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1. Úvod 
 

Strategický plán rozvoje města Jevíčko představuje základní orientaci rozvoje města v dlouhodobějším 
období (2009 – 2015) a je strategickým dokumentem, pomocí něhož bude ve stanoveném časovém hori-
zontu zabezpečována samosprávou města koordinace strategických aktivit, které významným způsobem 
ovlivňují život obyvatel města. 

Strategický plán představuje ucelenou sadu standardních, prakticky ověřených kroků a nástrojů řízení 
změn v organizaci a zároveň i samotný proces řízení těchto změn, který zahrnuje přesné určení žádoucího 
směru změn, stanovení přesného postupu provádění těchto změn, vlastní provádění změn v praxi i prů-
běžné sledování a vyhodnocování jejich průběhu a výsledků. 

Na základě socioekonomického propisu města a následné SWOT analýzy, byla deklarována strategická 
vize, která bude následně naplňována čtyřmi problémovými okruhy Strategického plánu rozvoje města, 
v rámci nichž jsou uspořádány rozvojové aktivity, kterými bude strategie realizována. Jedná se o tyto pro-
blémové okruhy: Doprava a infrastruktura, Územní rozvoj, Životní prostředí a Občanská vybavenost.   

Je nezbytné, aby na vypracovaný strategický plán bezprostředně navazovala implementační fáze. Byly 
stanoveny kroky k postupné realizaci jednotlivé rozvojové aktivity podle přijatých priorit a časového urče-
ní. Implementací Strategického plánu byla pověřena Rada města Jevíčko.  

Strategický plán rozvoje města Jevíčko je pojímán jako časově závislý dokument, determinovaný přede-
vším realitou dalšího vývoje města a jeho okolí. Jeho úspěšnost je bezprostředně závislá na tom, zda zů-
stane „živým“ dokumentem. Aby Strategický plán rozvoje zůstal "živým" dokumentem, bude potřebné 
provádět jeho aktualizaci, a to:  

• při setrvalém vývoji města, kraje a ČR v průběhu šesti až sedmi let,  

• dojde-li k závažným „skokovým“ změnám ve městě nebo jeho systémovém okolí, pak ad hoc 
bezprostředně po jejich identifikaci a poznání vlivů, jaké mohou pro budoucnost města mít. 

 

V průběhu zpracování byla v dosažitelné míře uplatňována snaha o naplnění principu partnerství oslove-
ním obyvatel města ke zjištění jejich názorů a postojů a zástupců vybraných zaměstnavatelských subjektů 
ve městě.  

Strategický plán rozvoje města Jevíčko schválilo Zastupitelstvo města dne. Od této chvíle se stává platným 
dokumentem a je na iniciativě města, do jaké míry aktivity a cíle v plánu naplní.     
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2. Východiska Strategického plánu 
2.1 Genese zpracování 
 
Strategické plánování v Jevíčku vyvolala potřeba operativně řešit rozvojové aktivity koordinovaným způ-
sobem. Jelikož do roku 2008 byly prováděny veškeré aktivity pouze v souladu se schváleným aktuálním 
rozpočtem a rozpočtovým výhledem, bylo nutné více reagovat na aktuální stav příprav dílčích investičních 
projektů nejen města, ale i ostatních subjektů na území města Jevíčka.  

Dalším důvodem pořízení Strategického plánu byla potřeba zrealizovat co nejvíce aktivit pomocí externích 
finančních zdrojů, především dotací z Evropské unie. V současném programovací období 2007 – 2013 se 
nabízí možnosti využít finančních prostředků ze strukturálních fondů EU, který mohou městu přinést zají-
mavý rozvojový impuls.  

Na zpracování Strategického plánu s podíleli odborníci z MěÚ Jevíčko, zástupci státních organizací (ČSÚ, 
ÚP Svitavy, zástupci firem (VHOS, a.s., hotel Alster), zástupci škol a školských zařízení (Gymnázium Jevíčko, 
ZUŠ Jevíčko, MŠ a ZŠ Jevíčko), organizací (Informační a turistické centrum) a odborné veřejnosti.  

 

Finálovou verzi Strategického plánu schválilo Zastupitelstvo města Jevíčko dne XX usnesením č. XX. 

 

2.1 Metodika zpracování 
 
Strategické plánování je systematické řízení jakékoliv organizace (např. instituce, podniku, kraje či města) 
zaměřené na to, aby tato organizace dlouhodobě naplňovala svůj hlavní účel a smysl. Tedy například aby 
instituce plnila to, kvůli čemu byla zřízena, aby podnik dosahoval maximálního zisku nebo aby se lidem ve 
městě dobře žilo. Tohoto cíle dosahuje organizace tím, že mobilizuje a co nejefektivněji využívá všechny 
vlastní zdroje a včas a správně reaguje na změny v okolním prostředí.  

Strategické plánování se od ostatních druhů plánování liší tím, že: 

• řeší problémy dlouhodobě a komplexně, 

• pomáhá dosáhnout konsenzu v hlavních otázkách, které město musí řešit, 

• umožňuje optimálně využívat zjevné i skryté lidské, finanční a další zdroje, 

• neodvozuje dlouhodobé cíle od stávající podoby organizace, ale naopak od dlouhodobých cílů od-
vozuje žádoucí podobu organizace, 

• neomezuje se jen na plánování budoucí podoby a cílů organizace, ale zahrnuje i reagování na bu-
doucí vývoj vnějšího prostředí. 

 

Kroky a nástroje strategického plánování použité při tvorbě Strategického plánu města Jevíčko: 

• vytvoření socioekonomického profilu města, 

• souhrnná SWOT analýza (porovnání silných a slabých stránek města s vnějšími příležitostmi a hroz-
bami pro naplnění vize), 

• formulace vize (žádoucího cílového stavu, společně sdílené představy o tom, jak má město v bu-
doucnosti v ideálním případě vypadat), 

• definice Problémových okruhů (vymezení oblastí, které mají klíčový význam pro naplnění vize), 

• stanovení globálních cílů (hlavních dlouhodobých tendencí vývoje města v jednotlivých klíčových 
oblastech, na něž se zaměří úsilí k naplnění vize), 

• stanovení opatření (souboru podoblastí), 

• zpracování konkrétních aktivit (stanovení konkrétních úkolů nebo projektů nutných pro realizaci díl-
čích cílů, včetně termínů, odpovědnosti a podmínek nezbytných pro jejich splnění), 

• přijetí Strategického plánu Zastupitelstvem města Jevíčko. 
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Zpracování návrhové části představuje rozhodování o tom, jaké problémy budou prostřednictvím Strate-
gického plánu řešeny a jaké nástroje při tom budou použity. Tato část plánu musí zároveň zodpovědět, 
jakým způsobem budou alokovány finanční zdroje, které bude možné na realizaci plánu využít. 

 

Strategický plán města Jevíčko je koncipován jako střednědobý rozvojový dokument, který má formulo-
vat cíle, opatření a rozvojové aktivity města do roku 2015.   

 

Návrhová část Strategického plánu je rozdělena na několik úrovní (stupňů), které se navzájem obsahově 
liší mírou konkrétnosti. Pro účely Strategického plánu města Jevíčko bylo stanoveno 5 základních úrovní, 
které tvoří „strategický skelet“ návrhové části. 

 

 
 
 
Jednotlivé úrovně je možné definovat následovně: 

 

• Strategická vize popisuje stav, jehož by mělo být v budoucnu dosaženo a v tomto smyslu představuje 
zastřešující rámec celé návrhové části. 

 

• Globální strategické cíle jsou odvozeny od vize města a představují strategie nebo cesty, jak dané vize 
dosáhnout. 
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• Problémové okruhy představují strukturovanou formulaci hlavních tematických sektorů, v rámci kte-
rých je nutné danou problematiku řešit. Vymezení okruhů rozvoje slouží k logickému uspořádání plá-
nu. Hlavní záměry v rámci každém dílčím problémovém okruhu jsou dále rozvedeny ve strategických 
cílech. Stanovené strategické cíle jsou dekomponovány do jednotlivých opatření. 

 

• Opatření určují problémové oblasti, které jsou řešeny na úrovni rozvojových aktivit.  
 

• Rozvojové aktivity jsou obecněji formulované záměry na nejnižší úrovni návrhové části , které se 
naplňují podporou konkrétnějších aktivit. Konkrétní projektové náměty získané v průběhu zpracování 
plánu jsou přiřazeny k příslušným opatřením. 

 

Výsledkem tohoto postupu je hierarchické uspořádání návrhové části, kde se postupuje od relativně širo-
ce definovaných cílů až ke konkrétním opatřením. 

 

Z hlediska času dochází se snižováním úrovní návrhové části ke zkracování předpokládané doby realizace. 
Časové horizonty realizace jednotlivých úrovní návrhové části mohou být rámcově vyjádřeny následovně: 

 

• Rozvojová vize: dlouhodobá realizace. 

• Globální strategické cíle: střednědobá až dlouhodobá realizace. 

• Rozvojové aktivity a projekty: krátkodobá až střednědobá realizace. 
 

3. SWOT analýza města Jevíčko 

3.1 Použitá metodika 
 

SWOT analýza je standardní metodou používanou v podnikovém a veřejně-správním managementu; spo-
lečně s podklady ze situační analýzy by měla posloužit ke stanovení strategických cílů, priorit a opatření 
návrhové části strategického plánu města. 

 

Principem této analýzy je jednoduché, přesné a pokud možno přímé pojmenování vlastních předností a 
slabin z hlediska vnitřních podmínek života města a posouzení vnějších podmínek z hlediska příležitostí a 
rizik. Posílením silných stránek a eliminací slabých tak vzrůstá pravděpodobnost realizace příležitostí a 
omezují se rizika. 

 

SWOT analýza především umožňuje, aby ve stejně přehledné struktuře, v jaké je provedena analýza, byla 
formulována strategie usměrnění budoucího vývoje města: 

 

• jak zachovat resp. rozvíjet jeho silné stránky, 

• jak odstraňovat resp. eliminovat jeho slabé stránky, 

• které z budoucích příležitostí lze využít pro jeho další rozvoj, 

• jakými cestami (prostředky, postupy) bude čelit očekávaným ohrožením jeho dalšího rozvoje. 
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3.2 SWOT analýza města Jevíčko 

   Souhrnná SWOT analýza města Jevíčko  
Silné stránky Slabé stránky 

• Lokální identita města, výrazný patriotismus 

• Obraz města „jako vstupní brány do oblasti Malé 
Hané“ 

• Význam města vůči okolnímu regionu 

• Kvalitní přírodní prostředí v okolí města nenaru-
šené průmyslem   

• Lokalizace kulturně-historických památek na 
území města 

• Městská památková zóna – historické centrum 

• Tradiční lehký průmysl s orientací na subdodáv-
ky velkých firem  

• Existence sportovních areálů pro volnočasové 
aktivity obyvatel 

• Pestrá nabídka volnočasových aktivit pro děti ZŠ 

• Dobrá prezentace volnočasových aktivit, spolu-
práce organizací 

• Jednotný urbanistický celek s jasně vymezenými 
samostatnými plochami funkčního využití 

• Dostatek kvalitní pitné vody 

• Vysoký podíl plynofikace 

• Zaveden fungující systém sběru, svozu a separa-
ce komunálních odpadů, existence sběrného 
dvora 

• Poloha na „periferii“ Pardubického kraje 

• Zastaralá dopravní infrastruktura (vlak, bus) 

• Lokální význam z hlediska dopravy (neexistence 
významné národní, či mezinárodní silnice) 

• Vyšší nezaměstnanost (nad průměrem okresu i 
kraje) 

• Nedostatečná kulturní a turistická nabídka mimo 
hlavní turistickou sezónu 

• Zastaralý orientační systém na území města 

• Nevyhovující stav veřejných prostranství ve měs-
tě  

• Havarijní stav kulturních zařízení (kino Astra) 

• Nízká bezbariérovost města, omezený přístup 
vybraných institucí  

• Chybí prevence kriminality  

• Zvyšující se plošná zátěž obyvatelstva hlukem 
(doprava) 

• Neodpovídající síť komunikací vůči rostoucím 
potřebám automobilové dopravy 

• Špatný technický stav vnitřních komunikací, 
včetně mostních objektů 

• Nevyhovující autobusový terminál odpovídající 
kapacitě přepravených osob 

• Nedostatečná kapacita parkovacích ploch 

• Zastaralý a špatný technický stav kanalizační sítě 
na území města 

• Nedostatek záložních zdrojů energie a alterna-
tivních tras 

• Špatný technický stav veřejných prostranství na 
území města 

• Nízké využití turistického potenciálu a marketin-
gu cestovního ruchu  

 

Příležitosti Hrozby 

• Jedinečnost a atraktivita terénní konfigurace 

• Geografická poloha (oblast Malé Hané) 

• Rozvoj dopravní infrastruktury v souvislosti 
s výstavbou R43 

• Nové pracovní příležitosti  

• Rozvoj malého a středního podnikání ve městě 

• Existence poptávky po možnostech volnočaso-
vých aktivit z pohledu laické i profesionální ve-
řejnosti 

• Terénní konfigurace determinující rozvoj 

• Neexistence sítě cyklostezek 

• Pomalá rekonstrukce komunikací vede 
k neustálému investování do oprav komunikací 

• Nedostatek financí na rekonstrukci, provoz                 
a údržbu ploch ve městě 

• Neexistence Městské policie 

• Stárnutí populace  

• Nárůst drobné trestné činnosti a vandalismu 
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• Podpora spolupráce mezi MěÚ a složkami IZS  

• Možnosti čerpání finančních prostředků z rozlič-
ných dotačních titulů 

• Podpora kvality bydlení a vytváření podmínek 
pro občanskou vybavenost  

• Revitalizace veřejných prostranství 

• Rekonstrukce sportovní infrastruktury, včetně 
dětských hřišť a dopravního hřiště 

• Jasné vymezení rozvojových ploch v územním 
plánu formou regulativů  

• Zlepšení koncepčního přístupu k územně-
analytickým a strategickým dokumentům 

• Zvýšení bezpečnosti dopravy umístěním bezpeč-
nostních prvků 

• Zpomalení dopravy při vjezdech do města 

• Vybudování sítě bezbariérových chodníků ve 
městě 

• Řešení statické dopravy v centru města pro-
střednictvím vybudování záchytných parkovišť 

• Podpora mimoškolní činnosti mládeže 

• Podpora sportovní činnosti pro všechny věkové 
kategorie 

• Rozvoj a podpora podmínek pro činnost spolků 

• Podpora sociálních služeb ve městě 

 

• Úpadek maloobchodní sítě 

• Neexistence dlouhodobého programu odpadové-
ho hospodářství města  

• Vysoká sekundární prašnost na území města 

• Růst cen energií  

• Nečerpání externích finančních zdrojů 

• terorismus 

• živelné pohromy 
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4. Vize města Jevíčko 
 

Rozvojová vize tvoří „vstupní bránu“ do návrhové části Strategického plánu. Jejím smyslem je určit zásadní 
rozvojovou orientaci města. Vize formuluje a popisuje stav, jehož by mělo být v budoucnosti dosaženo v 
daném území, přičemž jednotlivé části návrhu (strategické cíle, opatření, aktivity a projekty) jsou pro-
středkem k jejímu dosažení a naplnění. 

 

Strategický plán města Jevíčko je koncipován jako střednědobý rozvojový dokument (do roku 2015). Dů-
vodem je zajištění návaznosti investičních priorit a koncepce rozvoje města, pro které jsou navrženy stra-
tegické cíle a opatření tohoto Strategického plánu. V rámci Strategického plánu jsou výjimečně uvedena i 
opatření dlouhodobějšího charakteru, o kterých je nutné uvažovat již v rámci střednědobého plánovacího 
procesu.  

 

Strategická vize je konsenzem (všeobecnou dohodou) a souhrnným strategickým pohledem na další rozvoj 
města Jevíčko, určujícím základní rámec a cíle jeho rozvoje do roku 2015. 

 

Rozvojová vize města byla formulována s ohledem na potřebu trvale udržitelného rozvoje a s vědomím, že 
jen od jasných vizí lze přejít k realizaci přínosných aktivit. 

 

 

Město Jevíčko je v roce 2015 rozvíjející se město s funkčním a harmonickým urbanistickým řešením, 
ekonomicky stabilním prostředím, dobrou dopravní dostupností, s kvalitním bydlením, bohatou nabíd-
kou služeb, kulturním a sportovním zázemím, poskytující dobré podmínky pro život všech obyvatel.. 

 

 

 

K naplnění celkové vize města byly akčními skupinami stanoveny dílčí vize, které svým charakterem a za-
měřením naplňují stanovenou vizi města.  

 

Globální strategické cíle   

Pro naplnění strategické vize svého rozvoje do roku 2015 si město Jevíčko stanovuje tyto globální cíle: 

• Udržet a navázat na stávající postavení města v systému osídlení a na urbanistickou tradici, rozvi-
nout ji a dosáhnout vyvážené funkční a prostorové struktury města s ohledem na kulturní tradice 
a zvyky vycházející z národopisné oblasti Malé Hané.  
 

• Vybudovat funkční a bezpečný dopravní systém splňující požadavky realizace vnitřních a vnějších 
dopravních vztahů, navazující na tradiční urbanistické hodnoty a kvalitu životního prostředí měs-
ta, v souladu s principy udržitelného rozvoje. 

 

• Zajistit kvalitní zázemí a technickou infrastrukturu pro rozvoj nových forem bydlení. 
 

• Podpora malého a středního podnikání s ohledem na orientaci města na lehký průmysl.   
 

• Environmentálně rozvíjet město v souladu s principy udržitelného rozvoje. 
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• Trvale zlepšovat zdravotní péči a sociální služby ve městě zapojením zadavatelů, poskytovatelů a 
uživatelů.  
 

• Vytvořit jedinečnou a nezaměnitelnou tvář města jako města ideálního pro život, kulturu a sport, 
pro rozvoj osobnosti a zdraví, které oceňují jeho obyvatelé  i návštěvníci. 
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5. Kritické oblasti  
 

Dlouhodobý rozvoj města se opírá o čtyři základní pilíře: 

• Funkční dopravní a technickou infrastruktura,  
• Územní rozvoj spojený s koncepčním využíváním všech ploch vymezených územním  
     plánem, 
• Udržitelné, zachovalé a šetrné životní prostředí s odkazem na trvale udržitelný rozvoj,  
• Kvalitní bydlení, příznivé prostředí pro lidské zdroje a volnočasové aktivity. 
 

Tyto pilíře rozvoje byly zvoleny také jako pořádací princip prací na Strategii a její základní Problémové 
okruhy.  

 

Problémový okruh A : Doprava a technická infrastruktura 

Problémový okruh B : Územní rozvoj  

Problémový okruh C : Životní prostředí 

Problémový okruh D : Občanská infrastruktura a kvalita života  

 

 

Důležitým hlediskem výběru a formulace kritických oblastí bylo podchycení vybraných oblastí rozvoje 
města i zvoleného zaměření. Rozdělení na Kritické oblasti poskytuje i možnost členění Strategického plá-
nu. 

Souhrnné charakteristicky kritických oblastí:  

POA Doprava a technické infrastruktura  

• Zklidnění dopravy v centru města 

• Podpora nových příležitostí v souvislosti s realizací významné komunikace R43 

• Bezpečnost a plynulost silničního provozu (rekonstrukce komunikací, výstavba nových komunika- 
 cí, přechody, bezpečnostní prvky) 

• Negativní vlivy dopravy 

• Doprava v klidu (parkoviště a plochy pro odstavení kamionů) 

• Rozvoj cyklistické a pěší dopravy (cyklostezky, stezky pro pěší, naučné stezky) 

• Využití obnovitelných zdrojů energie 

• Rekonstrukce sítí ve městě (kanalizační, energetické a elektrické sítě, vodovody)  
 

 

POB Územní rozvoj  

• Urbanistická kvalita (prostorový rozvoj města, revitalizace a rekonstrukce centra města, před-
městí a sídlišť, péče o památky, historické dědictví, revitalizace brownfields - nevyužívaných za-
stavěných ploch) 

• Podpora bytové výstavby 

• Městské jádro a veřejná prostranství ve městě  

• Podpora a zázemí pro stávající podnikatele a iniciace nových podnikatelských subjektů a podnika-
telských lokalit 
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POC Životní prostředí 

• Zlepšení kvality ovzduší 

• Hluk a jeho snižování 

• Stabilizace zeleně a veřejných prostranství ve městě  

• Využití zpracování komunálního odpadu 

• Sběrný dvůr a jeho využití 

• Revitalizace krajiny 

• Komunitní plánování a environmentální vzdělávání  
 

POD Občanská infrastruktura a kvalita života  

• Školství a vzdělávání 

• Sociální oblast (služby, soc. bydlení, bariéry) 

• Bezpečnost (kriminalita, doprava, integrace, bariéry) 

• Širší společenské vztahy (prevence, sociálně patologické jevy, neziskový sektor) 

• Infrastruktura pro kulturu, volný čas a sport (podpora a rozvoj budov, zařízení,  
       institucí a služeb pro volný čas) 

• Kulturní, sportovní a ostatní volnočasové aktivity (podpora a rozvoj sportovních  
       a volnočasových aktivit - organizovaných i neorganizovaných, institucionalizovaných) 

• Infrastruktura a služby v oblasti cestovního ruchu 
 

 
Problematika každého Problémového okruhu byla podrobně diskutována s odborníky MěÚ Jevíčko a zá-
stupci odborné veřejnosti. Laická veřejnost (občané) se mohli k návrhu Strategického plánu vyjádřit na 
veřejném projednávání dne 14. 1. 2009.  
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6. Popis jednotlivých kritických oblastí  

6.1 Problémový okruh Doprava a technická infrastruktura   
 

Rozvojová vize:  

 

Město Jevíčko s vyváženým funkčním dopravním systémem šetrným k životnímu prostředí s význam-
nou rolí veřejné dopravy, usměrněnou automobilovou dopravou a kvalitním regionálním systémem 
integrované dopravy s napojením na okolní regiony i svět.  

Město s kvalitní, fungující a hospodárnou technickou infrastrukturou šetrnou k životnímu prostředí a 
nenarušující vzhled města, se zajištěnými podmínkami  pro optimální rozvoj zásobování energiemi. 

 

Strategické cíle:  

• Vybudovat funkční a bezpečný dopravní systém splňující požadavky realizace vnitřních a vnějších 
dopravních vztahů, navazující na tradiční urbanistické hodnoty a kvalitu životního prostředí měs-
ta, v souladu s principy udržitelného rozvoje. 

 

• Zajistit kvalitní zázemí a technickou infrastrukturu pro rozvoj nových forem bydlení. 
 

Dílčí opatření:   

A.1 Zvýšení bezpečnosti dopravy na území města 

A.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury 

A.3 Statická doprava a její řešení  

A.4 Rozvoj technické a vodohospodářské infrastruktury 

 

 

6.1.1 Podrobná specifikace navržených opatření a aktivit 

 

Opatření PO A.1 – Zvýšení bezpečnosti dopravy na území města 

Výchozí situace:  

Dopravní vztahy jsou dány radikálnosti všech komunikací navazujících na historické centrum města Jevíč-
ko. Pětice radiálních silnice, které se v historickém centru křižují (na Palackého nám.) vstupují do města 
bývalými branskými komunikacemi: na severu třebovskou, na jihu Brněnskou, na západě Svitavskou a na 
východě Olomouckou. Z hlediska šířkových parametrů i podélných sklonů jsou však v nevyhovujícím sta-
vu. Částečné odlehčení dopravy v centru města zajišťuje Okružní ulice, která tvoří prstenec kolem histo-
rického jádra. Přestože nejsou aktuální informace o zatížení jednotlivých komunikací, lze odhadem říct, že 
denně projede přes Palackého nám. 2 500 – 3 000 vozidel/den. Což v dnešní době a při nevyhovujících 
parametrech komunikací se jeví jako závažný problém. Síť komunikace byla vybudována na počátku 20. 
století a přes několik oprav se řádné generální opravy nedočkala.  

Cíle naplňující opatření:  

• Snížit negativní dopady silniční dopravy na život ve městě 

• Odvést tranzitní dopravu mimo centrum města 

• Zvýšit bezpečnost silničního provozu 
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• Zvýšit bezpečnost chodců 
 

Rozvojové aktivity naplňující cíle: 

A.1.1 Řešení bezbariérovost pěších stezek a chodníků 
A.1.2 Zvýšení bezpečnosti  při vjezdu do města 
A.1.3 Zvýšení bezpečnosti chodců 

 

Realizátor aktivit: 

• Pardubický kraj 

• Město Jevíčko 

• Soukromý investor 
 

Termín realizace aktivit:    2009 – 2012 

Možné zdroje financování rozvojových aktivit z různých zdrojů: 

⇒ Rozpočet města 

⇒ Dotace a granty Pardubického kraje 

⇒ ROP Severovýchod 

⇒ Státní rozpočet 

⇒ Dotace MPSV 

⇒ Soukromé (PPP) 
 

Indikátory sledovanosti:  

⇒ Datum kolaudace 

⇒ Datum výstavby 

⇒ Počet nově vybudovaných úseků v m 

⇒ Počet nových bezpečnostních prvků  
 

 
 
 

Opatření PO A.2 – Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury 

Výchozí situace:  

Územím Jevíčska neprochází žádná dálnice ani rychlostní silnice. Z hlediska širších dopravních vztahů má 
význam blízká poloha města vůči mezinárodní silnici I/35 a I/43. Přestože Jevíčko leží na periferii Pardu-
bického kraje, je poměrně dobře napojeno na regionální silniční a dálkové trasy. Nejdůležitějším doprav-
ním tahem procházejícím regionem jsou jednoznačně silnice II. třídy (II/366, II/371, II/372, II/374). Úze-
mím procházejí čtyři silnice II. třídy, jedna silnice III. třídy a několik místních komunikací. 
Na výše uvedené komunikace navazuje síť místních komunikací. V řadě úseků jsou místní komunikace v 
nevyhovujícím stavu, což se negativně projevuje na průjezdnosti a na bezpečnost silničního provozu ve 
městě. Úpravy musí směřovat především ke zmírnění a odstranění nejzávažnějších dopravních závad, ke 
zkvalitnění povrchů a dodržování kategorijních šířek.   
Mezi významné místní komunikace lze zařadit ulice: A. K. Vitáka, K. Čapka, K. H. Borovského, Růžová, 
Kobližná, M. Mikuláše, Nerudova a Slunečná. 
 

Cíle naplňující opatření:  

• Snížit negativní dopady silniční dopravy na život ve městě 

• Zajistit uspokojivý stav místních komunikací 
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• Využít externích zdrojů financování  
 

Rozvojové aktivity naplňující cíle: 

A.2.1 Rekonstrukce místních komunikací 
A.2.2 Zajištění flexibilní, sezónně proměnné dopravní obsluhy ve městě i v regionu 
A.2.3 Rekonstrukce autobusového nádraží a přilehlých veřejných ploch 
A.2.4 Řešení problematiky místních silničních komunikací a průtahů 
A.2.5 Podpora dopravního napojování města na nadregionální dopravní infrastrukturu 
A.2.6 Budování a podpora rozvoje cyklostezek 

 

Realizátor aktivit: 

• Pardubický kraj 

• Město Jevíčko 

• Soukromý investor 
 

Termín realizace aktivit:    2010 – 2015 

Možné zdroje financování rozvojových aktivit z různých zdrojů: 

⇒ Rozpočet města 

⇒ Dotace a granty Pardubického kraje 

⇒ ROP Severovýchod 

⇒ Státní rozpočet 

⇒ Soukromé (PPP) 
 

Indikátory sledovanosti:  

⇒ Datum kolaudace 

⇒ Datum výstavby 

⇒ Počet nově vybudovaných úseků v km 

⇒ Státní fond dopravní infrastruktury  

⇒ Plocha nově zrekonstruovaných veřejných prostranství m2 

⇒ Počet autobusových spojení zapojených do IDS JMK 
 

 

Opatření PO A.3 – Statická doprava a její řešení  

Výchozí situace:  

Stávající stav řešení nároku statické dopravy je prezentován především současnou úpravou odstavných 
ploch na Palackého nám. a na odstavných plochách u sídliště „Za dvorem“ u sportovního areálu „Na Žlíb-
kách“, případně dílčích podélných stání při ulici Okružní. Současná kapacita parkovacích míst se odhaduje 
na cca 350 vozidel.    
Ve městě se nachází několik řadových garáží a garážovaných míst. Garáže jsou umístěny v ulici Zadní, u 
výtopny sídliště „Za dvorem“ a v prostoru jižní průmyslové zóny při ulici Brněnská. U zástavby rodinných 
domů jsou garáže v rámci objektu nebo jednotlivě na pozemcích domů. Parkování vozidel je dále realizo-
váno na stávajících parkovištích nebo na vybraných úsecích vozovek místních komunikací. V místních 
částech se výraznější potřeby na rozšiřování stávající kapacity parkování a odstavování vozidel na veřej-
ných pozemcích ani podél komunikací nevyskytují.  

Současná kapacita parkovacích míst města je dostatečná. Nicméně se zvyšujícími se nároky na dopravu je 
nutné počítat s rozšířením parkovacích ploch.  
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Cíle naplňující opatření:  

• Zvýšení podílu parkovacích ploch na území města (2 parkovací místa v bytových domech při no-
vé výstavbě)  

• Řešení statické dopravy ve městě 
 

Rozvojové aktivity naplňující cíle: 

A.3.1 Posílení parkovacích míst ve městě 
A.3.2 Podpora placeného  stání v historickém centru města 
A.3.3 Vybudování záchytných parkovišť 
 

Realizátor aktivit: 

• Pardubický kraj 

• Město Jevíčko 

• Soukromý investor 
 

Termín realizace aktivit:    2010 – 2014 

Možné zdroje financování rozvojových aktivit z různých zdrojů: 

⇒ Rozpočet města 

⇒ Dotace a granty Pardubického kraje 

⇒ Státní fond dopravní infrastruktury  

⇒ ROP Severovýchod 

⇒ Státní rozpočet 

⇒ Soukromé (PPP) 
 

Indikátory sledovanosti:  

⇒ Datum kolaudace 

⇒ Počet nově vybudovaných parkovacích stání 

⇒ Plocha vybudovaných parkovišť m2 
 

 

Opatření PO A.4 – Rozvoj technické a vodohospodářské infrastruktury 

Výchozí situace:  

Město Jevíčko má jednotnou kanalizační síť napojenou na městskou ČOV. Provoz zahájila v roce 1993.  
Na stávající ČOV je v současné době napojeno 2 394 obyvatel.  
Město Jevíčko je napájeno elektrickou energií distribučním rozvodným systémem 22 kV vrchními linkami 
VN 244 Velké Opatovice – Mezihoří a VN 248 Velké Opatovice – Brněnec. Vlastní primérní rozvod po 
městě je proveden rovněž napětím 22 kV, částečně kabelovým, částečně vrchním vedením. Z linky VN 
244 je provedena vrchní odbočka, která odchází z východní strany celé město a z níž je vrchními přípoj-
kami 22 kV připojena většina transformačních stanic města. K transformaci VN/NN slouží celkem 20 sta-
nic 22/0,4 kV. Provoz sítí zajišťuje Východočeská energetika, a.s.  Technický stav rozvodů NN je uspoko-
jující. 

Cíle naplňující opatření:  

• Zkvalitnění evidence informací o stavu inženýrských sítí 

• Optimalizace technických sítí na území měst 
• Postupná rekonstrukce technických sítí 
 

Rozvojové aktivity naplňující cíle: 
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A.4.1  Rekonstrukce kanalizační sítě na území města 
A.4.2  Rozšíření kapacity městské ČOV  
A.4.3  Rekonstrukce vodovodních řadů 
A.4.4  Rekonstrukce veřejného osvětlení 
A.4.5  Spolupráce města Jevíčko se správci sítí 
A.4.6  Podpora moderních datových sítí 
 

Realizátor aktivit: 

• Pardubický kraj 

• Město Jevíčko 

• VHOS, a.s. 

• Východočeská plynárenská, a.s. 

• Východočeská energetika, a.s.   

• Soukromý investor 
 

Termín realizace aktivit:    2009 – 2015 

Možné zdroje financování rozvojových aktivit z různých zdrojů: 

⇒ Rozpočet města 

⇒ Dotace a granty Pardubického kraje 

⇒ Státní fond dopravní infrastruktury  

⇒ ROP Severovýchod 

⇒ OP Životní prostředí 

⇒ Integrovaný operační program  

⇒ Rozpočty správců sítí  

⇒ Státní rozpočet 

⇒ Soukromé (PPP) 
 

Indikátory sledovanosti:  

⇒ Datum kolaudace 

⇒ Délka nově vybudovaných sítí v m 

⇒ Délka rekonstruovaných sítí v m  

⇒ Počet domácností vybavených rychlým připojením na Internet 
⇒ Množství zkapacitněných a modernizovaných úseků sítě 
 

 

6.2 Problémový okruh Územní rozvoj  
 

Rozvojová vize:  

 

Město jednoznačně prostorově vymezené vůči okolní krajině, s vyváženým rozložením a promíšením 
funkcí, s polyfunkčním živým jádrem města a s možností získat přiměřené bydlení. 

 

  

Strategické cíle:  

• Rozvíjet Jevíčko jako přirozené centrum regionu a podporovat funkce posilující jeho význam 

• Využívat především stávající fond nemovitostí (pozemky a stavby) ve městě 
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• Zachovat výjimečné kulturní hodnoty a charakteristické rysy malého městečka situovaného 
v jedinečném krajinném rámci 

• Začleňování principů udržitelného rozvoje 
 

Dílčí opatření:   

B.1 Koncepční podpora nových forem bydlení 

B.2 Podpora podnikání a nových pracovních příležitostí  

B.3 Obnova veřejných ploch a  prostranství     

 

6.2.1 Podrobná specifikace navržených opatření a aktivit 

 

Opatření PO B.1 – Koncepční podpora nových forem bydlení  

Výchozí situace:  

V současné bodě slouží převážná většina objektů ve městě k bydlení, jehož standard se neustále zlepšuje. 
Nicméně lze na katastru města najít i objekty občanské vybavenosti a další průmyslové areály a objekty, 
které nesplňují normy kladené na provoz takových objektů. Především se jedná o areál bývalého měst-
ského pivovaru a okolí, dále průmyslový areál podél silnice na Biskupce, areál lesního závodu a areál bý-
valého zemědělského družstva.  

Dle platného územního plánu města z roku 1992 je navrženo několik významných ploch pro další rozvoj 
obytné zástavby. Územní plán počítá především s individuální výstavbou rodinných nebo generačních 
bytů. Individuální volná výstavba je omezena na dostavbu několika volných parcel v blízkosti sídliště „U 
cihelny“. Dalšími plochami určenými k zástavbě jsou: plocha na západním okraji města a plocha mezi 
ulicemi Brněnská a Okružní IV.  

Město má dostatek přestavbových ploch, do kterých lze přednostně umisťovat investice, nicméně je 
důležité vždy vyhodnocovat umístění nové zástavby ve vztahu k územnímu plánu.  

 

Cíle naplňující opatření:  

• Dostatek ploch pro novou zástavbu  

• Existence koncepčního přístupu k plánování 

• Podporovat bytovou výstavbu  

• Uchovat trvalé bydlení v historickém jádru města 

• Zlepšit kvalitu bydlení a prostředí s ohledem na potřeby obyvatel všech věkových a sociálních 
skupin 

 

Rozvojové aktivity naplňující cíle: 

B.1.1  Zajištění rozvojových ploch daných Územním plánem města a řešení území možného výhle-
dového rozvoje 
B.1.2  Podpora infrastruktury a síťování nových ploch pro bydlení 
B.1.3  Identifikace prostor pro bydlení a aktivní hledání nových rozvojových ploch 
B.1.4  Koncepce finanční podpory bydlení ve všech částech města 
B.1.5  Koncepční řízení rozvoje města 
B.1.6  Doplňkové služby sociální infrastruktury v nových rozvojových plochách 
 

Realizátor aktivit: 

• Město Jevíčko 
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• Soukromý investor 

• Fyzické osoby 
 

Termín realizace aktivit:    2010 – 2015 

Možné zdroje financování rozvojových aktivit z různých zdrojů: 

⇒ Rozpočet města 

⇒ Dotace a granty Pardubického kraje 

⇒ ROP Severovýchod 

⇒ Státní rozpočet 

⇒ Soukromé (PPP) 
 

Indikátory sledovanosti:  

⇒ Počet realizovaných projektů  

⇒ Nárůst pracovních míst v přestavbových územích 

⇒ Počet objektů sociální infrastruktury v nových plochách 

⇒ Počet obyvatel města (v dnešní administrativní hranici města) 

⇒ m2 (ha) připravených ploch pro investice 

⇒ Počet rekonstruovaných objektů, event. počet nových bytů v nástavbách 

⇒ Poměr zástavba na zelené louce / přestavbové území 
 

 

 

Opatření PO B.2 – Podpora podnikání a nových pracovních příležitostí 

Výchozí situace:  

Ve městě Jevíčko je k 31. 12. 2007 registrováno na 539 podnikatelských subjektů a jejich počet má mírně 
rostoucí tendenci. Největší podíl ekonomicky aktivních podnikatelských subjektů ve městě Jevíčko se 
zabývá poskytováním služeb spojených s obchodní činností, opravy motorových vozidel a výrobků pro 
osobní potřebu a převážně pro domácnost (34,7% všech ekonomických subjektů v roce 2007). 13,4% 
subjektů je navázáno na ostatní veřejné, sociální a osobní služby. 11,1% subjektů s věnuje ostatním ob-
chodním službám. Významný podíl je subjektů, kteří se věnují průmyslové výrobě (12,8%).  
 
Míra nezaměstnanosti v Jevíčku se postupně snižuje. K 30.11.2008 činila míra registrované nezaměstna-
nosti 8,3%. Ještě v roce 2006 činila míra nezaměstnanosti k 31. 12. 10,2% a v roce 2004 k 31. 12. 15,3%. 
 

Cíle naplňující opatření:  

• Rozvíjet stávající podnikatelské aktivity a přitahovat vhodné investiční prostředky v souladu 
s hospodářskou orientací města a za předpokladu respektování ekonomicky udržitelného rozvoje 
města. 

 

Rozvojové aktivity naplňující cíle: 

B.2.1  Podpora podnikání zaměřená na zlepšení struktury nabídky zboží a služeb   
B.2.2  Podpora nových pracovních příležitostí   
B.2.3  Spolupráce města a soukromého sektoru (společné aktivity, prezentace apod.) 
B.2.4  Podpořit vznik technologických center a podnikatelských inkubátorů 
 

Realizátor aktivit: 

• Město Jevíčko 
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• Soukromý investor (místní firmy a podnikatelé) 

• Školská zařízení  

• Fyzické osoby 
 

Termín realizace aktivit:    2010 – 2015 

Možné zdroje financování rozvojových aktivit z různých zdrojů: 

⇒ Rozpočet města 

⇒ Dotace a granty Pardubického kraje 

⇒ ROP Severovýchod 

⇒ OP Podnikání a inovace 

⇒ OP Lidské zdroje a zaměstnanost  

⇒ OP Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013 

⇒ Dotace MMR 

⇒ Státní rozpočet 

⇒ Soukromé (PPP) 
 

Indikátory sledovanosti:  

⇒ Počet společných projektů s podnikatelskou sférou 

⇒ Počet organizovaných setkání zástupců města s podnikatelskou veřejností  

⇒ Počet nově vytvořených pracovních míst 

⇒ Počet malých, středních a velkých podnikatelských subjektů se sídlem ve městě 
 

 

Opatření PO B.3 – Obnova veřejných ploch a  prostranství 

Výchozí situace:  

Z celkové pozemkové výměry města Jevíčka zaujímá největší podíl rozlohy zemědělská půda (1 181 ha), 
následuje orná půda (938 ha), lesní půda (880 ha), ostatní plochy (194 ha), trvalé travní porosty (158 ha), 
zahrady (47 ha), zastavěné plochy (40 ha), ovocné sady (38 ha) a vodní plochy (30 ha).  
Vysoký podíl má dřevinná zeleň provázející toky, zeleň na mezích, remízky, porosty křovin, extenzivní 
sady. Jejich biologická hodnota je vysoká zásluhou přirozené skladby vegetace, příměs stanovištně ne-
vhodných druhů je spíše výjimečná (smrky, topoly, akáty apod.).  
Významný prvek dotvářející konečnou podobu městské zástavby v podobě zeleně představuje především 
udržovaná zeleň v lokalitách rodinných domů (58% veškerých zelených ploch). Zbývající podíl zeleně je 
utvářen především travnatým povrchem s křovinami a stromy situovaných v zahradách, sadech, na lou-
kách a pastvinách. 
 

Cíle naplňující opatření:  

• Dostatek ploch s akcentem na městskou zeleň   

• Existence koncepčního přístupu k plánování 

• Podpora rekonstrukce a obnovy veřejných ploch na území města  

• Zlepšit kvalitu prostředí s ohledem na potřeby obyvatel všech věkových a sociálních skupin 
 

Rozvojové aktivity naplňující cíle: 

B.3.1  Rekonstrukce Palackého nám. 
B.3.2  Regenerace a revitalizace veřejných prostranství v okrajových částech města  
B.3.3  Podpora rekultivace městské zeleně 
B.3.4  Pořízení generelu zeleně   
B.3.5  Podpora územně-plánovací dokumentace a územně-analytických podkladů 
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Realizátor aktivit: 

• Město Jevíčko 

• Soukromý investor 
 

Termín realizace aktivit:    2010 – 2015 

Možné zdroje financování rozvojových aktivit z různých zdrojů: 

⇒ Rozpočet města 

⇒ Dotace a granty Pardubického kraje 

⇒ ROP Severovýchod 

⇒ OP Životní prostředí 

⇒ Státní rozpočet 

⇒ Soukromé (PPP) 
 

Indikátory sledovanosti:  

⇒ Počet realizovaných projektů  

⇒ Plocha revitalizované plochy v m2 

⇒ Počet koncepčně strategických dokumentů  
 

 

 

6.3 Problémový okruh Životní prostředí  
 

Rozvojová vize:  

 

 

Město zdravé a čisté, s dostatkem veřejné zeleně, rozvíjející se v souladu s principy udržitelného rozvoje a 
respektující principy předběžné opatrnosti, se zavedeným systémem péče o životní prostředí, chránící 
přírodu a krajinu, respektující svou kapacitu a limity území a vytvářející dobré životní prostředí pro své 
občany. 

 

Strategický cíl:  

• Vytvořit příjemné, atraktivní a ekologicky stabilní prostředí s nejlepšími parametry všech složek 
životního prostředí, a to v součinnosti veřejné správy, obyvatel a podnikatelů i návštěvníků města. 

 

Dílčí opatření:   

C.1 Zlepšování stavu přírody a krajiny 

C.2 Udržitelný systém odpadového hospodářství 

C.3 Technická ochrana životního prostředí 

C.4 Environmentální výchova a osvěta 

 

6.3.1 Podrobná specifikace navržených opatření a aktivit 
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Opatření PO C.1 – Zlepšování stavu přírody a krajiny 

Výchozí situace:  

Krajina v bezprostředním okolí města Jevíčko, jakož i celého regionu je poměrně členitá. Mírně zvlněný 
reliéf území je vytvářen několika geomorfologickými soustavami, které utváření celkový charakter oblasti.  
Z hlediska geomorfologického se území Jevíčska nachází na styku dvou geomorfologických soustav – Čes-
ká tabule a Sudetská soustava. Pokus bychom detailněji analyzovali geomorfologické členění, tak přímo 
město Jevíčko leží v Jevíčské sníženině, která je součástí podsoustavy Malá Haná. Hranice mezi geomorfo-
logickými celky probíhají převážně v severojižním směru a je pro ně typické střídání nesouměrných syn-
klinál a antiklinál. Nejvyšším bodem v okolí města je vrchol Hušák (625,8 m n.m.), který se nachází sever-
ním směrem od města a je součástí Podorlické pahorkatiny.  
Město i převážná část regionu náleží do povodí řeky Moravy. Správcem vodních toků je Povodí Moravy 
s.p. Brno. Osu celého regionu tvoří řeky Malonínský potok a Jevíčka. 
 

Cíle naplňující opatření:  

• Vytvořit systém monitorování stavu životního prostředí ve městě 

• Zapojit veřejnost do plánování úprav veřejných prostranství 

• Využívat informace o stavu životního prostředí při rozhodování veřejné správy 

• Stanovit politiku města v oblasti péče o životní prostředí 

• Vytvořit a udržovat rovnováhu příměstské krajiny s potřebnou biodiverzitou ekosystému 

• Dosáhnout vysokého standardu městské zeleně a udržet jej 

• Regulovat využívání živé přírody na území města a jeho okolí (zejména zemědělskou výrobu, 
myslivost a rybářství) v zájmu zachování ekologické rovnováhy krajiny 

 
Rozvojové aktivity naplňující cíle: 

C.1.1  Kvalitní systém údržby zeleně a čistoty komunikací 
C.1.2  Komplexní systém kontroly úrovně ŽP ve městě 
C.1.3  Zachování a obnova přírodních krajinných prvků 
C.1.4  Snižování energetické náročnosti budov v majetku města 
C.1.5  Monitorování stavu životního prostředí, shromažďování a vyhodnocování údajů  
 

Realizátor aktivit: 

• Město Jevíčko 

• Pardubický kraj 

• Soukromý investor 
 

Termín realizace aktivit:    2009 – 2015 

Možné zdroje financování rozvojových aktivit z různých zdrojů: 

⇒ Rozpočet města 

⇒ Dotace a granty Pardubického kraje 

⇒ Dotace SFŽP 

⇒ ROP Severovýchod 

⇒ OP Životní prostředí 

⇒ 7. rámcový program EU 

⇒ OP Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013 

⇒  Státní rozpočet 

⇒ Soukromé (PPP) 
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Indikátory sledovanosti:  

⇒ Plocha veřejné zeleně na jednoho obyvatele 

⇒ Počet druhů separovaného odpadu 

⇒ Množství separovaného biologického odpadu  

⇒ Plocha revitalizovaných vodních ploch 

⇒ Plocha lesů zvláštního určení 

⇒ Plocha nově vybudovaných vodních ploch (v ha) 
 

 

Opatření PO C.2 – Udržitelný systém odpadového hospodářství 

Výchozí situace:  

Ve  městě jsou pro sběr zbytkového komunální odpadu určeny popelnice (100 – 120 l) a kontejnery 1 200 
l dle typu zástavby. Pro separaci plastových obalů, skla bílého a barevného a papíru  jsou v ulicích města 
rozmístěny barevné kontejnery – hnízda. Vývoz komunálního odpadu provádí firma SITA Moravia, a.s. 
OZ 04 provozovna Blansko. Četnost vývozu je 1 x týdně pro k. ú. Jevíčko - město a Jevíčko – předměstí a 
1x za 14 dní pro k. ú. Zadní Arnoštov. Sběr nebezpečného odpadu je organizován prostřednictvím mobil-
ního sběru, obvykle v jarním a podzimním termínu. Těžištěm činnosti firmy je především svoz komunál-
ního odpadu od občanů. Jevíčko nedisponuje vlastní skládkou, komunální odpad se ukládá na skládce 
"Březinka" u Jevíčka, okr. Svitavy. Vzhledem k přepravní vzdálenosti není možné dojíždět svozovými 
vozidly přímo na skládku, kom. odpad se překládá na překladištích do velkoobjemových souprav a 
takto je teprve převážen na skládku.  

Vývoj některých druhů tříděného odpadu provádí firma Antonín Hrdý - SEBRANKA, Prostějov. 

Na území města je provozován Sběrný dvůr odpadů města Jevíčka, kde mohou občané uložit různé druhy 
odpadů. Provozovatelem sběrného dvora je město Jevíčko.  
 

Cíle naplňující opatření:  

• Zvýšit podíl vytříděného recyklovatelného odpadu 

• Snížit celkové množství nevytříděného odpadu 
 

Rozvojové aktivity naplňující cíle: 

C.2.1  Separace odpadů, navýšení kapacity sběrných míst 
C.2.2  Udržitelný systém odpadového hospodářství 
C.2.3  Zpracování plánu odpadového hospodářství 
 

Realizátor aktivit: 

• Město Jevíčko 

• Pardubický kraj 

• Soukromý investor (Antonín Hrdý - SEBRANKA, Prostějov, SITA Moravia, a.s.) 
 

Termín realizace aktivit:    2011 – 2015 

Možné zdroje financování rozvojových aktivit z různých zdrojů: 

⇒ Rozpočet města 

⇒ Dotace a granty Pardubického kraje 

⇒ Dotace SFŽP 

⇒ ROP Severovýchod 

⇒ OP Životní prostředí 

⇒ Státní rozpočet 
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⇒ Soukromé (PPP) 
 

Indikátory sledovanosti:  

⇒ Počet druhů separovaného odpadu 

⇒ Množství separovaného biologického odpadu 

⇒ Objem vyprodukovaného odpadu na jednoho obyvatele  
 

 

Opatření PO C.3 – Technická ochrana životního prostředí 

Výchozí situace:  

Jevíčko o okolí patří k těm oblastem České republiky, které mají menší znečištění ovzduší. Je to dáno tím, 
že je zde poměrně řídká síť menších podniků a ta má z hlediska znečištění pouze lokální charakter, velké 
podniky a tudíž velcí znečišťovatelé se v nejbližším okolí nenachází. Hlavním znečišťovatelem pro celé 
okolí tak zůstává  jenom rozsáhlý provoz Moravských šamotových a lupkových závodů (MŠLZ) sídlící v 
sousedních Velkých Opatovicích. S ohledem na převládající směr větru se prach ze závodu nedostával ve 
větší míře do Jevíčka, ale ohrožoval především jehličnaté porosty západně od továrny (na pomezí jaromě-
řického a uhřického katastru). Ty byly natolik oslabeny, že nedokázaly odolat kůrovcové kalamitě a bylo 
nutné vzrostlé stromy ve velké míře vykácet.  
 

Ke znečišťování ovzduší dochází malými zdroji (vytápění bytů), středními zdroji znečištění (firmy jako 
např. MarS, a.s., Hanácká zemědělská společnost Jevíčko, a.s.), ale i automobilovou dopravou. Nižší exha-
lace z výrobních závodů v posledních letech i dokončená plynofikace města mají v současné době příznivý 
vliv na kvalitu ovzduší. Ke zlepšení ovzduší přispívá i plynofikace domácností v obcích a městech, která 
tak nahrazuje spalování fosilních paliv. 
 

Cíle naplňující opatření:  

• Snížit emise do ovzduší 

• Podporovat využívání obnovitelných zdrojů energie 

• Zajistit dostatečné množství jakostní pitné vody, čištění vod odpadních a revitalizaci vodních to-
ků 

 
Rozvojové aktivity naplňující cíle: 

C.3.1  Snižování energetické náročnosti budov v majetku města 
C.3.2  Podpora obnovitelných zdrojů energie a úsporných opatření ve spotřebě energie 
C.3.3  Zlepšování čistoty a pořádku ve městě 
C.3.4  Rekultivace vodních ploch na území města 
 

Realizátor aktivit: 

• Město Jevíčko 

• Pardubický kraj 

• Soukromý investor (Povodí Moravy, a.s.) 
 

Termín realizace aktivit:    2009 – 2015 

Možné zdroje financování rozvojových aktivit z různých zdrojů: 

⇒ Rozpočet města 

⇒ Dotace a granty Pardubického kraje 

⇒ Dotace SFŽP 

⇒ ROP Severovýchod 

⇒ OP Životní prostředí 
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⇒ Státní rozpočet 

⇒ Soukromé (PPP) 
 

Indikátory sledovanosti:  

⇒ Plocha rekultivovaných vodních ploch (v ha) 

⇒ Termíny měření hlukové zátěže  

⇒ Výsledky energetických auditů 

⇒ Počet zateplených budov  

⇒ Plocha revitalizovaných prostranství v ha (m2) 
 

 

Opatření PO C.4 – Environmentální výchova a osvěta 

Výchozí situace:  

Veřejnost si je vědoma tradičních hodnot životního prostředí a kvalit města, v jednotlivých případech se 
aktivně angažuje k jejich ochraně. Jde o vnitřní prostředí města i jeho ekologické vazby na kvalitní životní 
prostředí regionu. Pokud se však občana problém konkrétně netýká, jen malá část veřejnosti se v péči o 
životní prostředí angažuje. Chybí včasná informovanost o environmentální situaci. Pouze výjimečně do-
stávají občané ze strany veřejné správy možnost zapojení do rozhodovacích a legislativních procesů ži-
votního prostředí. Chybí informační a vzdělávací systém v oblasti životního prostředí. 

V Jevíčku se dosud prvky environmentálního managementu v řízení podniků a organizaci neprosazují. 
Vzhledem k požadavkům EU musí město usilovat o zavádění systémů environmentálního řízení, včetně 
případného získání certifikátu ISO 14001 v organizacích, u nichž má možnost tyto postupy prosazovat.  

 

Cíle naplňující opatření:  

• Rozvíjet pozitivní vztahy a postoje veřejnosti (obyvatel i návštěvníků) k životnímu prostředí 

• Efektivně působit na hlavní skupiny aktérů ve městě, jejichž chování je pro stav životního pro-
středí rozhodující, tj. veřejné správy, obyvatel a návštěvníků města a místních podnikatelů 

• Motivovat podnikatele a ostatní provozovatele k minimalizaci negativních vlivů jejich činnosti na 
životní prostředí 

• Interpretovat získané údaje o životním prostředí a seznamovat s nimi obyvatele 

• Zajistit působení nevládních organizací působících v oblasti životního prostředí 
 

Rozvojové aktivity naplňující cíle: 

C.4.1  Podpora organizací působících v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve 
městě 
C.4.2  Vytváření a využívání systému komunikace s veřejností v oblasti životního prostředí 
C.4.3  Podpora spolupráce se vzdělávacími zařízeními v oblasti environmentálního vzdělávání a vý-
chovy 
C.4.4  Prezentace informací o životním prostředí návštěvníkům města 
 

Realizátor aktivit: 

• Město Jevíčko 

• Pardubický kraj 

• Školská zařízení  

• Neziskové organizace  

• Soukromý investor 
 

Termín realizace aktivit:    2010 – 2014 
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Možné zdroje financování rozvojových aktivit z různých zdrojů: 

⇒ Rozpočet města 

⇒ Dotace a granty Pardubického kraje 

⇒ Dotace SFŽP 

⇒ ROP Severovýchod 

⇒ OP Životní prostředí 

⇒ Státní rozpočet 

⇒ Soukromé (PPP) 
 

Indikátory sledovanosti:  

⇒ Počet účastníků veřejných diskusí k dokumentům 

⇒ Počet realizovaný dizkusních akcí 

⇒ Počet organizací poskytujících environmentální vzdělávání a výchovu  

⇒ Míra spokojenosti lidí s dostupností informací  
 

 

 

6.3 Problémový okruh Občanská infrastruktura a kvalita života   
 

Rozvojová vize:  

 

Bezpečné město s nízkým výskytem společensky nežádoucích jevů a s vysokou úrovní prevence, s kom-
plexním systémem zdravotní péče a sociálních služeb založeným na spolupráci zadavatelů, uživatelů                   
a poskytovatelů. 

Širokou nabídku kvalitního vzdělávání pro obyvatele města a okolí doplňují nové typy a pojetí celoživotní-
ho vzdělávání. V rámci běžného systému předškolních a školních zařízení město pamatuje jak na děti men-
šin, tak na postižené.  

 

Strategický cíl:  

 

• Trvale zlepšovat úroveň školství, zdravotní péče a sociálních služeb ve městě zapojením zadavate-
lů, poskytovatelů a uživatelů. 

 

Dílčí opatření:   

D.1 Systematická podpora vzdělávání a školství ve městě 

D.2 Podpora sportovních  a volnočasových činností a sportovní infrastruktury 

D.3 Rozvoj podmínek pro trávení volného času s akcentem na kulturu  

D.4 Zkvalitnění cestovního ruchu ve městě 

D.5 Zvyšování bezpečnosti a kvality sociálních služeb ve městě 

 
 

6.3.1 Podrobná specifikace navržených opatření a aktivit 



 

~ 27 ~ 

 

Strategický plán rozvoje města Jevíčko                 Návrhová část 

 

Opatření PO D.1 – Systematická podpora vzdělávání a školství ve městě 

Výchozí situace:  

Základní vzdělání v Jevíčku poskytuje základní škola, středoškolské vzdělání Gymnázium Jevíčko a umě-
lecké vzdělání Základní umělecká škola. Předškolní výchovu zajišťuje mateřská škola. Kvalita vzdělávání 
na všech typech škol je na odpovídající úrovni, k jejímu dalšímu zvýšení je však třeba zlepšit technický 
stav budov a materiální podmínky. Významným problémem je nedostatečná kapacita škol.  
 

Cíle naplňující opatření:  

• Vytvořit optimální vzdělávací systém pro obyvatele 

• Usilovat o co nejvyšší kvalitu vzdělání populace města 

• Aktivní podpora činnosti škol a institucí na území města a modernizace zařízení, které jsou často 
ve špatném technickém stavu 

 
Rozvojové aktivity naplňující cíle: 

D.1.1  Podpora organizací působících v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty  
            ve městě 
D.1.2  Vytvoření dlouhodobé koncepce celoživotního vzdělávání ve městě 
D.1.3  Podpora materiálně-technického vybavení škol na území města   
D.1.4  Podpora nových trendů ve výchově a vzdělávání 
D.1.5  Podpora celoživotního vzdělávání 
 

Realizátor aktivit: 

• Město Jevíčko 

• Pardubický kraj 

• Školská zařízení  

• Neziskové organizace  

• Vzdělávací organizace 

• Soukromý investor 
 

Termín realizace aktivit:    2009 – 2015 

Možné zdroje financování rozvojových aktivit z různých zdrojů: 

⇒ Rozpočet města 

⇒ Dotace a granty Pardubického kraje 

⇒ Dotace MŠMT 

⇒ ROP Severovýchod  

⇒ OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

⇒ Státní rozpočet 

⇒ Soukromé (PPP) 
 

Indikátory sledovanosti:  

⇒ Počet obyvatel města 

⇒ Počet dětí v MŠ  

⇒ Počet studentů na školách 

⇒ Počet osob zapojených v celoživotním vzdělávání 

⇒ Počet vzdělávacích akcí a kurzů na území města  

⇒ Srovnávací statistika akcí a návštěvnosti 
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Opatření PO D.2 – Podpora sportovních a volnočasových činností  a sportovní infrastruktury 

Výchozí situace:  

Město Jevíčko svou historií, geografickou polohou i dlouholetou tradicí vytváří široké možností jak 
k podpoře kulturního života ve městě, tak i využití volného času.  Kulturní příležitosti jsou umocněny 
především řadou každoročně se pořádajících kulturních akcí. Ve městě stále je v provozu městské kino 
Astra, další kulturní možnosti nabízí např. sál hotelu Morava, či prostory rodinného centra Palouček. 
Město jako centrum Malé Hané má i vazby na okolní obce, se kterými se podílí na pořádání různých kul-
turních akcí.  
Sportovní aktivity jsou provázeny několika sportovními areály, které se nacházejí na území města (víceú-
čelový sportovní areál u Gymnázia Jevíčko, stadion u nádraží, sportovní areál Žlíbka, sportovní hala apod.)           
a širokou členskou základnou spolků ve městě (např. Tenis Club Jevíčko, TJ SK Jevíčko, KČT Jevíčko, Skaut 
Jevíčko apod.). Následující kapitoly uvádí pouze přehled nepřeberného množství tradičních kulturních     
a sportovních akcí, přehled spolků a dalších významných skupin a těles ve městě, ale i poskytuje přehled           
o možnosti využití sportovních areálů na území města.  

 

Cíle naplňující opatření:  

• Vytvořit kvalitní zázemí pro sport  

• Podporovat spolupráci sportovních oddílů na území města  
 

Rozvojové aktivity naplňující cíle: 

D.2.1  Podpora modernizace a rozšiřování kapacit infrastruktury  
D.2.2  Rekonstrukce sportovního areálu „U Nádraží“ 
D.2.3  Zvýšení kvality dětských hřišť  a volnočasových prostranství 
D.2.4  Podpora volnočasových aktivit a sportovních akcí ve městě 
D.2.5  Podpora sportovní činnosti a sportovních oddílů 
D.2.6  Spolupráce města se sportovními kluby 
 

Realizátor aktivit: 

• Město Jevíčko 

• Neziskové organizace (sportovní kluby a oddíly) 

• Vzdělávací organizace 

• Soukromý investor 
 

Termín realizace aktivit:    2009 – 2015 

Možné zdroje financování rozvojových aktivit z různých zdrojů: 

⇒ Rozpočet města 

⇒ Dotace a granty Pardubického kraje 

⇒ Dotace MŠMT 

⇒ ROP Severovýchod  

⇒ OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

⇒ Státní rozpočet 

⇒ Soukromé (PPP) 
 

Indikátory sledovanosti:  

⇒ Spokojenost obyvatel s nabídkou sportovních a volnočasových příležitostí 

⇒ Otevírací doba pro veřejnost  

⇒ Návštěvnost vybraných akcí 
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⇒ Počet aktivně sportujících občanů 

⇒ Počet sportovních akcí 

⇒ Počet hřišť a hodin, kdy jsou otevřena 

⇒ Počet účastníků zájmových činností 
 

 

Opatření PO D.3 – Rozvoj podmínek pro trávení volného času s akcentem na kulturu 

Výchozí situace:  

Město Jevíčko svou historií, geografickou polohou i dlouholetou tradicí vytváří široké možností k podpoře 
kulturního života ve městě a využití volného času. Kulturní příležitosti jsou umocněny především řadou 
každoročně pořádaných kulturních akcí (Jevíčská pouť, Festival dechových hudeb).  
 
Většinu kulturního života ve městě zajišťuje město Jevíčko a informační a turistické centrum. Město má 
dostatek prostor pro konání různých kulturních akcí a společenských událostí (např. kino Astra, Městské 
muzeum, hotel Morava, prostory zámečku, kostel, synagoga apod.).   
 

Cíle naplňující opatření:  

• Zvýšit návštěvnost pořádaných akcí 

• Kvalitní infrastruktura pro kulturní akce 

• Rozšířit nabídku kulturních a společenských akcí pro obyvatele i návštěvníky města 
 

Rozvojové aktivity naplňující cíle: 

D.3.1  Podpora kulturního života a kulturních spolků 
D.3.2  Zefektivnění využívání stávajícího koordinačního systému akcí na území města  
D.3.3  Podpora marketingu a prezentace města vůči vnějšímu okolí 
D.3.4  Opravy, rekonstrukce, modernizace stávajících zařízení pro kulturní a společenské akce  
D.3.5  Podpora spolupráce partnerských měst 
 

Realizátor aktivit: 

• Město Jevíčko 

• Neziskové organizace  

• Vzdělávací organizace 

• Soukromý investor 
 

Termín realizace aktivit:    2009 – 2015 

Možné zdroje financování rozvojových aktivit z různých zdrojů: 

⇒ Rozpočet města 

⇒ Dotace a granty Pardubického kraje 

⇒ Dotace MŠMT 

⇒ ROP Severovýchod  

⇒ OP Lidské zdroje a zaměstnanost 

⇒ OP Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013 

⇒ Státní rozpočet 

⇒ Soukromé (PPP) 
 

Indikátory sledovanosti:  

⇒ Spokojenost obyvatel s nabídkou kulturních příležitostí 

⇒ Spokojenost obyvatel se spolkovým a duchovním životem 
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⇒ Návštěvnost vybraných akcí 

⇒ Počet aktivních spolků a souborů  

⇒ Počet kulturních akcí 
 

 

Opatření PO D.4 – Zkvalitnění cestovního ruchu ve městě 

Výchozí situace:  

Jevíčko je vstupní branou do nedotčené přírody Konické vrchoviny, která dotváří charakter pahorkatinné 
oblasti Jevíčska. Samotné město z hlediska krajinného rázu leží na severním cípu Boskovické brázdy. Ces-
tovní ruch v této oblasti není na srovnatelné úrovni jako ostatní turistické cíle ve vzdálenějším okolí, přes-
to město samotné může nabídnout dostatek příležitostí pro trávení volného času. Cestovní ruch předsta-
vuje také rozvojový potenciál celého regionu Jevíčska, protože obsahuje množství přírodních a kulturních 
památek (zámek, historická zástavba, lidová architektura, kulturní akce, tradice a zvyky).    
 
Cestovní ruch ve městě Jevíčko je založen na lokalizaci dvou významných památek – zámečku a městské 
věže. Nicméně ostatní památky situované v historickém středu města nelze opomenout. Střed města je 
městskou památkovou zónou. K nejvýznamnějším památkám města patří barokní kostel Nanebevzetí 
Panny Marie, augustiniánský klášter, městské hradby, věž z konce 16. století či renesanční zámeček slou-
žící v dnešní době jako reprezentační prostor, knihovna s veřejně přístupným Internetem či kulturně-
informační centrum. K dominantám města patří historická budova gymnázia a nová budova základní 
školy. 
Ekologicky významnými prvky ve městě je veškerá městská zeleň a veřejné prostory, které slouží obča-
nům města. Především jsou to plochy přiléhající k Zámečku, bývalému klášteru a veřejné plochy na sídlišti 
„Za dvorem“.  Přírodní dominantou města je Finsterlova hlubina. 
V Jevíčku se nachází dvě informační centra. První informační centrum je umístěno v budově zámečku 
v Jevíčku. Jeho provoz zajišťuje město Jevíčko.  

Druhé informační centrum je umístěno v hotelu Alster. Taktéž nabízí informace o městě, možnostech 
ubytování, stravování, kultuře a dalších turistických aktivitách ve městě a okolí. Provoz informačního 
centra je zajištěn ve všední dny. Informační centrum provozuje hotel Alster.  

 
Cíle naplňující opatření:  

• Zvýšit návštěvnost města a památek  

• Zvýšit příjmy z cestovního ruchu u zainteresovaných subjektů 

• Zajistit kvalitní podmínky a infrastrukturu pro cestovní ruch  
 

Rozvojové aktivity naplňující cíle: 

D.4.1  Posílení úlohy Informační a turistického centra 
D.4.2  Modernizace orientačního systému na území města 
D.4.3  Podpora marketingu a propagace města v oblasti cestovního ruchu   
D.4.4  Podpora ubytovacích a stravovacích kapacit 
D.4.5  Podpora stávajících turistických atraktivit s celoročním provozem 
D.4.6  Rekonstrukce a péče o významné památky na území města 
 

Realizátor aktivit: 

• Město Jevíčko 

• Pardubický kraj 

• Neziskové organizace  

• Vzdělávací organizace 

• Soukromý investor 
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Termín realizace aktivit:    2009 – 2015 

Možné zdroje financování rozvojových aktivit z různých zdrojů: 

⇒ Rozpočet města 

⇒ Dotace a granty Pardubického kraje 

⇒ Dotace MMR 

⇒ Dotace MK 

⇒ ROP Severovýchod  

⇒ OP Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013 

⇒ Integrovaný operační program 

⇒ Komunitární programy EU (Culture, Town Twinning  apod.) 

⇒ Státní rozpočet 

⇒ Soukromé (PPP) 
 

Indikátory sledovanosti:  

⇒ Stav infrastruktury pro cestovní ruch 

⇒ Návštěvnost vybraných památek a informačních center 

⇒ Kvalita poskytovaných služeb 

⇒ Počet přenocovaných osob v ubytovacích zařízení 

⇒ Počet propagačních matriálů a předmětů 
 

 

Opatření PO D.5 – Zvyšování bezpečnosti a kvality sociálních služeb ve městě 

Výchozí situace:  

Jevíčko je aktuálně relativně bezpečné město, avšak s nedostatečně fungujícím systémem orgánů činných 
v trestním řízení a prevence kriminality. Nejzávažnějším problémem je situace v bezpečnosti silničního 
provozu vzhledem k malé propustnosti komunikací, nedostatku parkovacích míst, bezpečnosti přechodů 
pro chodce a cyklostezek. Určitou hrozbou je i rostoucí počet mladých lidí orientovaných na víkendové 
užívání drog a alkoholu a částečně spojených s trestnou činností. Do budoucna je nutno zpřísnit dohled 
nad ilegální migrací, rozšiřovat formy prevence společensky nežádoucích jevů, zrychlit práci orgánů čin-
ných v trestním řízení od spáchání trestného činu po jeho potrestání a usilovat o další zlepšování technic-
kého vybavení Policie České republiky, případně zřízení služebny Městské policie. 
Sociální služby ve městě jsou zajištěny především organizací - Středisko pečovatelské služby Jevíčko, 
péče o seniory a invalidní občany. Středisko se sídlem na ul. Kobližná 125, 569 43 Jevíčko, nabízí domácí 
zdravotní péči na předpis lékaře pro klienty z Jevíčka a okolí. Dále provozuje také dům s pečovatelskou 
službou na ulici Svitavská 838, 569 43 Jevíčko.  

 
Cíle naplňující opatření:  

• Zajistit bezpečnost a ochranu obyvatel města i jeho návštěvníků 

• Zvýšit efektivnost činností složek IZS 

• Efektivní prevence kriminality 

• Fungující orgány prevence kriminality 
 

Rozvojové aktivity naplňující cíle: 

D.4.1  Bezbariérovost a budování bezbariérových přístupů 
D.4.2  Zavedení kamerového systému v ulicích a na veřejných prostranstvích 
D.4.3  Zavedení systému prevence kriminality    
 

Realizátor aktivit: 
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• Město Jevíčko 

• Pardubický kraj 

• Složky IZS 

• Soukromý investor 
 

Termín realizace aktivit:    2011 – 2015 

Možné zdroje financování rozvojových aktivit z různých zdrojů: 

⇒ Rozpočet města 

⇒ Dotace a granty Pardubického kraje 

⇒ OP Lidské zdroje a zaměstnanost 

⇒ Rozpočet složek IZS 

⇒ Dotace MV 

⇒ Dotace MPSV 

⇒ ROP Severovýchod  

⇒ OP Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013 

⇒ OP Lidské zdroje a zaměstnanost 

⇒ Integrovaný operační program 

⇒ Státní rozpočet 

⇒ Soukromé (PPP) 
 

Indikátory sledovanosti:  

⇒ Míra kriminality na obyvatele (počet trestných činů) 

⇒ Vývoj rizikového chování obyvatel 

⇒ Kvalita poskytovaných sociálních služeb 

⇒ Počet bezbariérových přístupů 

⇒ Délka vybudovaných bezbariérových tras v m 
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7. Implementace Strategického plánu  
 

Zpracováním Strategického plánu rozvoje města Jevíčko začíná proces, který by měl vést k naplnění vize              
a stanovených globálních a specifických cílů v jednotlivých problémových okruzích rozvoje. Tak jako pro-
bíhal proces aktualizace ve spolupráci s řadou odborníků a zástupců organizací a institucí, vč. zapojení 
široké veřejnosti, je třeba postupovat i při realizaci Strategického plánu. 

Vytvořením Strategického plánu se naplní princip programování, který je vyžadován při využívání dotací             
z veřejných rozpočtů (převzato z regionální politiky EU). 

Tento princip zdůrazňuje zejména integrovaný (víceoborový) přístup k rozvoji města. Proces postupného 
uskutečňování návrhů Strategického plánu se nazývá „implementace“. 

 

Implementace je složitým procesem, jehož funkčnost je závislá na: 

• politické vůli a vstřícnosti představitelů samosprávy k potřebám města, 

• kvalitě systému na přípravu a realizaci projektů (pravidel), 

• organizační struktuře a kvalitě výkonné jednotky, 

• komunikaci, osvětě a propagaci, 

• kontrolním mechanismu, 

• zpětné vazbě, 

• dalších specifických aspektech. 
 

Strategický plán přijalo Zastupitelstvo města Jevíčko usnesením č. XX dne XX. Přijetím usnesení se zastupi-
telé zavázali k realizací dílčích rozvojových aktivit nastavených ve Strategickém plánu.  

 

7.1 Institucionální zabezpečení 
 

Implementace Strategického plánu by měla maximálně využívat existující organizační struktury a instituci-
onálního rámce. Není nutné a ani vhodné zakládat orgány či instituce nové, sloužící pouze tomuto účelu. 
Funkci implementační skupiny by tak v rámci města měla plnit již fungující Rada města Jevíčko. Ta je 
složena ze zástupců institucí, organizací, podnikatelských subjektů, kteří se podílejí na rozvoji města a 
zároveň mají rozhodovací a schvalovací kompetence.  

 

Rada města Jevíčko tak bude zastávat úlohu řídící jednotky s následující odpovědností: 

 

• Řídit svoji činnost podle zpracovaného Strategického plánu. 

• Schvalovat zprávy o realizaci Strategického plánu. 

• Sledovat průběžné plnění Strategického plánu. 

• Delegování jednotlivých pravomocí a činností na odpovědné osoby. 

• Předávat zprávy o realizaci Strategického plánu Zastupitelstvu města Jevíčko.  
 

Všechny aktivity a iniciační kroky vedoucí k naplnění Strategického plánu budou vypracovávány kompe-
tentními pracovníky. Tyto pracovníky bude u jednotlivých činností a projektů jmenovat vždy Rada města 
Jevíčko. Za plnění vize a globálních cílů zodpovídá starosta, místostarosta a tajemník městského úřadu. 
Plnění aktivit v jednotlivých kritických oblastech a dílčí úkoly spojené s plánováním projektů, vyhodnoco-
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váním a monitoringem zabezpečují pracovníci Městského úřadu Jevíčko ve spolupráci s kompetentními 
osobami z řad organizací a institucí zapojených do realizace aktivit.  

Základní kompetence osob zapojených do přípravy a realizace dílčích projektů: 

 

•  Zpracovat plány realizace Strategického plánu dle kritických oblastí, strategických cílů a opatření. 

• Zpracovat komplexní pravidla pro práci s náměty na rozvojové projekty a již připravenými projekty 
(sběr, roztřídění dle kritických oblastí, strategických cílů a opatření, iniciace, vyhlašování soutěží, 
hodnocení, výběr, schvalování, zpracování projektové dokumentace, výběrové řízení pro realizaci 
projektu, vlastní realizace, kontrolní mechanismus, monitorování, závěrečné hodnocení atd.). 

• Komunikovat s rozhodujícími partnery v regionu, kteří se přihlásí ke spoluodpovědnosti za rozvoj 
města a regionu (podniky, státní úřady, neziskové organizace, ...). 

• Koordinovat všechny partnery v rozvojovém procesu. 

• Realizovat veškeré aktivity v Strategickém plánu.  
 

7.2 Monitoring  
 

Monitoring je nezbytný pro sledování plnění stanovených cílů, aktualizaci dokumentu a hodnocení dopadů 
Strategického plánu na kvalitu života ve městě. Je to také nástroj komunikace s občany a zapojenými sta-
keholdery, nástroj udržení a prohloubení zájmu o rozvoj města. Monitoring vyžaduje sběr a shromáždění 
dat (v některých případech průzkumy, šetření), jejich vkládání do informačního systému, zpracování vý-
sledků a jejich interpretaci. Výsledky monitoringu budou prezentovány jak odborníkům tak široké veřej-
nosti. 

 

7.3 Vyhodnocování  
 

Ukazatele Strategického plánu budou vyhodnocovány ve dvouleté periodě a výsledky monitoringu budou 
předkládány Radě a Zastupitelstvu města (odpovědnost má starosta, místostarosta a tajemník Městského 
úřadu). Interpretaci a vyhodnocení dat je třeba zajistit nejen pro Městský úřad, ale také pro spolupracující 
organizace a veřejnost. Vyhodnocení a porovnání ukazatelů bude vypovídat o celkovém vývoji města           
a plnění Strategického plánu. 

 

7.4 Aktualizace  

 
Na základě vyhodnocování bude prováděna aktualizace Strategického plánu, a to pravidelně jednou za 6 
let. Pokud se vnější podmínky změní natolik, že bude třeba provést aktualizaci dříve než za 6 let, pak by 
podnět k ní měla vznést pouze Komise pro strategický rozvoj. Příští aktualizace Strategického plánu rozvo-
je města Jevíčko je plánováno v letech 2015 - 2016. 
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Seznam zkratek 
 

ČOV  Čistírna odpadních vod 
ČR  Česká republika 
ČSÚ  Česká statistický úřad 
EU  Evropská unie 
IDS  JMK Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje 
MěÚ  Městský úřad 
MJT  Moravskotřebovsko a Jevíčsko 
MMR  Ministerstvo pro místní rozvoj 
MŠMT  Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 
MŠ  Mateřská škola 
MV  Ministerstvo vnitra 
NN  Nízké napětí 
NUTS 2  fr. Nomenclature des Unites Territoriales Statistique, česky Statistické  územní jednotky 

Evropské unie 
OP  Operační program 
PPP  Public Privat Partnership – spolupráce soukromého a veřejného sektoru  
ROP  Regionální operační program 
SFDI  Státní fond dopravní infrastruktury 
SFŽP  Státní fond životního prostředí 
SPR  Strategický plán rozvoje  
TJ  Tělovýchovná jednota 
ÚP  Územní plán 
ZŠ  Základní škola 
ZUŠ  Základní umělecká škola 
 


