro dopravu 
a posílení provázanosti 

Opatření 1.3: Rozvoj technické infrastruktury 

Z
a
ji

št
ě
n

í 
k
v
a
li
ty

 ž
iv

o
ta

 o
b

y
v
a
te

l 

Opatření 2.1: Rozvoj vzdělávacího systému 

A.1 Školství 

A.2 Aktivní volný čas 

A.3 Kultura ve městě 

A.4 Sociální a zdravotní služby 

B.1 Moderní úřad 

B.2 Bydlení 

B.3 Místní ekonomika 

 

Opatření 2.2: Zkvalitňování sociálního 
prostředí kraje 

Opatření 2.3: Zajištění dostupnosti 
zdravotnické péče 

Opatření 2.4 Rozvoj podmínek pro kulturu, 
sport a volnočasové aktivity 

Opatření 2.5 Udržení služeb na venkově 

Opatření 2.6 Zkvalitňování činnosti veřejné 
správy 



strana 23 
 

Program rozvoje Jihomoravského kraje 2018–2021 
Oblast strategického plánu rozvoje 

města 
Ř

e
še

n
í 
p

ro
b

lé
m

ů
 

ži
v
o

tn
íh

o
 p

ro
st

ře
d

í 

Opatření 3.1: Zmírnění dopadů klimatických 
změn 

C.1 Vzhled města 

C.2 Životní prostředí 

 Opatření 3.2 Zvyšování kvality životního 
prostředí 

K
o

n
k
u

re
n

ce
sc

h
o

p
n

é
 

p
o

d
n

ik
á
n

í 

Opatření 4.1: Rozvoj podnikatelského 
prostředí 

B.1 Moderní úřad 

B.3 Místní ekonomika 

 Opatření 4.2: Zkvalitnění podmínek pro 

cestovní ruch 

 

 

7 Implementace 
Vytvořením Strategického plánu rozvoje města Šlapanice začíná proces, který by 

měl vést k naplnění vize, stanovených cílů a opatření v klíčových oblastech rozvoje 

města. Tak jako probíhal proces tvorby ve spolupráci s řadou odborníků a zástupců 

organizací, vč. zapojení veřejnosti, je třeba postupovat i při realizaci Strategického plánu 

rozvoje města. Proces postupného uskutečňování projektů a aktivit ze Strategického 

plánu rozvoje města se nazývá „implementace“.  Součástí implementační části je 

konkrétní akční plán, který je samostatným dokumentem. Akční plán slouží k 

systematickému plánování (a ověřování) způsobu, kterými město usiluje o naplňování 

svých potřeb. Potřeby a opatření města jsou definovány v analytické a návrhové části 

Strategického plánu rozvoje města. Akční plán je pak rozpracovává do konkrétních aktivit 

a projektů. Důležitým faktorem pro dosažení pozitivních výsledků vyplývajících ze 

strategického řízení je odpovídající personální zajištění jeho realizace a celkové 

administrace. Je nezbytné určovat způsob, jakým bude probíhat naplňování stanovených 

aktivit a projektů, kdo bude mít za danou činnost odpovědnost. Model organizačního 

zajištění, metodika zpracování a aktualizace akčního plánu, metodika průběžného 

monitoringu a hodnocení je popsána v samostatném dokumentu s názvem 

„Implementace Strategického plánu rozvoje města Šlapanice“. 
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Seznam použitých zkratek 
Následující tabulka obsahuje základní zkratky, které jsou v tomto dokumentu používány.  

Tabulka 2 : Seznam zkratek 

Zkratka Význam 

1.MST 1. místostarosta 

BMO Brněnská metropolitní oblasti 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

ČSÚ Český statistický úřad 

DSO Dobrovolný svazek obcí 

MěÚ Městský úřad 

MŠ Mateřská škola 

OISM Odbor investic a správy majetku 

ORP Obec s rozšířenou působností 

OS Odbor sociální 

OV Odbor výstavby 

SVK Svazek obcí pro vodovody a kanalizace 

ZŠ Základní škola 
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