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 charakteristika města (informace o městě) 

 východiska pro návrhovou část 

 zpracovaná na základě poznatků z charakteristiky 
města, SWOT analýzy a dotazníkového šetření  
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ANALYTICKÁ ČÁST



Spolková činnost 

• NO v oblasti kultury 

• NO v oblasti sportu 

• Zájmová sdružení a další významné NO (životní 
prostředí, environmentální výchova a osvěta apod.) 

 

Přehled jednotlivých subjektů a jejich činnost 
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Přehled hospodářských subjektů 

• Přehled velkých firem a společností podnikajících na 
území města 

• Přehled významných živnostníků 

• Přehled dalších významných zaměstnavatelů ve 
městě (včetně vlastních PO a obch. společností) 
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SWOT analýza 
Klasické šetření v omezené skupině složené z 

• vedení města, zastupitelé 

• zástupci úřadu 

• zástupci neziskového sektoru 

• zástupci podnikatelů, živnostníků 

Nezávislý moderátor!!!!    Nutnost!!! 
• Silné stránky 

• Slabé stránky 

• Příležitosti  

• Hrozby 
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Dotazníkové šetření 

• Vytvoření souboru otázek pro každou skupinu  

- občané 

- NO 

- podnikatelé 

 

• Nejlépe uzavřené otázky, případně škálování 
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koupaliště 115 
dopravní dostupnost (vlakové a autobusové spojení, 
strategická poloha…) 89 

klidné bydlení (čistota, velikost "akorát", 
bezpečnost….)  71 

kulturní vyžití (kulturní akce, program kulturního 
klubu …) 45 

zeleň (údržba, park, okolní příroda….) 42 

ZŠ (hřiště za školou, okolí školy, fasáda školy….) 41 

revitalizace sídlišť 38 

sportovní vyžití 34 

letní kino (akce v něm) 29 

kostel Sv. Václava a jeho okolí 25 

CO SE OBČANŮM NA MĚSTĚ HULÍN NEJVÍCE LÍBÍ



12.6.2015 8 

Nekuřácká  restaurace na úrovni 
53 

České obchody(oděvy, obuv, zelenina, zdrav výživa) 52 

Fitness centrum, squash, sauna atp. 
44 

Další obchodní sítě 43 

Jednotlivé obchůdky v centru 
26 

FastFood 28 

Sportovní multifunkční hala 
22 

Krytý bazén 
21 

Dětská hřiště (pískoviště, průlezky) 
28 

Revitalizace parku 
20 

CO OBČANŮM VE MĚSTĚ HULÍN NEJVÍCE CHYBÍ
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 strategická vize 

 programové cíle 

 opatření 

 rozvojové aktivity 

 podpora realizace programu 
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NÁVRHOVÁ ČÁST



 město je bezpečným místem pro spokojený život 
s dostupnými službami a pracovními příležitostmi 

 je místem, kde chtějí zůstat a vybudovat si vlastní 
domov mladí lidé 

 je atraktivní pro turisty a návštěvníky 

 je společenstvím vzdělaných, informovaných, 
kulturních a aktivních občanů 

 je zdravým a udržovaným místem s pěkným 
prostředím, kde se cítíme dobře 
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STRATEGICKÁ VIZE
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 kvalitní život – město pro klidný a spokojený 
život 

 rozvoj – atraktivní Hulín 

 ochrana, tvorba a péče o životní prostředí 

JAKÉ JSOU PROGRAMOVÉ CÍLE



 jsou to úkoly k naplnění stanovených 
programových cílů a formulují přístup k řešení 
jednotlivých témat 

 jednotlivá opatření jsou naplňována 
prostřednictvím realizace konkrétních 
rozvojových aktivit 

 

12.6.2015 14 

OPATŘENÍ



 jsou projekty nebo činnosti vedoucí k naplnění 
příslušných opatření 

 u každé aktivity je stanovena odpovědnost za 
realizaci, časový harmonogram, náklady a 
financování 

 důležitost 
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ROZVOJOVÉ AKTIVITY
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ROZVOJOVÉ AKTIVITY

 Opatření 1.1) bezpečnost a informovanost 

 Opatřením bude dosaženo prevence kriminality, odklonu 
patologických jevů, zvýšení informovanosti a podpory 
zdravého životního stylu občanů. 

 

 

• 1.1.a) pro zvýšení bezpečnosti a pocitu bezpečí bude vybudován kamerový 
 systém n na vybraných kritických místech 

• 1.1.b) dokončení digitálního výstražného a varovného systému pro lepší 
 informovanost v krizových situacích včetně hladinového monitoringu 

• 1.1.c) zvýšení informovanosti obyvatel v oblasti předcházení bezpečnostních 
 rizik 

• 1.1.d) vybudování dětského hřiště u základní školy pro dopravní výchovu dětí  

• 1.1.e) dobudování zejména sociálního zařízení a společenské místnosti pro 
 zajištění činnosti zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů 

• 1.1.f) zajištění činnosti městské policie na území města (variantně) 

 

 



12.6.2015 17 

ROZVOJOVÉ AKTIVITY

 Opatření 1.2) sociální služby 

 Opatřením bude dosaženo zachování a rozšíření jeslí a s tím 
související podpory rodin s malými dětmi a také poskytnutí 
podpory a pomoci starším a potřebným občanům. 

 

 • 1.2.a) vybudování zázemí pro činnost klubu seniorů 

• 1.2.b) zajištění podmínek pro udržení a rozšíření terénních sociálních 
 služeb (zvýšení kapacity, rozšíření spádové oblasti) 

• 1.3.c) udržení a postupné zvyšování kapacity jeslí dle potřeby 

• 1.4.d) rozšíření sociálních služeb o zřízení denního stacionáře pro seniory 

• 1.5.e) vybudování nebo zajištění institucionální péče o seniory 
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ROZVOJOVÉ AKTIVITY

 Opatření 1.3) školství a vzdělávání  

 Opatřením bude dosaženo zlepšení péče, výchovy a 
volnočasových aktivit všech věkových skupin občanů. 

 
• 1.3.a) podpořit a systematizovat činnost mateřského centra při SVČ 

• 1.3.b) zlepšení materiálně technického vybavení mateřských škol 
 s důrazem na venkovní mobiliář 

• 1.3.c) zlepšení materiálně technického vybavení školy se zaměřením na 
 výuku přírodovědných předmětů a polytechnické výchovy 

• 1.3.d) zvýšení nabídky volnočasových aktivit SVČ se zaměřením na 
 nepravidelné a spontánní aktivity 

• 1.3.e) podpora osvětové činnosti neziskových organizací směrem 
 k veřejnosti 

• 1.3.f) zvýšení kvality systému vzdělávání seniorů (Akademie III. věku) 
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ROZVOJOVÉ AKTIVITY

 Opatření 1.4) kultura a sport, volný čas  

 Opatřením bude dosaženo kvalitnějšího kulturního a 
sportovního vyžití občanů, zmírnění patologických forem 
trávení volného času dětí a mládeže, vybudování 
dostatečného sportovního zázemí.  

 • 1.4.a) přesunutí činnosti kulturního klubu do prostor sokolovny, 
 dovybavení zázemí 

• 1.4.b) obnovení a zajištění udržitelnosti aktivit v oblasti místních tradic a 
 folklóru 

• 1.4.c) marketingová podpora kulturních aktivit města 

• 1.4.d) vybudování sportovní haly u základní školy 

• 1.4.e) vybudování nového zázemí pro sportovní oddíly 

• 1.4.f) v rámci dalších etap revitalizace sídlišť vybudovat klidové a relaxační 
 zóny 
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ROZVOJOVÉ AKTIVITY

  
• 1.4.g) podpora neziskových organizací v oblasti nových sportovních akcí se 

 zaměřením na využití sportovního areálu 

• 1.4.h) pořízení venkovního mobilního kluziště 

• 1.4.i) rekonstrukce tribuny – výměna sedaček, zábradlí … 

• 1.4.j) vybudování víceúčelových hřišť na Družbě a v Záhlinicích 

• 1.4.k) zlepšení zázemí pro prodejce a návštěvníky tržnice 

• 1.4.l) postupná obměna stávajících chatek, rekonstrukce kuchyně, zajištění 
 provozu i v zimní sezóně 
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ROZVOJOVÉ AKTIVITY

 Opatření 2.1) bydlení a výstavba  

 Opatření zajistí vybudování nové infrastruktury (včetně 
parkovacích míst), ke zlepšení rozvoje bydlení ve městě a jeho 
místních částech a možnost výstavby nových rodinných domů. 

 

 

• 2.1.a) realizace rozvodu plynu v Chrášťanech 

• 2.1.b) zasíťování pozemků vhodných k individuální výstavbě v Záhlinicích 

• 2.1.c) vybudování kolumbária a vsypové loučky na hřbitově v Hulíně 

• 2.1.d) zpracování územních studií pro dvě lokality 

• 2.1.e) vyřešení vlastnických vztahů pro individuální výstavbu a případné 
 vybudování infrastruktury (dopravní a technické) 

• 2.1.f) rekonstrukce kanalizace v Záhlinicích a Chrášťanech, napojení 
 Zahlinic na ČOV Hulín a vybudování ČOV v Chrášťanech 

• 2.1.g) vybudování parkovacích míst u hřbitovů v Záhlinicích a Chrášťanech 

• 2.1.h) vybudováni startovacích bytů pro mladé rodiny 
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ROZVOJOVÉ AKTIVITY

 Opatření 2.2) dopravní infrastruktura  

 Opatřením bude dosaženo zrekonstruování stávajících či 
vybudování nových místních komunikací. 

 
• 2.2.a) zpracování pasportu stavu komunikací 

• 2.2.b) nastavení priorit oprav místních komunikací a chodníků 

• 2.2.c) postupná realizace oprav místních komunikací a 
 chodníků 
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ROZVOJOVÉ AKTIVITY

 Opatření 2.3) zaměstnanost a podpora podnikání  

 Opatřením bude dosaženo podpory zaměstnanosti a 
vytvoření podmínek pro rozvoj podnikatelských aktivit. 

 
• 2.3.a) vytváření veřejně prospěšných pracovních míst ve 

 spolupráci s úřadem práce 

• 2.3.b) zajištění prostor pro nově vznikající živnostníky, OSVČ a 
 malé firmy 

• 2.3.c) udržení technického stavu stávajících nebytových prostor 
 ve vlastnictví města 
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ROZVOJOVÉ AKTIVITY

 Opatření 2.4) cestovní ruch  

 Opatřením bude dosaženo zatraktivnění města a jeho okolí 
pro turistický a cestovní ruch. 

• 2.4.a) systematická údržba a rekonstrukce historických objektů 

• 2.4.b) vydání propagačních tiskovin pro posílení marketingu v oblasti 
 cestovního ruchu 

• 2.4.c) rozšíření expozice o přírodovědnou a geologickou část 

• 2.4.d) vybudování nové cyklostezky kolem Traťové strojní stanice Hulín 

• 2.4.e) vybudování cyklokempu v areálu koupaliště 

• 2.4.f) zlepšení ubytovacích podmínek v ubytovně SAH (sportovní areál) 

• 2.4.g) umístění infotabulí a map na cyklotrasách pro zvýšení informovanosti 
 turistů 

• 2.4.h) zřízení přístaviště na soutoku Rusavy s Moravou 

• 2.4.i) rozvoj spolupráce a zajištění propagace směrem k záhlinickým rybníkům a 

 spolupráce s Rybářstvím Přerov 
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ROZVOJOVÉ AKTIVITY

 Opatření 3.1) vzhled města a životní prostředí  

 Opatřením bude dosaženo zlepšení vzhledu města, životního 
prostředí, ochrany osob a jejich majetku před živelnými 
pohromami. 

 

 

• 3.1.a) rekonstrukce náměstí včetně vybudování soc. zařízení a zázemí pro  společenské a 
 kulturní akce 

• 3.1.b) kompletní rekonstrukce místních komunikací, zeleně, mobiliáře a vybudování nových 
 parkovacích ploch 

• 3.1.c) následná péče o vybudovaný lesopark a údržba dřevin 

• 3.1.d) rekonstrukce stávajících chodníků, obnova zeleně a instalace nového mobiliáře 

• 3.1.e) rekonstrukce stávajících chodníků, obnova zeleně a instalace nového mobiliáře 

• 3.1.f) vysazování alejí v extravilánu města 

• 3.1.g) vybudování záchytné vodní plochy v Chrášťanech, protipovodňové hráze v Záhlinicích a 
 odlehčovací stoky Žabínku 
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ROZVOJOVÉ AKTIVITY

 Opatření 3.2) doprava versus životní prostředí  

 Opatřením by mělo být dosaženo omezení negativních vlivů 
dopravy na život obyvatel. 

 

 
• 3.2.a) zajištění nové hlukové studie v lokalitě U Stavu (vliv R 55) 

• 3.2.b) dořešení majetkoprávních vztahů a výstavba komunikace 

• 3.2.c) jednání o možnosti odklonění kamionové dopravy mimo 
 Město Hulín 

 
 

 

 



Práce s Programem rozvoje města 

• Monitorovací zpráva – jako zhodnocení plnění  
akčního plánu za uplynulé období a podklad 
pro akční plán na další kalendářní rok 

 
- analýza průběžného plnění PRM a akčního plánu na přísl. rok 

- podklad pro případné změny PRM (průběžná korekce zejména 
v jedn. opatřeních pro naplňování rozvojových aktivit) 

- podklad pro zpracování následujícího akčního plánu 
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Práce s Programem rozvoje města 

• Akční plán na jednotlivá léta 
- tvoří se na každý rok 

- nutná je vazba na rozpočet města (jsou zde jistá úskalí v 
časové návaznosti) 
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Významná úskalí práce na 
zpracování PRM 

• Malý zájem veřejnosti (na rozdíl od malých 
obcí) 

• Nízká validita dotazníkových šetření 
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Co se zatím nedaří 

• Návaznost na rozpočtový výhled 

• Návaznost na rozpočet města – časová 
disproporce ve schvalování v orgánech města 

• Zapojení veřejnosti do komunitního plánování 

• Systém dotací - ??? 
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Mgr. Roman Hoza  
 
připravili 
Bc. Božena Rušikvasová  
Ladislav Kývala 

12.6.2015 31 

Děkujeme za pozornost


