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Úvod

Program rozvoje města 
Program rozvoje města je možné charakterizovat jako významný koncepční dokument, jehož úkolem
je sjednotit pohled na celkový rozvoj daného území, definovat dlouhodobé cíle a priority a v návaznosti
na něj navrhnout konkrétní projekty vč. harmonogramu, způsobu realizace a financování. Tyto informace
jsou následně vhodně využitelné v rámci přípravy vlastní projektové žádosti nebo studie proveditelnosti.
Nosnou  částí  projektové  žádosti  z  pohledu  dalšího  hodnocení  je  definování  trhu,  nabídky  a  poptávky,
kvalitní  zdůvodnění  významu  a  dopadu  projektu  k  celkovému  rozvoji  území  apod.  V  průběhu
zpracovávání programu rozvoje města dochází k aktivizaci všech zainteresovaných skupin a ke kooperaci
v  oblasti  hledání  a  přípravy  projektů  do  fondů  EU,  vytyčí  se  správný  směr  přípravy,  definují  se  úlohy
jednotlivých subjektů  a  zahájí  se  spolupráce s  případnými  partnery  projektu.  Společně s  přípravou
strategického plánu se tedy paralelně začíná s přípravou vybraných projektů do fondů EU.

Moderní plánování obcí, měst a regionů je jedním z klíčových faktorů pro vyvážený a komplexní rozvoj
území  s  ohledem na respektování  zásad trvale  udržitelného rozvoje.   Prostřednictvím zpracování  a
uplatňování kvalitních strategických rozvojových koncepcí, územních plánů  a dalších dokumentů pro
střednědobé a dlouhodobé plánování na úrovni obcí a regionů lze propojit ekonomický a sociální růst s
aspektem kvality životního prostředí. Městem a obcím se tím nejen zlepší jejich pozice pro získávání
vnějších  finančních  zdrojů,   zejména  dotací,  ale  umožní  jim  to  také  využívat  své  zdroje  a  možnosti
hospodařit  se  svými  finančními  prostředky  efektivněji.

Největší výhody programu rozvoje města:
řeší problémy na dlouhé období a komplexně,
umožňuje optimální nastavení využití lidských, finančních a dalších zdrojů - zjevných i skrytých,
napomáhá k dosažení konsensu v hlavních problémech města,
kromě plánování budoucí podoby a cílů města, navrhuje také reakci na budoucí vývoj vnějšího
prostředí.

Program rozvoje města představuje komplexní  balíček standardních,  prakticky ověřených postupů a
nástrojů řízení změn a zároveň i samotný proces řízení těchto změn, který zahrnuje přesné určení jejich
žádoucího směru změn, stanovení přesného postupu provádění těchto změn, vlastní provádění změn v
praxi i průběžné sledování a vyhodnocování jejich průběhu a výsledků.

Program rozvoje  města  je  také  prostředkem k  maximálnímu využití  potenciálu  města  (zpracované
dokumenty, lidské zdroje atd.) k posílení jeho schopnosti absorbovat finanční prostředky Evropské unie (a
tím i zvýšit jeho konkurenceschopnost v tomto směru) a díky tomu získat co nejvíce těchto prostředků na
realizaci projektů, které přispějí k naplnění stanovených cílů.

Nástroje programu rozvoje města:
stanovení základní vize rozvoje města - žádoucí cílový stav
vymezení klíčových oblastí, které mají klíčový význam pro naplnění vize
SWOT analýza (porovnání silných a slabých stránek města s vnějšími příležitostmi a hrozbami pro
naplnění vize)
stanovení globálních cílů - hlavních dlouhodobých směrů rozvoje města v klíčových oblastech
stanovení opatření - souboru podoblastí
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formulace jednotlivých strategických (specifických) cílů
stanovení  konkrétních  úkolů  nebo projektů  nutných pro  realizaci  dílčích  cílů,  včetně  termínů,
odpovědnosti a podmínek nezbytných pro jejich splnění
volba ukazatelů, kritérií hodnocení průběhu a výsledků uskutečňování strategických cílů a založení
monitoringu,  systému  měření  a  vyhodnocování  průběhu  a  výsledků  uskutečňování  cílů
strategického  plánu  pro  zajištění  zpětné  vazby
aktualizace strategického plánu na základě předchozího průběhu a výsledků a na základě změn
vnitřních a vnějších faktorů, které mají na dlouhodobý rozvoj města vliv

Program rozvoje města Moravský Krumlov představuje základní orientaci rozvoje města do roku
2022 a je dokumentem, pomocí něhož bude zabezpečována samosprávou města koordinace aktivit,
které významným způsobem ovlivňují život obyvatel města.

Nejdůležitějším výstupem programu rozvoje města jsou nadefinované cíle a konkrétní aktivity s určením
zúčastněných subjektů a předpokládaných termínů realizace. Na vypracovaný program rozvoje města by
bezprostředně  měla  navazovat  implementační  fáze.  Aby  program  rozvoje  města  zůstal  "živým"
dokumentem, bude potřebné provádět jeho aktualizaci, a to:

při setrvalém vývoji města, kraje a ČR v průběhu jednoho až dvou 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. 

Program rozvoje města má následující atributy:

komplexnost - dotýká se všech důležitých sfér života města

konsensuálnost - v maximální míře odráží společné zájmy občanské veřejnosti

klade důraz na trvalou udržitelnost  -  předpoklad pro rovnovážný a dlouhodobý rozvoj města se
zajištěním potřebné kvality života

Samotný dokument programu rozvoje města vychází z metodiky Ministerstva pro místní rozvoj - stručně,
přehledně  a  srozumitelně  popisuje  požadované  změny,  které  by  se  v  následujících  letech  měly  v
jednotlivých popsaných oblastech odehrát.

V  průběhu  zpracování  byla  v  dosažitelné  míře  uplatňována  snaha  o  naplnění  principu  partnerství
oslovením obyvatel města prostřednictvím dotazníků. Dotazník byl anonymní a jeho cílem bylo zjistit
názory a postoje obyvatel města. Výsledky tohoto průzkumu slouží jako podklad pro vypracování tohoto
programu rozvoje města.

Postup přípravy programu rozvoje města
Město  Moravský  Krumlov  se  pokusilo  zapojit  do  tvorby  programu rozvoje  města  co  největší  počet
zainteresovaných osob majících profesionální i osobní vztah k danému zpracovanému problému. Hlavním
důvodem pro toto rozhodnutí je snaha posilovat účast odborné, politické a vůbec široké veřejnosti na
přípravě  podkladů  pro  závažná  rozhodnutí.  Tímto  postupem  se  také  omezuje  konflikt  při  schvalování
nejrůznějších záměrů plynoucích z nedostatečné komunikace a vzájemného nepochopení, čímž se šetří
čas potřebný pro následné řešení takového konfliktu. Součástí přístupu k řešení jsou i názory veřejnosti a
jejich zapracování do programu rozvoje města.
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A. ANALYTICKÁ ČÁST

A.1 Charakteristika města

1. Území

Historie a vývoj města
O  počátcích  Moravského  Krumlova  se  nám  nedochovaly  žádné  písemné  doklady,  ale  bohaté
archeologické nálezy ukazují  na osídlení  již  z  doby 3500 př.  n.  l.  Osada zde zřejmě existovala  již
počátkem 12. století, ovšem prokazatelné písemné zprávy o Moravském Krumlově pocházejí z poč. 13.
stol. Roku 1260 král Přemysl Otakar II. povýšil zdejší osadu na město. Místní jméno Krumlov je zmiňováno
v latinsky psaném listě Rudolfa Habsburského z 6. května 1277. Přívlastek „moravský“ byl připojován na
rozlišení od Českého Krumlova až v polovině 17. stol.

Roku 1260 stál v místě dnešního zámku hrad, který náležel pánům z Obřan, jejich rod vymírá v r. 1312.
Poté Moravský Krumlov přešel pod vládu krále Jana Lucemburského, který jej dal v r. 1312 do zástavy
Jindřichovi z Lipé. Rod pánů z Lipé patřil k nejvýznamnějším rodům v Čechách a na Moravě, v r. 1319 se
Jindřich z Lipé stal nejvyšším maršálkem Českého království. Tento úřad zastávali páni z Lipé po staletí a
Krumlov patřil k jejich hlavním mocenským a hospodářským oporám, vlastnili jej až na několik let do r.
1621.

Roku 1368 byl Moravský Krumlov prodán pánům z Kravař (patřil jim do r. 1434). Jejich rod přál rozvoji
řemesel a obchodu, město opevnili druhými hradbami. Beneš z Kravař byl přítelem Jana Žižky z Trocnova
a stoupencem kališníků. Město dal k dispozici husitské posádce a v tomto období muselo odejít německé i
katolické obyvatelstvo. V listopadu 1422 krumlovská posádka dobývala i rakouský hrad Retz, kde padl
Bohuslav ze Švamberka.

1435 – 1447 drží město i hrad páni z Cimburka, ale r. 1447 se opět dostává do majetku rodu pánů z Lipé.
Ten udělil  měšťanům mnoho privilegií  jako náhrady za válečné útrapy. Sám král Jiří  z Poděbrad při
návštěvě Krumlova 1458 povolil městu dva výroční trhy trvající 14 dní.

Roku 1537 povolal Jan III. z Lipé do Krumlova věhlasného středověkého lékaře Theoprasta Bombasta z
Hohenheimu, zvaného Paracelsus, aby léčil jeho choroby. Paracelsus v Krumlově dokončil některá svá
významná díla.  Za pánů z Lipé dochází  také k přestavbě středověkého hradu v renesanční zámek.
Přestavba započala 1512-13 a pokračovala téměř půl století. Podílel se na ni italský stavitel Leonardo
Garus de Bisono. Roku 1562 byly zbudovány renesanční arkády na druhém nádvoří.

Roku  1624  koupil  krumlovský  majetek  jako  pobělohorský  konfiskát  za  600  tis.  zlatých  Gundakar  z
Lichtensteina. Lichtensteinové dosáhli toho, že krumlovské panství bylo prohlášeno za jejich dědičné
knížectví (potvrzeno Ferdinandem II.). Listinou z 20. června 1644 upravili znak města, zavedli jednací
jazyk němčinu, přáli však rozvoji řemeslnických cechů. Po Bílé hoře byl Krumlov vylidněný, vypálený a
rozbořený. V r. 1645 zde drancovala 26 týdnů švédská vojska.

1. dubna 1690 zachvátil město požár a Krumlov skoro celý vyhořel. Obnova trvala do r. 1695. Tehdy byl
za patrona města zvolen sv. Florián a nad městem mu Maxmilián z Lichtensteina nechal postavit kapli.

2.  listopadu 1805 navštívil  zámek Napoleon Bonaparte,  od 14.  června do 30.  října 1809 tábořilo u
Krumlova (směrem k Rokytné) na 10 000 napoleonských vojáků. Další těžkou zkouškou prošlo město v
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letech 1866-67, kdy sem vtrhla pruská vojska při prusko-rakouské válce. Válkami město velmi utrpělo a
trvalo mnoho let, než se zotavilo.

V r. 1869 se osamostatnily obce Dobřínsko, Rakšice a Rokytná, které do té doby patřily k městu. Sčítání
lidu v r. 1880 udává, že Krumlov měl 275 domů, 1830 obyvatel, z nichž se 992 hlásilo k národnosti české
a 838 k národnosti německé. Po smrti Karla Rudolfa r. 1901 připadlo panství rodu Kinských. Kinští patřili k
významným rodům v Čechách a byli posledními majiteli moravskokrumlovského panství. Město se r.
1938 dostává do okupačního pásma, čehož následkem se asi 1200 českých obyvatel odstěhovalo z
města.

7. a 8. května 1945 město bombardovala Rudá armáda a při náletu bylo zasaženo 383 domů, z toho 113
zničeno do základů. Po válce se do zámku soustředily úřady z rozbořeného náměstí,  pak zde byla
kasárna, různé podniky a nakonec v zámku do r. 1991 sídlilo železniční učiliště.

V roce 1950 byla městu zapůjčena plátna Muchovy Slovanské epopeje, která byla od r. 1963 vystavována
na zámku v Rytířském sále a v kapli. Osud města Moravského Krumlova je spjat s osudy hradu, později
zámku a jeho vlastníky. Byly doby, kdy město zažívalo rozkvět jako sídlo dědičného maršálka Království
českého, ale byly i doby, kdy stálo na pokraji úplné zkázy.

Mezi nejznámější osobnosti a rodáky z Moravského Krumlova patří zejména zakladatel české obecné
školy na přelomu století, předseda a zakladatel několika vzdělávacích a vlasteneckých spolků - MUDr.
Mořic Odstrčil,  zakladatel českých škol měšťanských - MUDr. Emanuel Heizel a Jiří  Kratochvíl,  držitel
Seifertovy ceny.

 

Základní charakteristiky města
Moravský Krumlov (zeměpisná šířka: 49°2'40" s. š., zeměpisná délka: 16°18'35" v. d., nadmořská výška:
255 m) se nachází asi 26 km jihozápadně od Brna v krajině, která je hranicí mezi Českomoravskou
vysočinou a Dyjsko-svrateckým úvalem. Město leží v kotlině obtékané ze tří stran řekou Rokytnou. Jeho
poloha a několik významných dominant jsou charakteristickými rysy města, vzniklého před staletími.

V rámci územně - správního členění je začleněn do Jihomoravského kraje. Má rozlohu 4 955,81 ha  a
čítá 5 836 obyvatel.

Město je od roku 2003 obcí s rozšířenou působností, jejíž správní obvod zahrnuje 33 obcí, 40 částí obcí. V
správní oblasti je k trvalému pobytu (nebo jakémukoliv platnému pobytu cizince, azylanta) přihlášeno  
22 201 obyvatel. Město má 4 místní částí – Moravský Krumlov, Polánka, Rakšice, Rokytná.

Město Moravský Krumlov má od července 2007 příslušnost k území místní akční skupiny „Živé pomezí
Krumlovsko  –  Jevišovicko“.  Moravský  Krumlov  patří  do  oblasti  „Vinařská  oblast  Morava“,  vinařská
podoblast znojemská. Přes jeho území vedou 2 viniční tratě: Vinohrady a Jalovcová hora.

2. Obyvatelstvo

Správní obvod Moravského Krumlova zahrnuje 33 obcí s celkem 22 201 obyvateli (údaj k 31.12.2014).
Území spádové oblasti je o rozloze 34 785 ha. Územně spádová oblast hraničí na jihu se SO Znojma, na
severu s SO Ivančic, na východě s SO Pohořelic a na západě s SO Třebíče (Kraj Vysočina).

Pouze obec Miroslav má vedle Moravského Krumlova status města. Z celkového počtu 33 obcí jich 29 má
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méně než 1000 obyvatel (8 obcí do 199, 14 obcí do 499, 7 obcí do 999), dvě obce do 1999 obyvatel a
zbylá dvě města Miroslav (do 3000) a Moravský Krumlov (do 6000).

Ve složení obyvatelstva celé spádové oblasti tvoří cizinci naprosto mizivý podíl (z dlouhodobého hlediska
je jejich počet nepředvídatelný a prozatím zanedbatelný). SO Moravského Krumlova patří k obvodům s
nejnižší hustotou obyvatel v JMK, což souvisí zejména s přírodními podmínkami. Hustota v SO Moravského
Krumlova (k 31.12.2014) byla 63,8 obyvatel na km. 

Spádovou oblast Moravského Krumlova lze označit za osadu vesnic, kde lze předpokládat, v souladu s
trendy  v  celé  ČR,  výrazné  stárnutí  stávajícího  obyvatelstva.  V  oblasti  je  patrný  trend  postupného
vystěhovávání se části obyvatelstva, kde je výrazným motivem tohoto chování možnost získání lepších
pracovních příležitostí. 

 

Rozdělení obyvatelstva podle pohlaví a věku

Podíl seniorů během posledních deseti let v populaci obyvatel SO Moravského Krumlova stoupnul na
17,62% oproti původním zhruba 14% z roku 2005, o budoucím stárnutí populace vypovídá i zmenšující se
podíl dětské složky. Zatímco v roce 2005 činila 16% z celku, v roce 2014 je to 13,65%.

Rozdíl mezi věkovou strukturou mužů a žen vychází z biologické zákonitosti – na 100 dívek se rodí 105 -
106 chlapců. Ženy se dožívají vyššího věku než muži o 6 - 7 let, proto mají v každé populaci povětšinou i
starší věkovou strukturu, s čímž souvisí hodnoty indexu maskulinity. Zastoupení mužů v populaci je
vyjádřeno ukazatelem „index maskulinity“ (počet mužů na 100 žen). V populaci obyvatel Jihomoravského
kraje na 100 žen již dlouhodobě průměrně připadá asi 94 mužů. Avšak poměr zastoupení mužů a žen v
populaci se mění v různých věkových skupinách. Dlouhodobě se ve všech populacích rodí více chlapců
než děvčat. V populaci Jihomoravského kraje do 50 let věku převažují muži (průměrně 105 mužů na 100
žen), ve vyšších ročnících převahu přebírají ženy, které se průměrně dožívají vyššího věku než muži.

Podle populační prognózy Českého statistického úřadu bude docházet k celkovému úbytku obyvatelstva,
který bude jen částečně kompenzován kladnou migrací  a  zlepšením úmrtnostních poměrů (poroste
naděje dožití mužů i žen). Pro současný stav obyvatelstva je charakteristický vyrovnávající se podíl dětí
(0 -  14let)  a  osob ve vyšším věku (65+).  Další  vývoj  bude ve znamení  úbytku dětí  do 15 let,  ze
současných 15% až na 12% v roce 2050. Klesne také i počet ekonomicky aktivního obyvatelstva, ze
současných 70% až na 56% v roce 2050. Je očekávaný nárůst počtů osob nad 65 let, kteří podle projekce
mohou v roce 2050 tvořit až jednu třetinu českého obyvatelstva. Stále se prodlužující délka života zvýší
význam skupiny osob starších 85 let (až 5%). Zřejmý je fenomén stárnutí obyvatelstva, průměrný věk se
k roku 2050 zvýší až o deset let oproti dnešnímu stavu. Výrazně přibude osob s nárokem na starobní
důchod, posun věkové hranice pro odchod do důchodu tento vzestup jen dočasně ztlumí.
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  Změna počtu obyvatel a věkové poměry v obci Moravský Krumlov
 Počet obyvatel v roce 2014 Změna počtu obyvatel (2001-2011) 0-14 let (%) 65 a více let (%) Index stáří Změna podílu obyvatel

0-14 let (2003-2013)
Změna podílu obyvatel
65+ let (2003-2013)

Moravský
Krumlov 5 836,00 105,61 12,75% 18,66% 146,37 123,56 64,13

ORP
MORAVSKÝ
KRUMLOV

22 201,00 102,64 13,65% 17,62% 133,70 121,39 78,80

Okres
Znojmo 113 399,00 100,81 14,96% 17,20% 114,99 108,61 76,39

Jihomoravský
kraj 1 165 503,00 97,53 15,00% 18,17% 121,17 100,03 79,70

ČR 10 538 275,00 98,02 15,19% 17,84% 117,45 100,26 78,10

Pramen: ČSÚ

 

Věková struktura obyvatel obce Moravský Krumlov v roce 2014

Pramen: ČSÚ

Ve věkové struktuře obyvatel Moravského Krumlova je podíl složky dětí do 14 let zastoupen ve výši
12.7%, což je oproti celému ORP méně. Naopak složka seniorů, tedy občanů ve věku nad 65 let, jež je
ve věkové struktuře zastoupena ve výši 18.7%, je oproti celému ORP vyšší.

 

Vývoj počtu obyvatel obce Moravský Krumlov v letech 2003 - 2014

Pramen: ČSÚ

Počet obyvatel od roku 2003 postupně klesá. Podobný vývoj s ohledem na dlouhodobý trend lze očekávat
i v budoucnu. 
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Sociální situace 

V současné době národnostní menšinu žijící v Moravském Krumlově tvoří převážně občané vietnamské
národnosti. Nově se nachází na náměstí T.G.M. ubytovna pro sociálně slabé, zřízená v bývalém hotelu
Epopej. Počet sociálně slabých obyvatel žijících na území města se dlouhodobě drží na nízké úrovni, k
čemuž přispívá i provozování technické a zahradní správy, kde jsou často zaměstnáni lidé, kteří by se
snadno  mohli  dostat  do  existenčních  potíží.  V  Moravském Krumlově  se  nenachází  žádná  sociálně
vyloučená lokalita. Výskyt sociopatologických jevů nepředstavuje v rámci Moravského Krumlova žádný
větší problém a situaci se daří dlouhodobě dobře zvládat. 

Ve městě má dlouholetou tradici spolková činnost. V současné době zde působí 32 spolků, z nichž většina
je velmi aktivních, některé navíc pořádají pravidelné akce pro veřejnost jako jsou divadelní vystoupení,
 výstavy nebo volnočasové aktivity pro děti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Hospodářství

Ekonomická situace
Moravský Krumlov je město potýkající se s malou nabídkou práce, od čehož se také odvíjí menší kupní
síla místních obyvatel. V posledních letech ke zhoršení situace přispělo několik událostí. První byl odvoz
Slovanské epopeje a radikální úpadek cestovního ruchu. Negativní vliv této události je zřetelně patrný.
Jako hmatatelný důkaz lze uvést přeměnu hotelu Epopej na ubytovnu pro sociálně slabé. Další událostí
bylo  přestěhování  výroby  z  areálu  Vertex  a  trvalé  uzavření  tohoto  podniku,  který  byl  jedním  z
nejvýznamnějších zaměstnavatelů v regionu. Omezením výroby dalšího krumlovského zaměstnavatele, a
to podniku Proimpex, město přišlo o další pracovní místa. Snižování počtu pracovních míst se odehrálo i v
případě  firmy  PBS  INDUSTRY,  a.s.  V  neposlední  řadě  je  třeba  zmínit  uzavření  provozu  Jatky  Moravský
Krumlov jako tradičního zaměstnavatele působícího na území města. V Moravském Krumlově existuje
celá řada drobných živnostníků,  kteří  však svou nabídkou práce nejsou ani  zdaleka schopni  pokrýt
poptávku po ní. Pod vlivem výše zmíněných událostí naopak nabývá na významu úloha Města Moravský
Krumlov jako zaměstnavatele. Obyvatelé Moravského Krumlova dojíždí za prací obvykle do Brna, Ivančic
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a také na JE Dukovany. Lze očekávat, že počet těchto obyvatel bude nadále narůstat.

 

Struktura podnikatelských subjektů podle velikosti v obci Moravský Krumlov v roce 2014

Počet zaměstnanců Kategorie Absolutně Relativně (%)
do 10 mikropodniky 106 -
10-49 malé podniky 16 -
50-249 střední podniky 8 -
250 a více velké podniky 1 -
nezjištěno - 805 -

Pramen: ČSÚ

 

Přehled nejvýznamnějších zaměstnavatelů na území ORP Moravský Krumlov 

Obchodní jméno Sídlo Převažující činnost
Kategorie podle
počtu
zaměstnanců

JEDNOTA, spotřební družstvo,
Moravský Krumlov

Moravský
Krumlov

Maloobchod s převahou potravin,
nápojů a tabákových výrobků v
nespecializovaných prodejnách

250 - 499

PBS INDUSTRY, a.s. (výrobní
závod Moravský Krumlov)

Moravský
Krumlov

Výroba kovových konstrukcí a
kovodělných výrobků, kromě strojů a
zařízení, výroba parních kotlů, kromě
kotlů pro ústřední topení

100 - 199

AZ - Pokorny, s.r.o. Tulešice Výroba ostatních kovodělných
výrobků j. n. 100 - 199

Pekárna IVANKA s.r.o. Moravský
Krumlov

Výroba pekařských a cukrářských
výrobků, kromě trvanlivých 100 - 199

Střední odborná škola
obchodní a Střední odborné
učiliště řemesel, Moravský
Krumlov, nám. Klášterní 127

Moravský
Krumlov

Střední odborné vzdělávání na
učilištích 100 - 199

RETEX a.s. Moravský
Krumlov

Výroba netkaných textilií a výrobků z
nich, kromě oděvů 100 - 199

PROIMPEX, spol. s r. o. Moravský
Krumlov

Opravy kovodělných výrobků, strojů a
zařízení, velkoobchod a maloobchod;
opravy a údržba motorových vozidel

50 - 99

Domov u lesa Tavíkovice,
příspěvková organizace Tavíkovice Ústavní sociální péče o mentálně

postižené osoby 50 - 99

Výchovný ústav, dětský
domov se školou, střední
škola, zákl. škola a školní
jídelna, Moravský Krumlov

Moravský
Krumlov Ostatní ústavní sociální péče 50 - 99

JOKA Moravský Krumlov, s.r.o Moravský
Krumlov

Výstavba bytových a nebytových
budov 50 - 99

Město Moravský Krumlov Moravský
Krumlov Všeobecné činnosti veřejné správy 50 - 99
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Miloš Ryšavý, stavební a
obchodní firma, s.r.o. Vémyslice Výstavba bytových a nebytových

budov 50 - 99

Základní škola, Moravský
Krumlov, náměstí Klášterní
134, okres Znojmo,
příspěvková organizace

Moravský
Krumlov Primární vzdělávání 50 - 99

EKON spol. s r.o. Miroslav Ostatní zpracování a konzervování
ovoce a zeleniny 25 - 49

Zemědělské družstvo Jiřice u
Miroslavi Jiřice u Miroslavi Smíšené hospodářství 25 - 49

AGRODRUŽSTVO Miroslav Miroslav Smíšené hospodářství 25 - 49
Zea, a.s. Hostěradice Smíšené hospodářství 25 - 49

IREL, spol. s r.o. Miroslavské
Knínice

Výroba rostlinných a živočišných
olejů a tuků, výroba parfémů a
toaletních přípravků

25 - 49

TC MACH, s.r.o. Moravský
Krumlov (Brno)

Instalace vody, odpadu, plynu, topení
a klimatizace 1 - 5

Pramen: ČSÚ

 

 

 

 

 

 

 

Struktura podnikatelských subjektů podle odvětví v obci Moravský Krumlov v roce 2013
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Pramen: ČSÚ

Trh práce

Na území Moravského Krumlova v současné době žije zhruba 4 000 obyvatel ve věku od 15 do 65 let, což
je cca 69% obyvatel města. V roce 2014 dosáhl podíl nezaměstnaných osob 9,39%, tento podíl oproti
předešlým rokům roste a je celkově vyšší oproti obecné celostátní míře nezaměstnanosti, která dosahuje
6,1% a oproti předešlým rokům tedy klesá. V následujících letech se bude město zabývat tvorbou nového
územního plánu, což může změnit stukturu ploch určených pro podnikání, průmysl, obchodní činnost a
novou výstavbu.  V Moravském Krumlově jsou vytvořeny průmyslové zóny,  kterých se může tvorba
nového územního plánu také dotknout. V Moravském Krumlově se nachází kontaktní pracoviště Úřadu
práce České Republiky. 

 

 Struktura zaměstnanosti v obci Moravský Krumlov podle odvětví v roce 2011 (%)

 Zemědělství a lesnictví Průmysl a stavebnictví Služby
Moravský Krumlov 2,84% 39,75% 46,76%
MORAVSKÝ KRUMLOV 6,20% 39,83% 41,78%
Jihomoravský kraj 2,87% 31,91% 55,17%
ČR 2,74% 32,23% 53,87%

Pramen: ČSÚ

 

 

 

Vývoj podílu nezaměstnaných osob
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Pramen: ČSÚ

 

Cestovní ruch
Město ležící v kotlině krumlovských slepencových skal, v meandru řeky Rokytné,  je se svými aktivitami a
okolím  přirozeným centrem severovýchodní části znojemského regionu, přičemž z hlediska cestovního
ruchu náleží k turistickému regionu Jižní Morava – oblast Znojemsko a Podyjí.

Na výrazném snížení počtu turistů, kteří do města zavítají, měl negativní dopad odvoz cyklu Slovanské
epopeje Alfonse Muchy v listopadu 2011. Počet návštěvníků Slovanské epopeje v roce 2010 činil 59 053,
v roce 2009 si cyklus prohlédlo 33 877 turistů. V důsledku již zmíněného úpadku turistického ruchu na
území města se zde nachází stravovací a restaurační zařízení nabízející jen služby v omezeném rozsahu.
V Moravském Krumlově je také velmi omezená možnost využití ubytovacích kapacit. 

Na výstavy v opravených zámeckých prostorách v roce 2014 v rámci projektu ZÁMEK ŽIJE! zavítalo 3 117
platících návštěvníků.

Snahou města je zvýšit nabídku v oblasti cestovního ruchu zejména návštěvou výstav a koncertů v
prostorách zámku, možností  turistiky v okolí  města a dalších pohybových aktivit  a využitím bohaté
nabídky z kalendáře kulturních a sportovních akcí. 

Kulturní památky

ZÁMEK

Mezi nejvýznamnější kulturní památky patří zejména zámek v Moravském Krumlově. První zmínka o něm
pochází z roku 1289. Do doby Pertolda V. z Lipé spadá přestavba v renesančním slohu (druhá polovina
16. století). Nádvoří obstupují tři etáže arkád, které řadí zámek ke skvostům zaalpské renesance na
Moravě (stavitel Leonardo Garo da Bisono).
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Přestože město Moravský Krumlov není vlastníkem zámku, vyvíjí velké úsilí o jeho postupnou obnovu s
cílem, aby kdysi renesanční skvost znovu ožil.

V letech 2012-2014 proběhly  v části východního křídla opravy zámeckých interiérů směřující k využívání
prostorů pro výstavní účely. Od roku 2014 jsou opravené části zámku včetně Rytířského sálu a kaple
zpřístupněny pro veřejnost v rámci výstavního projektu ZÁMEK ŽIJE!

Renesanční zámek se tak po postupných opravách stává důstojným místem pro konání kulturních a
společenských akcí navštěvovaných nejen obyvateli města, ale i turistů.

Okolo zámku se rozprostírá zámecký park, který zaujímá rozlohu 12 ha a je zde mnoho vzácných druhů
jehličnatých a listnatých dřevin.

 

FARNÍ KOSTEL VŠECH SVATÝCH

z roku 1248, který je pravděpodobně nejstarší stavbou ve městě, byl zasvěcen sv. Vavřinci. Při požáru
města vyhořel. Obnoven a přestavěn byl roku 1646 za Gundakara z Lichtenštejna. V kostele se nachází
zachovalé náhrobní desky, jedna z nich patří i staviteli krumlovského zámku Leonardu Garo da Bisono.
Moravský  Krumlov  se  v  té  době  jmenoval  Lichtenštejn.  V  blízkosti  kostela  se  nachází  také
LICHTENSTEINSKÁ HROBKA, ve které jsou pohřbeni členové rodu Lichtensteinů. Posledně zde pohřbeným
byl v roce 1908 Rudolf z Lichtensteina, hofmistr císaře Františka Josefa.

KLÁŠTER S KOSTELEM SV. BARTOLOMĚJE

z druhé poloviny 14. století, kdy zde působil řeholnický řád augustiánů. V době husitských válek byl
klášter opuštěn a stavby byly pobořeny. Při požáru města v roce 1682 původní klášterní budovy i kostel
vyhořely. Z původní gotické stavby zůstal jen presbytář, interiér kostela byl přestavěn v barokním slohu.
Na půdě kostela jsou dodnes patrny zbytky klenby a gotických oken. Klášterní kostel slouží pro konání
bohoslužeb. V prostorách bývalého kláštera má sídlo městský úřad, na upraveném vnitřním nádvoří
probíhají společenské a kulturní události.

KNÍŽECÍ DŮM

nejstarším dům ve městě, z první poloviny 13.století. Je charakteristický vysokými pilastry a členěnou
atikou s volutovým zakončením. V roce 1958 bylo v Knížecím domě umístěno městské muzeum a později
archeologická expozice Moravskokrumlovska a Galerie.

POUTNÍ KAPLE SV. FLORIÁNA

stojící na kopci Floriánek dříve zvaném Spielberg. Kaple je postavena z tesaného kamene, má tři vchody
a čtyři vížky v rozích. Na novostavbě kaple bylo umístěno původně pět věží. Po roce 1989 byly obnoveny
tradiční poutě na sv. Floriána, které se konají každý rok začátkem měsíce května.

KAPLE PANNY MARIE

se nachází v zalesněném údolí mezi městskou částí Rokytná a vlakovým nádražím a je místem pro
příjemné vycházky  nejen  krumlovských  obyvatel,  ale  i  turistů,  kteří  do  města  zavítají.  Jedná  se  o
románskou polygonální stavbu z poloviny 19. století.
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KOSTEL SV. VAVŘINCE

tvoří  dominantu městské části  Rakšice,  jedná se  o  architektonicky hodnotnou gotickou stavbu bez
výraznějších pozdějších zásahů. V roce 2005 byla provedena rekonstrukce kostela a zabudováno jeho
noční vnější osvětlení.

KOSTEL SV. LEOPOLDA

se nachází v městské části Rokytná - v jádru pozdně románská stavba z druhé poloviny 13. století se
stavebními úpravami po roce 1734.

ŽIDOVSKÝ HŘBITOV

je jednou z mála dodnes dochovaných hmotných památek a posledním mlčenlivým svědkem staleté
přítomnosti židovské komunity v Moravském Krumlově. Hřbitov se rozprostírá na severozápadním okraji
města, asi 700 metru jihozápadně od náměstí, v území mezi okrajem zámeckého parku a zatáčkou silnice
na Ivančice, při dnešních ulicích Znojemské a Ivančické.

Turistika
Příroda v okolí města

Moravský Krumlov je přitažlivý rozmanitou krajinou a působivostí přírody kolem meandrujícího toku řeky
Rokytné se vzácnou flórou a faunou. V roce 2005 byla v okolí města vyhlášena Národní přírodní rezervace
„Krumlovsko-rokytenské slepence“. Jejím územím prochází naučná stezka s dvanácti informačními panely
o historii města a přírodě vybudovaná v roce 2007. Přívětivé okolí  města vybízí k pohybovým aktivitám
nordic walking.

Kulturní nabídka

Návštěvníci města si mohou vybrat z bohaté nabídky kulturního, společenského a sportovního kalendáře
akcí navazujících na tradice ve městě. Patří mezi ně řada koncertů, divadelních představení, hudebních
festivalů, besed se zajímavými osobnostmi, výstav, sportovních soutěží a turnajů, plesů i tradičních poutí
a hodových zábav.

Mezi tradiční akce ve městě patří divadelní festival BEZGESTFEST, Setkání pěveckých sborů,  rockový
festival „Vrabčák“, koncerty festivalu Hudební slavnosti, výstavní a přednášková činnost  v Galerii v
Knížecím domě, turistický pochod Krumlovská „36“, letní rybářský karneval. V červnu se ve městě konají
koncerty Mezinárodního hudebního festivalu 13 měst CONCENTUS MORAVIAE.  Oblibu návštěvníků si
získaly další akce - prázdninový pojízdný kinematograf a Malý festival loutky, podzimní Burčákobraní  a
 předvánoční akce na náměstí Pohádkové Vánoce.

Letní aktivity

Návštěvníkům města se nabízí  vyzkoušení  discgolfového hřiště v oddychovém prostředí  zámeckého
parku. Jde o stále oblíbenější sportování v přírodě, odvozené z klasického golfu. Místo hole hráči používají
disky- létající talíře, které vhazují do speciálních košů s cílem co nejmenšího počtu hodů. Tento sport je
vzhledem k nenáročnosti  vhodný pro všechny věkové skupiny od rodin s dětmi až po seniory. Hřiště v
Moravském Krumlově patří mezi první tohoto druhu v Jihomoravském kraji  a nabízí zajímavé zpestření
volného času při návštěvě města. V letních dnech se mohou zejména návštěvníci s dětmi osvěžit ve
sportovně-relaxačním areálu koupaliště u Sídliště.  
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Zajímavosti v okolí Moravského Krumlova

Zřícenina hradu Templštýn (Templštejn)

Zřícenina se nachází na příkré skále nad řekou Jihlavou asi 2 km severozápadně od obce Jamolice, která
leží 7 km od Moravského Krumlova.

Hrad byl postaven řádem templářů koncem 13. století, původní pětiúhelníkové jádro bylo bezvěžové.
Hrad po likvidaci řádu templářů získal v roce 1312 Bertold Pirkner a v roce 1379  páni z Lipé připojili hrad
ke krumlovskému panství.

Podle datování archeologických nálezů byl hrad opuštěn  někdy v druhé polovině 16. století.

Ze skalních výstupků se naskýtají nádherné výhledy do okolí.

Křížová cesta v obci Bohutice

Jedná se o ojedinělý soubor dřevěných soch v životní velikosti sestavený do čtrnácti zastavení. Tuto
stálou expozici si lze prohlédnout na zámku v Bohuticích (9 km od Moravského Krumlova).

Muzeum v obci Vedrovice

V muzeu ve Vedrovicích (10 km od Mor. Krumlova) si mohou návštěvníci prohlédnout  expozice:

Vedrovice před 6000 lety – o životě zemědělců, o pohřbívání

Krumlovský les – těžba kamene rohovce

Sezónní expozice – Venkovská stodola.

V objektu nabízí své služby rovněž informační centrum.

Mohelenská hadcová step

Tato Národní přírodní rezervace o rozloze více než 50 ha se nachází v blízkosti obce Mohelno (17 km od
Moravského Krumlova).

Jedná se o rozsáhlou skalnatou lokalitu nad meandrem řeky Jihlavy s  unikátními  stepními loukami.
Jihozápadně od obce začíná naučná stezka se dvěma vycházkovými okruhy.

Z rezervace se naskýtají pohledy na blízkou vodní nádrž Mohelno, která je součástí vodního díla Dalešice-
Mohelno.  

Ivančice (11 km od Mor. Krumlova)

Stálá expozice Vladimíra Menšíka umístěná v historické budově Staré radnice je sestavena z osobních
věcí, rodinných fotografií, dokumentů, fotografií z mnoha filmů, ve kterých ivančický rodák účinkoval.

Stálá expozice  Alfonse Muchy zachycuje život a dílo světoznámého ivančického rodáka – secesního
malíře,  grafika  a  dekoratéra,  zakladatele  české  školy  klasického  fotografického  aktu.  Vytvořil  cyklus
monumentálních pláten „Slovanská epopej“, který byl do listopadu 2011 umístěn na zámku v Moravském
Krumlově.
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MINIMUZEUM československého opevnění 1935 - 1938

Nachází se na kopci Spravedlnost, cca 6 km jihovýchodně od Moravského Krumlova, cca 1 km severně od
obce Bohutice.

Areál se skládá ze dvou objektů lehkého opevnění vzor 37 vybudovaných v oblasti III. sboru na úseku 16 -
Moravský Krumlov v roce 1938. Jeden objekt je postupně rekonstruován do plánované podoby, které by
pravděpodobně,  nebýt  Mnichova  1938,  dosáhl.  V  druhém objektu  je  postupně  zřizována  expozice
poválečné  reaktivace  opevnění.  Objekty  jsou  v  době  přítomnosti  provozovatele  opatřeny  dobovou
výzbrojí a výstrojí. Muzeum bývá otevřeno o sobotách a nedělích od května do září.

4. Infrastruktura

Dopravní infrastruktura
Železniční doprava
Moravský Krumlov se vzhledem ke své poloze nachází nedaleko regionální jednokolejné neelektrizované
tratě 244 obslužného charakteru na úseku Brno – Hrušovany n/Jev. – Moravské Bránice – Oslavany.
Nevýhodou je vzdálenost 3,5 km železniční stanice od centra města. Občané města, včetně přijíždějících
z okolních obcí, využívají pro přepravu na nádraží integrovaný dopravní systém (IDS JMK), který byl
zaintegrován s železniční tratí 244 v úseku Brno – Moravský Krumlov a Moravské Bránice – Oslavany od
01.07.2007 ( tzv. 3. etapa rozšíření IDS JMK ). Od 15.12.2011 je nově vybudovaný a užívaný přestupní
terminál IDS + ČD přímo u nádraží včetně parkovacích míst pro osobní automobily (počet parkovacích
míst je v současné době nedostačující). Tento nový přestupní terminál spolu s opravou nádražní budovy a
přilehlých ploch výrazně přispěl k většímu využití  železniční dopravy zejména ve směru na Brno. V
následujícím horizontu 10 - 30 let se dle Generelu dopravy Jihomoravského kraje počítá s elektrifikací v
úseku Střelice – Moravský Krumlov – Moravské Bránice – Ivančice.

Silniční doprava a technická infrastruktura

Městská komunikační síť

Páteř městského komunikačního systému tvoří především silnice krajského významu:

průtah silnice II/413 (ulice Znojemská, Ivančická) – prochází směrem od jihozápadu na sever (směr
od Znojma na Dukovany, Ivančice a Brno). Slouží k rozvedení regionální a vnitroměstské dopravy.
Nejfrekventovanější  silnice v Moravském Krumlově je v úseku prodejny Pekárny Ivanky na ul.
Znojemská,  kde  v  době  dopravní  špičky  vznikají  kolony  aut  z  důvodu  zásobování  pekárny
nákladním vozidlem. Řešením by byl záliv určený pro tato zásobovací vozidla. V ostatních úsecích
je doprava i v době dopravní špičky plynulá bez výraznějších rizik.
silnice III/413 5 přivádí dopravu od okresního města (Znojmo přes Petrovice) a napojuje se na silnici
II/413 v samotném městě.
silnice III/413 3 vychází z okružní křižovatky se silnicí II/413 a prochází samotným centrem města
(ulice Zámecká, náměstí T.G.M., Pod Hradbami, Dvořákova, Nádražní) směr vlakové nádraží a dále
Jezeřany – Maršovice. Od roku 2011 je v užívání opravený průtah silnice III/413 3 od kruhové
křižovatky po most přes řeku Rokytnou, včetně nového uspořádání dopravy na nám. T.G.M., čímž
došlo k zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Negativním jevem této pozitivní změny je však
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častější nerespektování nejvyšší dovolené rychlosti ze strany řidičů. Další úsek této silnice (od
mostu po konec M.K. ve směru na Jezeřany) je v současné době z hlediska projekční přípravy ve
fázi investičního záměru spolu se silnicí III/396 3 na ul. Rakšická s výhledem možné realizace v
letech 2017 – 2019.
silnice  III/396  3  (ulice  Rakšická,  S.K.  Neumana,  Družstevní)  směrem  do  Olbramovic  a  dále
Pohořelice - Brno. Úsek na ul. Rakšická – viz výše.
spojnici mezi silnicemi II/413 a III/396 3 tvoří silnice III/413 4a ulice Okružní, která je tzv. malou
únikovou trasou pro veškerou dopravu míjející centrum města jedoucí směrem z okresního města
na Jezeřany, Olbramovice, Pohořelice. Problematický úsek je zejména křižovatka se silnicí II/413 z
hlediska pohybu chodců.  Město pracuje  na investičním záměru,  jak  tuto  křižovatku upravit  a
usnadnit tak chodcům bezpečnější pohyb. 

Tato síť krajských silnic slouží k rozvedení veřejné linkové dopravy vnitrostátní (regionální dopravy) a
dopravy  systému  IDS  (integrovaného  dopravního  systému)  zabezpečujícího  přímé  spojení  města  s
okolními obcemi a s nádražím ČD a dále pak železnicí směrem na Brno, Břeclav a Znojmo.  Dále jsou ve
městě místní komunikace sloužící převážně místní dopravě na území obce a účelové komunikace určené
především ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení
těchto  nemovitostí  s  ostatními  pozemními  komunikacemi  nebo k  obhospodařování  zemědělských  a
lesních pozemků. Problémem je často nevyhovující stavebně-technický stav těchto komunikací a jejich
dnes  již  nedostatečná  kapacita  pro  parkování  vozidel.  Zavedením  zpoplatněného  stání  vozidel  ve
vybraných lokalitách v centru města došlo ke zlepšení  na těchto místech, ale o to více se situace
zkomplikovala v ostatních přilehlých ulicích.

Veřejná autobusová doprava

Role autobusové dopravy zůstane jak v současnosti, tak i v následujících letech nadále nezastupitelná.
Město  Moravský  Krumlov  se  svojí  činností  řadí  mezi  obecní  úřady  s  rozšířenou  působností,  která
zabezpečuje správu pro 33 obcí svého regionu. V závislostech na těchto činnostech se pravidelně do
města sjíždějí stovky občanů ze satelitních obcí. Zahájením IDS-JMK význam autobusové dopravy v tomto
regionu vzrostl. Systém propojenosti linek umožňuje cestování napříč celým regionem. Vybudováním
autobusového přestupního terminálu  v  lokalitě  u  řeky Rokytné v  Moravském Krumlově (uveden do
provozu v roce 2010) byl zvýšen komfort cestujících a umožněno propojení linek IDS – JMK, ale na druhé
straně  došlo  k  odlivu  občanů  z  centra  Moravského  Krumlova  s  negativním  dopadem  na  místní
obchodníky. Městem Moravský Krumlov (místní částí  Polánka) projíždí jak dálkové trasy celostátního
významu,  tak  i  páteřní  veřejná  linková  autobusová  doprava  vnitrostátní  -  dotovaná,  která  zůstane
neoddělitelnou součástí dopravní infrastruktury krumlovského regionu.

Cyklistická doprava a pěší turistika

Na území města dosud nejsou vybudovány samostatné cyklostezky nebo cyklistické pruhy.  Vinařská
stezka Znojemská (označení 5009), má délku 165 km a prochází obcemi: Bohutice, Citonice, Dobšice,
Dyje,  Hnanice,  Horní  Dunajovice,  Hostěradice,  Kuchařovice,  Mašovice,  Miroslav,  Moravský,  Krumlov,
Olbramovice, Podmolí, Prosiměřice, Rybníky, Skalice, Šatov, Šumice, Těšetice, Troskotovice, Vémyslice,
Vlasatice, Znojmo. Je to nejdelší vinařská stezka a spojuje pětapadesát vinařských obcí. Další významná
cyklistická trasa č. 5006 Krumlovsko – Jevišovicko propojuje Moravský Krumlov s Jevišovickem a oblastí
přírodního parku Niva Jihlavy u Němčiček na Brněnsku. Cyklotrasa 5170 pak propojuje Velkou Bíteš s
Moravským  Krumlovem.  Problémem  u  všech  cyklotras  je  nedostatek  cykloodpočívek  s  možností
občerstvení a také nedostatečná obnova poškozeného nebo zcela zničeného značení a také drobné
odchylky skutečného vedení cyklotrasy a mapového podkladu. Velkým problémem je pak také značné
procento vedení cyklotras po silnicích III. a II. tříd.
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Městem prochází modrá turistická trasa od vlakového nádraží přes centrum města do Ivančic a Silůvek,
kde končí. Z centra města začíná žlutá turistická trasa, která vede k řece Rokytné v místní části Rakšice
(ul. Havlíčkova) a dále více méně kopíruje tok řeky Rokytné až do Jaroměřic nad Rokytnou. Trasa je i přes
svou přírodní atraktivnost veřejností opomíjena. Nedostatkem na této žluté trase je její horší schůdnost v
době vegetačního růstu, cesty jsou pro běžného turistu takřka neprůchodné.

Podrobná SWOT analýza oblasti Dopravní infrastruktura

Silné stránky: Slabé stránky:
Hustá sít komunikací Nedostatek parkovacích míst
Výborné autobusové i vlakové spojení Nedokončený průtah městem
Příležitosti: Hrozby:
Poloha města mezi Brnem a Znojmem v krásném přírodním
prostředí. Zvyšování intenzity dopravy v centru města

Obec s rozšířenou působností Nedostatek prostředků na opravy cest

 

Kanalizace
1) Výstavba nových stok jako náhrada za nevyhovující stávající stoky a rekonstrukce stávající
odlehčovací komory

Stavba tohoto vodního díla byla povolena v roce 2006 Městským úřadem Moravský Krumlov, odborem
životního prostředí. Kolaudační rozhodnutí bylo vydáno v roce 2008.

Byly zkoulaudovány kanalizační řady v následujících ulicích: Na Vyhlídce, Růžová, nám. T. G. Masaryka,
pod lesoparkem, Palackého, Smetanova, Klášterní nám., Školní, Zámecká, Komenského, Dr. Odstrčila,
Husova, lesopark – sráz, Pod hradbami, U Mostu, Znojemská, Břízová, Vyskočilova, Václavská.

Celková délka zkolaudovaných kanalizačních řadů činí 7106 m.

Kanalizace ulice Pionýrská byla dobudována později a uvedena do trvalého užívání v roce 2010. Její
celková délka činí 183,06 m.

2) Moravský Krumlov – rekonstrukce ČOV Zámecká

Na předmětnou stavbu bylo vydáno stavební povolení dne 20.12.2006. Povolení ke zkušebnímu provozu
a schválení provozního řádu pro zkušební provoz bylo vydáno dne 17.1. 2008.

Rekonstrukce  ČOV  probíhala  v  oploceném  areálu  stávající  ČOV.  Intenzifikace  ČOV  probíhala  za  plného
provozu.  Čistírna  odpadních  vod  -  mechanicko-biologická  s  technologií  nízkozatížené  aktivace  s
biologickou nitrifikací a denitrifikací a s možností chemického srážení fosforu.

3) III/413 3 Moravský Krumlov průtah I., II., III. stavba, SO 301a – přeložka vodovodního řadu –
I. stavba, SO 301c – přeložka vodovodního řadu – III. stavba, SO 303a – dešťová kanalizace – I.
stavba“

Tento stavební objekt řešil novou dešťovou kanalizaci v ulici Zámecká ve městě Moravský Krumlov. V
rámci tohoto stavebního objektu jsou vybudovány stoky z kameninových trub 307,0 m.

 



PROGRAM ROZVOJE MĚSTA MORAVSKÝ KRUMLOV 19 / 64

Na předmětnou stavbu bylo vydáno stavební povolení v roce 2009 a kolaudační souhlas k této stavbě byl
vydán 15.3.2015.

4) „Ochrana vod v povodí řeky Dyje – II. etapa, podprojekt 5, Moravský Krumlov – ČOV a
kanalizace“

Stavební povolení pro stavbu „Ochrana vod v povodí řeky Dyje – II. etapa, Moravský Krumlov – ČOV a
kanalizace“ bylo vydáno MěÚ Moravský Krumlov, odborem životního prostředí dne 16.9.2009. 

V  rámci  tohoto  projektu  byly  vybudovány  nové  stoky  náhradou  za  nevyhovující  stávající  stoky,
zrekonstruovány stávající  odlehčovací  komory a  zrealizovány nové kanalizační  stoky.  Dále  proběhla
výstavba ČOV Rakšice a výstavba vodovodu.

Rekonstrukce kanalizačního potrubí byla provedena v následujících lokalitách:

Dvořákova – část, ul. B. Němcové, ul. Jiráskova, ul. Pod Hradbami – část1.

Nová stavba kanalizace je provedena v těchto lokalitách:

Rakšická, ul. Tiskárenská, ul. K. H. Máchy – část, ul. Durdická – část, ul. Dělnická,1.
ul. Znojemská – část, Palackého, S. K. Neumanna.2.

Celková délka stok činí 3998,97 m.

Stavební objekt – čistírna odpadních vod v městské části Rakšice:

Zkušební provoz ČOV byl nařízen rozhodnutím Městského úřadu Moravský Krumlov, odboru životního
prostředí ze dne 16. 5. 2012, byl úspěšně ukončen, byla ověřena funkčnost a vlastnosti provedené stavby
(viz. vyhodnocení zkušebního provozu). Tímto stavba ČOV v městské části Rakšice plynule přešla ze
zkušebního provozu do provozu trvalého.

Kanalizace – stoka A23 celková délka kanalizačního řadu 255,87 m.

Vodovod – celková délka vodovodního řadu 262,08 m.

Napojení na zámečnictví na ulici Palackého p. č. 48/1 a 192/1 v k. ú. Moravský Krumlov

Kolaudační souhlas k předmětné stavbě byl vydán dne 21. 6. 2013.

5) Kanalizace Polánka a Rokytná

Předmětem projektu  je dokončená stoková síť, jejímž účelem je odvádění splaškových odpadních vod od
jednotlivých producentů stokami splaškové kanalizace z místních částí Moravského Krumlova - Polánky a
Rokytné a jejich čerpání na stávající ČOV Moravský Krumlov - Zámecká, kde budou likvidovány. Jednotlivé
gravitační stoky jsou realizovány v zastavěném území místních částí Polánka a Rokytná. Výtlačné řady z
čerpacích stanic odpadních vod Polánka a Rokytná jsou trasovány v extravilánu.

Celková délka činí 10 499,43 m.

6) II/152 POLÁNKA, PRŮTAH“ - úprava dešťové kanalizace, nová dešťová kanalizace, přeložky
vodovodu

Na předmětnou stavbu bylo Městským úřadem Moravský Krumlov, odborem životního prostředí vydáno
stavební povolení a kolaudační souhlas na předmětnou stavbu byl vydán 3. 12. 2014.
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7) ČOV Moravský Krumlov - Zámecká – intenzifikace

Jedná se o umístění nové dosazovací nádrže včetně propojovacího kanalizačního potrubí. V současné
době je ČOV provozována ve zkušebním provozu, který byl stanoven v délce trvání 12 měsíců a měl by
být ukončen v srpnu 2016.

8) Třebíčsko – vodohospodářská infrastruktura, 4 Moravský Krumlov – kanalizace

Stavba byla povolena rozhodnutím 10. 2. 2015. Projekt řeší  rekonstrukci části stávajících jednotných
stok, které byly již dříve navrženy  k rekonstrukci v rámci projektu „Ochrana vod v povodí řeky Dyje – II.
etapa“. Z důvodu nutné redukce tohoto projektu však tyto rekonstrukce nebyly realizovány. Jedná se o
rekonstrukce stok B2 – 1 část a A24, které navazují na již rekonstruované úseky jednotných kanalizačních
stok realizovaných v rámci výše uvedeného projektu. Obě tyto stoky gravitují na ČOV Zámecká. Dále jsou
k rekonstrukci navrženy stoky C2. C2-5 a C2-6, které na sebe navzájem navazují a jsou součástí povodí
jednotného kanalizačního systému gravitujícího na ČOV Rakšická. 

 

Vodovody
1) Moravský Krumlov – rekonstrukce vodovodu – I. Etapa

Účelem  stavby  bylo  nahradit  stávající  stavebně  špatné  vodovodní  potrubí.  Jednalo  se  o  ulice  ul.
Palackého,  Zámecká,  Dr.  Odstrčila,  Komenského,  Zámecká,  Školní,  Klášterní  nám.,  Smetanova,
Palackého, Růžová, nám. T. G. Masaryka. Stavba vodního díla byla povolena v roce 2005. Stavební
povolení bylo vydáno Městským úřadem Moravský Krumlov, odborem životního prostředí. Do trvalého
užívání byla uvedena v roce 2008.

Celková délka vodovodních řadů – 2172,2 m.

Prodloužení vodovodního řadu – Husova – Znojemská

Prodloužení vodovodního řadu bylo napojeno na stávající vodovodní řad vedoucí podél místní komunikace
od soustředěné výstavby skupinových garáží. Jeho celková délka je 126,63m.

2) Rokytná – rekonstrukce vodovodu

Předmětem stavby je obnova stávajícího vodovodu pro veřejnou potřebu spočívající ve výměně trubního
materiálu a příslušných vodárenských armatur beze změny trasy a profilu stávajícího vodovodu, včetně
přepojení stávajících a napojení nových domovních přípojek. V současné době by měly být dokončovány
úpravy povrchů komunikací.

Doplňující komentář k současnému stavu zasíťování území
Byla  provedena  realizace  chybějící  kanalizace  v  Polánce  a  Rokytné,  kanalizace  odpadních  vod  je
tedy kompletní s vyjímkou čtvrti Kačenka.

Ve čtvrti Kačenka chybí vodovod, plynovod a kanalizace. Jedná se o jediné místo ve městě, kde není
dotažena veřejná technická infrastruktura.

Zásobování tepelnou energií (teplovod apod.) zde není. Elektřina je rozvedena po celém území města.  
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Odpadové hospodářství
Ve městě Moravský Krumlov je svoz komunálního odpadu a vytříděných složek komunálního odpadu
zajišťován Technickou a zahradní správou města Moravský Krumlov (od roku 2016 přejmenováno na
Služby města Moravský Krumlov), příspěvkovou organizací.

Je sváženo cca 1600 ks nádob o objemu 110 l a cca 50 ks nádob o objemu 1100 l. Svoz je prováděn 1 x
týdně, v lokalitě sídliště pak s ohledem na množství odpadů 6 x za měsíc.

Odpady podobné komunálnímu odpadu, tzn. odpady od právnických osob a fyzických osob oprávněných
k podnikání, jsou předávány společnosti na základě písemných smluv.

(množství v t) 2012 2013 2014
Směsný komunální odpad1.675,381.654,921.637,69

Na území  města  je  dlouhodobě zaveden tzv.  plošný  systém odděleného sběru  využitelných složek
komunálního odpadu.

Při provozování odpadového systému obce je sbírán a tříděn odpad, který je dále předáván k recyklaci.

V současné době je město vybaveno 17 stanovišti, s aktuálním rozmístěním 38 nádob na papír, 38 nádob
na plast a 34 nádob na sklo. Velkoobjemové kontejnery na papír, plast a sklo jsou stabilně umístěny ve
sběrném dvoře města Moravský Krumlov.

Do městského systému nakládání s odpady jsou na základě písemné smlouvy zapojeni i  živnostníci,
drobní podnikatelé, školy a školky. Zapojení do systému umožňuje využívat městského systému třídění
odpadů odkládání odpadů do veřejných kontejnerů.

Komodita (množství v t)2012 2013 2014
Papír 41,7643,8250,62
Plast 30,4431,1535,46
Sklo 60,3758,7870,38

Negativní stránkou je nízký počet sběrných míst a tím snížená dostupnost pro občany města Moravský
Krumlov. Z analýzy stavu provozu systému sběru využitelných složek komunálního odpadu a evidence
odpadů za rok 2012-2014 vyplývá, že má třídění využitelných složek komunálních odpadů ve městě
Moravský Krumlov stoupající tendenci.

Pro vyšší dostupnost sběrné sítě je vhodné zvážit rozšíření počtu faktických sběrných míst na území
města. Zahuštění sběrné sítě by mělo zvýšit komfort pro obyvatele a tím také zvýšit jejich účast na
třídění odpadů. Důsledkem opatření bude nárůst celkového množství vytříděných využitelných odpadů,
které tak neskončí na skládce. Rozšíření sběrné sítě je ale nutné realizovat ve vazbě na místní podmínky.
Rozšiřování a úpravy sběrné sítě je však nutno realizovat s ohledem na efektivní nastavení systému
svozu, tj. plnění nádob a frekvence svozu.

Před rozšiřováním sběrné sítě doporučujeme vyhodnotit systém sběru a evidence informací o sesbíraném
množství, způsobech sběru a frekvencích výsypu nádob tak, aby mělo město reálná data o účinnosti a
efektivitě systému tříděného sběru.
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Upozorňujeme na nedodržení opatření č. 2.3 (energetické využití komunálního odpadu ve spalovně SAKO
Brno) uvedeného v Plánu odpadového hospodářství města Moravský Krumlov. Směsný komunální odpad
je do dnešní doby předáván na skládku Žabčice. 

5. Vybavenost města

Bydlení a domácnosti 
V současné době se v Moravském Krumlově nachází dle dostupných dat 1 270 domů, z nich 962 je
rodinných. Z těchto domů je 89,45% trvale obydlených. Oproti celostátní míře obydlených domů, která je
ve výši 83,40%, je situace lepší.  Město se výkupem pozemků snaží vhodně rozšířit plochy určené k
zástavbě obytných budov a rozšířit tak nabídku bydlení. Tento trend je pozitivní z důvodu přetrvávajícího
nedostatku volných stavebních parcel. Pakliže se obytná zástavba bude nadále rozšiřovat, bude třeba
tyto nově zastavěné části vhodně urbanisticky řešit tak, aby se nestaly příliš vzdálenými pro běžnou
obslužnost.  Provozovny  poskytovatelů  služeb  jsou  soustředěny  převážně  kolem  centra  města  a
městského sídliště. 

 

Domovní a bytový fond v obci Moravský Krumlov dle SLDB 2011

Počet domů 1 270
Počet obydlených domů 1 136
Podíl obydlených domů 89,45%
Podíl obydlených domů v ČR 83,40%
Počet rodinných domů 962
Podíl rodinných domů 75,75%
Podíl rodinných domů v ČR 72,18%
Podíl bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet 52,83%
Podíl bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet v ČR 53,00%

Pramen: ČSÚ

Zdravotnictví
Největším zdravotnickým střediskem v Moravském Krumlově je poliklinika APEX s.r.o., kde se nachází
ordinace soukromých lékařů. Poliklinika je vybavena několika ordinacemi praktických lékařů a pediatra,
nachází se zde také ordinace gynekologie, radiologie, rehabilitace, chirurgie, plicní oddělení, ordinace
očního lékaře, ordinace zubních lékařů a dalších specialistů ordinujících zde mimo nemocniční praxi. Na
území města jsou provozovány dvě lékárny, z nichž jedna je přímo v areálu polikliniky. Celý areál se
nachází na ulici Znojemská č.p. 390 ve výhodné pozici mezi centrem Moravského Krumlova a nejhustěji
osídlenou části města, kterou je městské sídliště. V Moravském Krumlově se nenachází lékařská ani zubní
pohotovost. Služba lékařské pohotovosti je poskytována v nemocnici v nedalekých Ivančicích, odkud také
vyjíždí záchranná služba.   
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Sociální péče
Služby v SO ORP Moravský Krumlov, jejich kapacita a náklady
Následující tabulka uvádí minimální síť sociálních služeb pro rok 2016 ORP Moravský Krumlov – v členění
na služby odborného sociálního poradenství, služby sociální prevence a služby sociální péče, jsou zde
uvedeny náklady na služby, spoluúčast města, cílové skupiny a kapacita (počty klientů). Jedinou službou,
kde město plní  funkci  poskytovatele (zřizovatele organizační  složky)  je  služba typu azylové domy,
poskytovaná uživatelům v zařízení  sociálních služeb a Azylovém bydlení  pro matky s  dětmi v tísni
Moravský Krumlov. Ostatní služby jsou zabezpečovány jinými poskytovateli, tzv. „nákup služeb“. Prioritou
pro rok 2016 je udržení  stávající  sítě sociálních služeb.  Město se podílí  na zpracování  Komunitního
plánování sociálních služeb, které slouží jako podklad pro koordinované poskytování sociálních služeb. 

Zdroj: převzato z Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod ORP Moravský Krumlov na
období 2014-2016 

Pečovatelská  služba  poskytovaná  na  území  Moravského
Krumlova
Město je vlastníkem bytového domu s nájemními byty zvláštního určení – Domu s pečovatelskou
službou – jedná se o 74 malometrážních bytů, z toho je 58 jednopokojových a 16 dvoupokojových,
z celkového počtu je 12 bytů bezbariérových.
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Dalšími bezbariérovými byty město disponuje v obytných domech na ulici Husova, jedná se o 6 bytů
zvláštního určení.

V DPS i v rámci celého města je zabezpečována pečovatelská služba poskytovatelem, CSS Znojmo, p.o..
Jde o terénní službu poskytovanou v domácnostech klientů.

Sociální byty a řešení mimořádných situací v této oblasti 
Sociální  byty město aktuálně neprovozuje.  Mimořádné situace jsou řešeny v rámci Vnitřní  směrnice
města Moravský Krumlov č. MěÚ/11/2011 o přidělování bytů ve vlastnictví města do nájmu občanům.

 

Sport a tělovýchova
Na území města se nachází několik volnočasových areálů pro sportovní činnosti. Velmi pozitivní je činnost
moravskokrumlovských spolků a klubů věnujících se rozvoji sportovních a pohybových dovedností dětí a
mládeže.  Každoročně je  pořádáno několik  sportovních  turnajů,  řada  z  nich  má dlouholetou  tradici.
Obecně lze říci,  že v Moravském Krumlově je vybudováno velmi dobré sportovní zázemí poskytující
pestrou  škálu  sportovního  vyžití.  Velkým  kladem  je  okolí  města  vhodné  pro  cykloturistiku,  běh,
procházky, pěší tůry a prakticky jakýkoliv sport, který je možné vykonávat v přírodě.  

Přehled nejvýznamnějších lokalit určeních k provozování sportovních aktivit: 

Sokolovna

Tělocvična je určena pro výuku tělesné výchovy a mimoškolní činnost školských zařízení na území města
Moravský Krumlov, občanům, sportovním oddílům a zájmovým sdružením. V prostorách tělocvičny lze
provozovat míčové hry, moderní gymnastiku, stolní tenis, aerobik apod.

Sportovní hala Střední školy dopravy, obchodu a služeb

Sportovní hala je určena nejen pro výuku tělesné výchovy, ale také si ji může pronajmout kdokoliv. Lze
zde provozovat fotbal, florbal, basketbal, volejbal, nohejbal, tenis, stolní tenis a mnoho dalších aktivit.

Víceúčelová tělocvična - Výchovný ústav, dětský domov se školou, střední škola a školní
jídelna

Od září 2013 otevřelo školské zařízení v Moravském Krumlově víceúčelovou tělocvičnu.

Je to moderní sportovní komplex, který kromě školního provozu nabízí i bohaté možnosti využití pro
širokou sportovní veřejnost, hlavně v odpoledních a večerních hodinách.

Víceúčelový povrch je vhodný pro všechny druhy sportů. Centrální hřiště má lajnování pro volejbal,
basketbal, tenis, házenou, florbal (florbalové mantinely) a sálovou kopanou. Tělocvičnu lze také rozdělit
na tři volejbalová hřiště.
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Fotbalová hřiště

Fotbalová hřiště jsou na území Moravského Krumlova celkem tři, a to přímo v Moravském Krumlově,
místních částech Rakšice a Polánka. Písková plocha u fotbalového hřiště je využívána pro výuku tělesné
výchovy.

Tenisové kurty Moravský Krumlov

Sportovní klub funguje již řadu let, zaměřuje se z větší části na výchovu mladých tenistů. V průběhu
celého roku zde probíhají soutěžní zápasy žactva a dorostu v krajských soutěžích a amatérských turnajů
dospělých členů tenisového oddílu. Prostor je možné pronajmout pro rekreační vyžití místním firmám.

Letní koupaliště

V roce 2013 bylo nově vybudováno a otevřeno letní koupaliště, které se nachází v jižní části sídliště
v  lokalitě  ,,Zachráněná‘‘.  V  areálu  koupaliště  se  nachází  plavecký  bazén,  bazén  s  tobogánem  a
skluzavkou, dětský bazén s vodním hradem a vířivka, stůl na stolní tenis, ruské kuželky a občerstvení s
terasou.

Discgolf

Discgolfové hřiště se nachází v zámeckém parku a řadí se mezi nejhezčí v České republice. Rozmístění
jednotlivých jamek je zvoleno tak, aby hráč musel projít  celým tímto nádherným parkem. Kouzelné
prostředí, obtížnost a snadná dostupnost výhozišť po celém parku, to vše dělá toto hřiště jedinečným.

Orlovna

V letech 1999-2006 byla provedena kompletní rekonstrukce Orlovny v místní části Rakšice. Pro sportovní
aktivity  je možno využívat víceúčelové hřiště, tenisové kurty, hokejbalové hřiště s mantinely a dětské
hřiště.

Sportcentrum OSP

Ve sportcentru  je  možnost  zahrát  si  squash na dvou profesionálních  kurtech.  Dále  je  zde kuželna
vybavena automatickou dvoudráhou prvotřídní kvality. Kuželna je vhodná i pro profesionální soutěže.
Nedílnou součástí centra je i sportbar, kde na velkoplošném plátnu můžete sledovat atraktivní sportovní
přenosy, fotbal, hokej, tenis, basketbal a další.

Fitness centra         

V Moravském Krumlově se nacházejí  také dvě fitness  centra,  která  jsou profesionálně vybavena a  jsou
pro všechny věkové skupiny.

Veřejná hrací plocha – dětské hřiště, lokalita sídliště

Město  Moravský Krumlov provozuje  jedinou centrální  veřejnou hrací  plochu,  jejíž  součástí  jsou dvě
pískoviště.

Od roku 2015 se nachází na hřišti v areálu ZŠ Ivančická tzv. "workoutové" hřiště s několika cvičebními
prvky. Hřiště je celoročně volně přístupné a je veřejností pravidelně navštěvováno. 
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Školství
Město Moravský Krumlov jako přirozené centrum severovýchodní části znojemského regionu zaujímá
významné postavení i v oblasti školství.

Výchovně vzdělávací soustavu ve městě tvoří 7 škol a školských zařízení – právních subjektů ve formě
příspěvkových organizací.

Pravidelné denní formy vzdělávání od předškolního až po střední vzdělávání se zúčastňuje více jak 1 600
dětí, žáků a studentů.

Předškolní vzdělávání ve městě zajišťuje Mateřská škola na ul. Husova s odloučenými pracovišti na ul.
Palackého a  na ul.  S.K.Neumanna.  Povinnou školní  docházku plní  žáci  ve dvou úplných základních
školách, a to na ul. Ivančická a na nám. Klášterním. Možnost středoškolského vzdělání nabízí  Gymnázium
a  Střední  škola  dopravy,  obchodu  a  služeb.  V  Moravském  Krumlově  sídlí  školské  zařízení,  jehož
zřizovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, s názvem Výchovný ústav, dětský domov se
školou, středisko výchovné péče, střední škola a základní škola.

Mimoškolní a zájmovou činnost pro aktivní využívání volného času nabízí Základní umělecká škola a Dům
dětí a mládeže sloučené od 1.7.2015 v jeden právní subjekt.

Mateřská škola se dvěma odloučenými pracovišti má kapacitu 202 dětí, k datu 30.9.2015 ji navštěvuje v
sedmi třídách 171 dětí, tzn. využití kapacity na 85%. V období od roku  2003, kdy škola působí jako
právní subjekt, do roku 2015 nedošlo k výrazným výkyvům v počtu dětí. Výjimku tvoří šk. rok 2012/2013,
kdy do mateřské školy docházelo 181 dětí.

Z  hlediska  demografického vývoje  –  počty  narozených dětí  s  trvalým pobytem ve městě   mírně  klesají
 (rok 2011 – 48, rok 2012 - 55, rok 2013 -  50, rok 2014 – 41, do 30.6.2015 – 22 dětí), postupně se tento
počet projeví v nástupu těchto dětí do MŠ a ZŠ.

V Základní škole na nám. Klášterním v centru města s kapacitou 550 žáků plní povinnou školní docházku
445 žáků ve 21 třídách (stav k 30.9.2015). Ve srovnání se stavem k 30.9.2003 došlo k úbytku 103 žáků.
Postupné snižování počtu žáků vystřídal od šk. roku 2011/2012 pozvolný nárůst počtu až na současnou
úroveň.

Základní školu na ul. Ivančická, jejíž pavilonový objekt se nachází na okraji města, navštěvuje dle stavu k
30.9.2015 208 žáků, kapacita školy činí 560 žáků.Vzhledem k postupně uvolňovaným prostorám se škola
od roku 2006 zaměřuje rovněž na oblast vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve šk.
roce 2015/2016 dochází do 4 speciálních tříd 34 dětí, v běžných devíti třídách se učí 174 žáků. Na této
škole se rovněž projevil výrazný pokles žáků, a to z 341 žáků ve šk. roce 2003/2004 na současnou
úroveň. Od šk. roku 2011/2012 se počet žáků na této škole postupně stabilizuje.  

Gymnázium má z hlediska úrovně vzdělávání a mimoškolních aktivit nezastupitelnou pozici v oblasti
středního školství ve městě. Na Gymnáziu studují žáci a studenti nejen ze samotného města, ale ke
studiu dojíždějí středoškoláci z široké oblasti moravskokrumlovského regionu. Ve šk. roce 2015/2016 zde
studuje 199 studentů v deseti třídách, z toho ve čtyřletém oboru 84, v novém šestiletém oboru 34, v
postupně dobíhajícím osmiletém oboru 81 studentů. Obdobně jako v celorepublikovém středoškolském
vzdělávání  i  na  Gymnázium  ve  městě  se  projevuje  nepříznivý  demografický  vývoj  v  počtu  žáků
nastupujících do středních škol. Důležitou roli zde sehrává široké spektrum soukromých a státních škol.
Ještě ve šk. roce 2010/2011 navštěvovalo tuto střední školu 312 studentů.

Podobný trend lze sledovat i na Střední škole dopravy, obchodu a služeb, kterou ve šk. roce 2015/2016
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navštěvuje 579 žáků a studentů v patnácti oborech. V roce 2012 byla tato škola sloučena se střední
odbornou školou a učilištěm v Ivančicích.

Z hlediska školství ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Moravský Krumlov, který zahrnuje
33 obcí včetně Mor. Krumlova, je 19 obcí, které jsou zřizovateli 26 právních subjektů - mateřských a
základních škol. Z tohoto počtu je 9 samostatných mateřských škol, 7 samostatných základních škol a 10
základních  a  mateřských  škol  působících  jako  jeden  právní  subjekt.  K  datu  30.9.2015  navštěvuje
mateřské školy správního obvodu 749 dětí, do základních škol správního obvodu dochází 1 727 žáků.    

Primární prevence
Realizaci Komplexního programu primární prevence (KPPP) zabezpečuje Městský úřad Moravský Krumlov
od roku 2003. Jedná se o projekt určený dětem z mateřských škol, žákům prvního i druhého stupně
základních škol a studentům všech středních škol i středních odborných učilišť, na jehož realizaci se podílí
státní i nestátní instituce zabývající se primární prevencí kriminality, drogových závislostí a rizikového
chování ve správním obvodu Moravský Krumlov  i mimo něj. Je  „aplikován“ do škol a školských zařízení
formou prožitkových programů a besed přizpůsobených cílové skupině účastníků.

KPPP není na rozdíl od Minimálního preventivního programu (MPP)  pro nikoho povinný, ale jde o možnost
nabídnout každému žákovi, který se vzdělává ve školách moravskokrumlovského regionu, účast na tomto
programu zdarma.  KPPP se každoročně aktualizuje, ve šk. roce 2015/2016 je školám nabídnuto 15
preventivních programů od 9 různých institucí (Odd.sociálně právní ochrany dětí MěÚ Mor. Krumlov,
Městská policie Mor. Krumlov, Policie ČR obv.odd. Mor. Krumlov, Oblastní charita Třebíč K-centrum NOE,
Oblastní charita Znojmo Tereza-pomoc obětem domácího násilí, Oblastní charita Znojmo Magdala-pomoc
obětem obchodování s lidmi a nucené prostituce, Probační a mediační služba Znojmo, Nízkoprahový klub
Coolna Mor. Krumlov, Správa NP Podyjí).  Dalších 7 dílčích preventivních programů zajišťuje Základní
umělecká škola a Dům dětí a mládeže Mor. Krumlov. V roce 2013 byla navázána spolupráce s Centrem
prevence, sdružení Podané ruce, o.p.s. , Brno, jejichž preventivní prožitkové lekce jsou ve školách stále
více  oblíbené.  Tyto  programy jsou  jako  jediné  z  celého  KPPP  zpoplatněny,  úhradu  zajišťuje  město
Moravský Krumlov ze svého rozpočtu.

Absenci neziskových organizací v regionu, jejichž činnost by byla zaměřena na děti a mládež, se podařilo
zmírnit činností nízkoprahového Klubu Coolna, který přímo ve městě působí od roku 2009. Posláním klubu
je usilovat o sociální začlenění a pozitivní změnu v životním způsobu dospívajících  a mladých dospělých
ve městě, kteří se ocitli v „nepříznivé sociální situaci“ (rozpad rodiny, problémy se školou, pasivní životní
stereotyp, obtížné události mezi vrstevníky apod.). Cílovou skupinou klubu jsou děti a mládež ve věku 12
– 26 let (do roku 2014 byla cílová skupina 15-26 let). Počet osob (ve věku 15 – 26 let), kterým poskytl
klub ambulantní služby, se každoročně pohybuje v průměru kolem 100, celkový počet intervencí má
zvyšující  se tendenci  např.  v r.  2011: 1834 kontaktů uživatelů se službou, v r.  2014 to bylo 2400
kontaktů. Tento monitoring svědčí o získávání důvěry u klientů.

Další organizací, se kterou město spolupracuje od roku 2012, je krizové a intervenční centrum SPONDEA,
o.p.s z Brna, které kromě nabídky preventivních programů školám, nabízí zejména odbornou pomoc,
podporu a poradenství dětem, dospívajícím, studentům do 26 let a jejich rodinám v obtížných životních
situacích i odbornou pomoc  osobám ohroženým nebo již vystaveným domácímu násilí a nebezpečnému
pronásledování.  Jejich  služby  jsou  veřejnosti  k  dispozici   v  budově  Polikliniky  Apex  spol.  s.r.o.  v
Moravském Krumlově.

Největším problémem, se kterým se děti ve své obci potýkají, je podle rodičů nevhodně využívaný volný
čas v souvislosti s nemožností sportovního a kulturního vyžití. Souvislost mezi nevhodným využíváním
volného času a kouřením, pitím alkoholu a užíváním návykových látek z nudy či zvědavosti prokázal také
průzkum Kouření a užívání jiných návykových látek žáky 9. roč. ZŠ v regionu M. Krumlov (r. 2006). Tento
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problém se podařilo  částečně vyřešit  výstavbou workoutového hřiště,  sportovní  haly  u Výchovného
ústavu M.K., zbudováním dětského hřiště na Sídlišti, působením nízkoprahového Klubu Coolna.

Počet uživatelů nitrožilních drog v samotném městě je odhadován asi na třicet osob. U této skupiny
občanů hrozí kromě zdravotních rizik také kumulované sociální problémy jako jsou chybějící či narušené
rodinné vazby a okruh sociálně začleněných přátel, vazby na trh práce, bytové zázemí. Od roku 2011 do
města  dojíždí  terénní  pracovníci  Kontaktního  centra  NOE,  víceúčelového  regionálního  zařízení  pro
problematiku drog. Terénní práce ve městě je realizována zavedeným a funkčním modelem práce. I přes
odchod klíčového terénního pracovníka pro tuto oblast se podařilo služby udržet. Uživatelům drog je k
dispozici pracovník pravidelně každý týden, kontakty probíhají na zavolání. Stávající klienti si zvykli na
pravidelnost a využívají především výměnného programu. I přes výraznou migraci klientů (přestěhování,
umístění do výkonu trestu, nástup léčby) se cílová skupina výrazně nemění. Značnou část klientů tvoří
nitrožilní uživatelé pervitinu, přes léto se k nim přidávají nitrožilní uživatelé surového opia z makovic.

 

Statistické porovnání 2011 - 2014

Rok Počet
výměn

Vyměněných jehel
(kus za kus)

Počet testů na
žloutenku typu
B,C

Navázání kontaktu –
počet osob

2011 34 724 8 15
2012 136 4039 32 17
2013 110 7400 37 14+10 sekundárně
2014 71 6551 28 11
Porovnání
(2013/2014) -39 -849 -9 -3

 

Podrobná SWOT analýza oblasti školství 
Silné stránky:

dostatečné kapacity pro předškolní, základní i středoškolské vzdělávání
technický stav školních objektů a úroveň vybavenosti školního prostředí
stálá podpora města jako zřizovatele mateřské školy a základních škol do této oblasti
tradice fungování školského systému ve městě
snaha  vedení  škol  k  zapojení  se  do  operačních  programů  a  využití  finančních  prostředků  z
evropských fondů

Slabé stránky:

nezájem rodičovské veřejnosti ke spolupráci se školou (školské rady)
častá změna legislativy v oblasti školství
odsouvání realizace reformy financování regionálního školství
nedostatek asistentů pedagoga pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
absence školních psychologů

 

Příležitosti:
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využití zkušeností z realizace projektů škol
vznik školních poradenských pracovišť
zlepšení komunikace a spolupráce v ose rodič – škola, škola – zřizovatel, škola – škola
využívání nových výukových trendů v ICT

Hrozby:

pozvolný pokles počtu obyvatel města s návazností na počet narozených dětí a jejich postupný
nástup do vzdělávacího procesu
změny v chování žáků – agresivita, šikana
nezájem žáků o výsledky svého vzdělávání, budoucím studiu a  pracovním uplatnění
vysoké nároky na vedení škol a pedagogy  (nebezpečí syndromu vyhoření, administrativní zátěž) 

Kultura
Garantem kulturního života ve městě je Městské kulturní středisko (dále MěKS), příspěvková organizace
zřízená  městem.  Zabezpečuje  komplexní  služby  pro  kulturně  společenské  vyžití  obyvatel,  ale  i
návštěvníků  města.  Zajišťuje  chod  Městského  muzea,  galerie  Knížecí  dům  a  Informačního  centra,
provozuje výstavy v opravených zámeckých prostorách.  Součástí  MěKS je rovněž Městská knihovna
včetně poboček v místních částech Polánce a Rokytné. MěKS zabezpečuje rovněž vydávání místního
periodika – Moravskokrumlovských novin.

Mezi  další  činnosti  patří  spolupráce  se  spolky,  sdruženími  vyvíjecími  aktivity  v  kulturní  oblasti  a
koordinace kalendáře akcí pořádaných ve městě.

MěKS aktivněji spolupracuje především se Smíšeným pěveckým sborem K. Němečka, divadelním spolkem
BEZGEST, sdružením ALMA a místní organizací zahrádkářů a klubem fotografů.

Mezi významné tradiční akce, které MěKS pořádá nebo je spolupořadatelem, patří:

rockový  festival  Vrabčák,  divadelní  festival  BEZGESTFEST,  Hudební  slavnosti,  mezinárodní  hudební
festival  CONCENTUS  MORAVIAE,  Filmové  léto  s  kinematografem  bratří  Čadíků,  festival  DJEMBE
MARATHON, Malý festival Loutky, Pocta Alfonsi Muchovi.

I přes kulturní nabídku ze strany MěKS je zaznamenáván postupný pokles návštěvnosti kulturních akcí,
např.  v roce 2013  navštívilo 29 akcí 10 795 osob, v roce 2014 bylo vykázáno 9 788 návštěvníků na 34
akcích.

Výstavní činnost v Galerii Knížecí dům představuje pět výstav ročně, které navštěvuje stabilní počet
zájemců – přibližně 1580 (průměr za léta 2012 – 2014).

Galerijní prostory slouží kromě výstav rovněž pro pořádání koncertů malých forem, k přednáškám a
besedám.

Soubor výstav v opravených prostorách na zámku v rámci projektu ZÁMEK ŽIJE! navštívilo v roce 2014    
3 117 platících návštěvníků, v roce 2015 od začátku května do 18. října si  instalované výstavy prohlédlo
1 812 platících návštěvníků.

Městské muzeum spravuje 15 podsbírek v poměrně rozsáhlém sbírkovém fondu. Výstavní činnost muzea
je limitována absencí prostor pro stálou expozici sbírek. Snahou muzea je zvýšit publicitu o muzeu a jeho
uvedení do širšího povědomí veřejnosti.  Muzeum zajišťuje sbírkotvornou a publikační činnost, péči o
muzejní  depozitáře  a  knihovnu,  konzultace  a  badatelské  rešerše,  spolupracuje  s  archeologickými
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institucemi, muzei, archivy.

Přednášková činnost  probíhá tradičně formou zimních přednáškových cyklů,  jejichž témata přitahují
pozornost zájemců o historii města v širších souvislostech.

Městská knihovna po zrealizované rekonstrukci  v roce 2013 poskytuje čtenářům příjemné prostředí.
Knihovní fond obsahuje více jak 28 000 titulů, výpůjčky se pohybují v průměru kolem 40 000 knih,
časopisů a CD. Počet registrovaných čtenářů zaznamenává stabilní úroveň – 860, rovněž tak průměrná
výpůjčka na jednoho čtenáře – 51 knih a časopisů. Naopak lze sledovat zvyšující se počet čtenářů, kteří
využívají  služeb internetu (v  roce 2014 1672).  Knihovna pořádá každoročně přibližně 100 akcí  pro
čtenáře,  školy  a  veřejnost,  kterých  se  účastní  více  jak  3  000  návštěvníků.  Informační  centrum
 zaznamenává od roku 2012 zvýšený počet návštěvníků (z 3010 v roce 2012 na 3 825 v roce 2014).

 

Podrobná část SWOT analýzy pro oblast Kultura
Silné stránky

Optimální personální obsazení
Optimální obsazení prostor v rámci současných možností
Počet akcí
Pestrost programu napříč věkovými kategoriemi
Informovanost obyvatel
Provoz muzea
Provoz městské knihovny – patří k nejlepším v rámci jihu Moravy 

Slabé stránky

Nedostatečné prostory ke konání akcí
Nevhodné umístění MěKS
Nedostatečně řešení depozitu městského muzea
Nemožnost k růstu organizace (prostorové omezení)
Nevyhovující umístění a nedostatečná délka provozu IC

Vize

Kompletní oprava vnitřních prostor kinosálu
Přístavba k objektu sokolovny pro umístění a fungování MěKS
Přemístění aktivit do zámeckých prostor v případě jeho koupě
Vhodnější umístění IC na náměstí TGM a prodloužení provozu v návaznosti na očekávání přílivu
turistů
Zabezpečení provozu na zámku včetně ostatních služeb pro turisty (občerstvení, informace, …)
Sjednocení webových informací v rámci města (MěÚ) a souvisejících organizací města – kompletní
modernizace
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6. Životní prostředí

Životní prostředí a obnovitelné zdroje energie
Katastrální  území  města  Moravský  Krumlov  se  nachází  na  méně  lesnatých,  mírně  zvlněných
jihovýchodních  svazích  Jevišovické  pahorkatiny  s  přechodem  do  Dyjsko-svrateckého  úvalu.  Mezi
Moravským Krumlovem a Hostěradicemi do něj zasahuje jižní cíp Bobravské vrchoviny, která je součástí
Brněnského masivu. Celé území náleží  do hlavního povodí řeky Moravy, dílčího povodí Dyje.  Území
odvodňuje řeka Rokytná, přítok Jihlávky, ta se vlévá před Novomlýnskými nádržemi do Svratky.

Na katastrálním území Moravského Krumlova se nacházejí čtyři evropsky významné lokality:

Národní přírodní rezervace (NPR) Krumlovsko – rokytenské slepence
Krumlovský les
Rakšické louky
Řeka Rokytná 

Národní přírodní rezervace (NPR) Krumlovsko – rokytenské slepence je členěná do dvou částí. Jižní část se
nachází v katastrálním území Moravský Krumlov a severní část v katastrálním území Rokytná. Celková
výměra NPR, kterou z největší části (75,5ha) tvoří lesní pozemky, je 86,5 ha, z toho je 7 ha vyhlášeno
jako ochranné pásmo. Posláním rezervace je ochrana unikátních rostlinných a živočišných společenstev
skal,  lesostepí,  lesů a  lesních lemů,  zvláště  pak dubohabřin,  šípákových doubrav,  reliktních lipin  a
společenstev  přirozených  tekoucích  vod,  která  se  dochovala  v  geomorfologicky  a  mikroklimaticky
mimořádně zajímavém členitém údolí řeky Rokytné zahloubeném v permských slepencích. Dlouhodobým
cílem  ochrany  území  je  zachování  přírodních  hodnot  této  části  údolí  řeky  Rokytné  s  přilehlými
slepencovými  stráněmi,  zejména  zachování  druhové  rozmanitosti  a  zajištění  co  nejoptimálnějších
podmínek pro další vývoj všech přírodních složek. Je zde ověřeno na 550 druhů vyšších rostlin. V době
zpracování podkladů potřebných k vyhlášení NPR byl na sledovaném území potvrzen výskyt celkem 38
rostlinných a 49 živočišných taxonů chráněných podle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Významným krajinotvorným faktorem tohoto území je samotná řeka Rokytná, nacházející se dosud v
přirozeném  stavu  bez  rozsáhlejších  technických  úprav,  a  představující  cenný  geomorfologický  a
hydrologický fenomén zasluhující ochrany.

Na tomto území byla dne 16.  10.  2007 slavnostně otevřena Naučná stezky Krumlovsko-rokytenské
slepence, jejímž posláním je ochrana vzácných rostlinných a živočišných společenstev, lesostepí a lesů v
zajímavě členitém údolí meandrujícího toku řeky Rokytné s přilehlými slepencovými skálami. Účelem
naučné  stezky  je  prostřednictvím  informačních  panelů  přehlednou  a  ucelenou  formou  seznámit
moravskokrumlovskou veřejnost a návštěvníky města s historickými a přírodními zajímavostmi v lokalitě
přírodní rezervace. Celková trasa naučné stezky měří 15 km a je zde instalováno 12 informačních panelů
s mapovým přehledem o průběhu stezky pro snadnou orientaci.  Naučná stezka začíná u vstupu do
dolního zámeckého parku, vede zámeckým tunelem do lokality zvané „Střelnice“ a dále po modrém
turistickém značení ke kapli sv. Floriána. Odtud je stezka směrována ke kapli Panny Marie u Rokytné
(Mariánská studánka) a dále příjemnou cestou do Rokytné. Z Rokytné lze pokračovat podél toku řeky
směrem k Budkovicím a Krumlovským lesem až k městské lesovně nebo zpět kaštanovou alejí do Mor.
Krumlova.
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Obnovitelné zdroje
Problematika využitelnosti obnovitelných zdrojů energie je stále velice diskutovaným tématem. V České
republice se v uplynulém desetiletí  projevil  zvláštní  trend v dynamice rozvoje větrné energetiky,  v
evropském kontextu zcela  specifický.  Jestliže  v  sousedních státech,  jako např.  v  Německu a  Rakousku,
probíhá nárůst ročně instalovaných výkonů větrných elektráren exponenciální řadou, v České republice
podobný trend bylo možno pozorovat v období let 1990 - 1995. Po tomto roce nejen že nenastává rozvoj,
či alespoň stagnace, ale naopak, křivka rozvoje má klesající tendenci. Hlavním důvodem pro stagnaci
větrné energetiky v ČR byla bezesporu nevyhovující výkupní cena elektrické energie. Předpoklad, který
motivoval podnikatele na začátku 90. let, že cena energie z obnovitelných zdrojů bude zvýhodněna, se
ukázal jako chybný a zásadně zabrzdil všechny podnikatelské aktivity. Další problematickou okolností
byla výstavba větrných elektráren v lokalitách s nedostatečnou zásobou větrné energie, případně s
nesprávně určenou zásobou větrné energie. Stavba větrné elektrárny se vyplatí pouze v místech, kde je
průměrná rychlost větru za rok alespoň 4,0 m.s-1, nebo více. Míst na území Moravského Krumlova, které
splňují toto kritérium, není mnoho a nacházejí se většinou ve vrcholových a hřebenových partiích hor v
nadmořských výškách nad 650 m. V minulosti  výstavbu větrných elektráren na katastrálním území
Moravského Krumlova, Rokytné a Polánky zastupitelstvo města zamítlo a ani nyní se o výstavbách těchto
elektráren v zájmovém území neuvažuje.

Voda
Vzhledem k poloze povodí Moravy, do něhož patří i řeka Rokytná, kde veškeré významnější toky pouze
pramení a skutečnost, že se v tomto povodí nenacházejí žádné vysokohorské terény s významnějšími
spády  a  průtoky  dotovanými  z  ledovců,  je  zde  velmi  málo  využitelného  hydropotenciálu.  Při  jeho
využívání je také nutno počítat s malými instalovanými výkony.

Využití hydroenergetického potenciálu řeky Rokytné, jež protéká územím Moravského Krumlova, je velice
obtížné. Vydatnost toku je velice závislá na srážkách a není příliš dotována vodou do ní ústících vodních
toků.  Vyznačuje  se  až  na  malé  výjimky  nízkými  spády,  převážně  do  3  m,  což  je  pro  využití
hydropotenciálu nedostačující. Další problematikou jsou stále častěji se vyskytující povodně, čímž jsou
tyto elektrárny značně ohroženy a naopak mohou jako překážka velké vodě silně narušit vodní poměry
toku a tím komplikovat  odtok těchto velkých vod.  V souvislosti  s  výše popsanými skutečnostmi  je
vytvořen povodňový plán SO ORP Moravský Krumlov.

V současné době se v zájmovém území nachází jedna MVE.

Jádro
K této problematice je zcela zbytečné se vyjadřovat z důvodu nedaleko vybudované Jaderné elektrárny
Dukovany.

Sluneční energie
Využívání sluneční energie se i v zeměpisných šířkách, ve kterých leží naše republika, stává důležitou
složkou pro krytí energetické potřeby především domácností. Její přímé využití však naráží na některé
podstatné potíže. Především je to malá plošná hustota záření a jeho nerovnoměrnost v průběhu roku. V
období největší potřeby tepla jsou však nejmenší možné zisky ze solárních zařízení. Znamená to, že se
sluneční energií lze počítat pouze jako s doplňkovým zdrojem energie.
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V Moravském Krumlově se začínají vyskytovat právě doplňkové odběry sluneční energie v domácnostech.
Pro komerční využití je vybudována a provozována fotovoltaická elektrárna v části k.ú. zvané Lerch.

 

Ochrana životního prostředí na území města
Moravský Krumlov
Dle zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, se ochrana na
území města Moravský Krumlov provádí v tomto rozsahu:

Územní systém ekologické stability1.
Ochrana krajinného rázu2.
Kategorie zvláště chráněných území: národní přírodní rezervace3.
Soustava NATURA 2000: EVL4.
Památné stromy5.

Územní systém ekologické stability (ÚSES)
Územní  systém  ekologické  stability  krajiny  (ÚSES)  je  vzájemně  propojený  soubor  přirozených  i
pozměněných,  avšak  přírodě  blízkých  ekosystémů,  které  udržují  přírodní  rovnováhu.  Rozlišuje  se
nadregionální, regionální a místní systém ekologické stability. Ochrana ÚSES zahrnuje v tomto případě
skladebné prvky  regionálního  a  nadregionálního  významu jako  jsou  nadregionální  biokoridory  (NK),
regionální biokoridory (RK), nadregionální biocentra (NC) a regionální biocentra (RC) a skladebné prvky
místního významu: generely, dílčí generely a místní prvky ÚSES.

Územím  města  Moravský  Krumlov  prochází  tyto  skladebné  prvky  regionálního  a  nadregionálního
významu:

RC – C1 Slepencové stráně pod Floriánkem – území se nachází na trase nadregionálního biokoridoru K
109 Pipele nad údolím řeky Rokytné za městem.

RC – C5 U obrázku – území na spojnici RC Réna a RC Bohutický les.

NK – K109 Pipele – propojuje RC Pipele s RC Tábor.

NK – K110 pod Pipelemi – propojuje RC Pipele s RC Tábor.

NK – K111 pod železniční tratí – propojuje RC Pipele s RC Tábor.

NK – K113 Nad hlubokým – propojuje RC Pipele s RC Tábor.

NK – K114 ve Vinohradech – propojuje RC Pipele s RC Tábor.

NK – K115 V Kateřinkách I – propojuje RC Pipele s RC Tábor.

NK – K109 V Kateřinkách II – propojuje RC Pipele s RC Tábor.

NK – K117 stráň nad Dobřínským potokem – propojuje RC Pipele s RC Tábor.

NK – K118 stráň nad Dobřínským potokem – propojuje RC Pipele s RC Tábor.
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NK – K119 Horní Novosady I – propojuje RC Pipele s RC Tábor.

NK – K122 pod Vinohrady – propojuje RC Pipele s RC Tábor.

NK – K126 Obora – propojuje RC Pipele s RC Tábor.

NK – K127 Rokytenský les I – propojuje RC Réna s RC Tábor.

NK – K154 Pod Kačenkou – propojuje RC Pipele s RC Tábor.

NK – K158 Kačenka – propojuje RC Pipele s RC Tábor.

NK – K159 pod Vrabčím hájkem – propojuje RC Pipele s RC Tábor.

NK – K160 levý břeh řeky v M. Krumlově – propojuje RC Pipele s RC Tábor.

RK – K101 nad Leskounem – propojuje RC Lidunka s RC Bohutický les.

RK – K102 u myslivny Leskoun – propojuje RC Lidunka s RC Bohutický les.

RK – K103 U obrázku – propojuje RC Lidunka s RC Bohutický les.

RK – K104 Červený kopec – propojuje RC Lidunka s RC Bohutický les.

RK – K151 U bílé vody – vychází od trasy RK propojujícího RC Lidunka s RC Réna.

RK – K152 východně od Stavení – vychází od trasy RK propojujícího RC Lidunka s RC Réna.

Ochrana krajinného rázu
Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je
chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména
umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných
krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v
krajině.

Na  území  města  Moravský  Krumlov  a  dalších  obcí  ORP  Moravský  Krumlov  i  mimo byl  „Nařízením
Jihomoravského kraje č. 24/2012 ze dne 4.10.2012, o zřízení Přírodního parku Rokytná a omezení využití
jeho území“, s nabytím účinnosti dne 1.1.2013, zřízen Přírodní park Rokytná.

Posláním parku je zachovat a ochránit ráz krajiny s významnými soustředěnými přírodními a estetickými
hodnotami, zejména lesními porosty, vodními toky a nádržemi, mozaikou dřevin rostoucích mimo les, se
zachovanou lidovou architekturou a s charakteristickou strukturou zemědělských kultur včetně přírodně
hodnotných  luk  a  pastvin  a  vytvořit  podmínky  pro  obnovu  narušených  ekosystémů  při  umožnění
únosného turistického využití a rekreace a únosné urbanizace krajiny a hospodaření v obcích.

Zvláště chráněná území (ZCHÚ)
Území přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo jedinečná lze vyhlásit za zvláště chráněná. Na
území města Moravský Krumlov se nachází Národní přírodní rezervace (NPR) Krumlovsko – rokytenské
slepence vyhlášená Ministerstvem životního prostředí s účinností od 1.6.2005. NPR je členěná do dvou
částí. Jižní část se nachází v katastrálním území Moravský Krumlov a severní část v katastrálním území
Rokytná.
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Celková výměra NPR, kterou z největší části (75,5 ha) tvoří lesní pozemky, je 86,5 ha, z toho je 7 ha
vyhlášeno jako ochranné pásmo.

Posláním NPR je ochrana unikátních rostlinných a živočišných společenstev skal, lesostepí, lesů a lesních
lemů, zvláště pak dubohabřin, šípákových doubrav, reliktních lipin a společenstev přirozených tekoucích
vod, která se dochovala v geomorfologicky a mikroklimaticky mimořádně zajímavém členitém údolí řeky
Rokytné  zahloubeném  v  permských  slepencích.  Dlouhodobým  cílem  ochrany  území  je  zachování
přírodních hodnot této části údolí řeky Rokytné s přilehlými slepencovými stráněmi, zejména zachování
druhové rozmanitosti a zajištění co nejoptimálnějších podmínek pro další vývoj všech přírodních složek.

Díky množství kombinací abiotických podmínek (orientace, sklon, vlhkost, lokální chemismus půdy) se v
tomto  území  vyvinula  řada  společenstev  různého  charakteru,  díky  kterým  celé  území  získalo  na
mimořádném druhovém bohatství. Je zde ověřeno na 550 druhů vyšších rostlin. Území NPR má teplé,
suché klima s mírnou zimou a kratším svitem slunce. Průměrný roční úhrn srážek činí 500 - 550 mm,
průměrná roční teplota území je 9.0 C.

NATURA 2000 – Evropsky významné lokality
Evropsky významné lokality jsou ty, „které významně přispívají k udržení nebo obnově příznivého stavu
alespoň  jednoho  typu  evropských  stanovišť  nebo  alespoň  jednoho  evropsky  významného  druhu  z
hlediska jejich ochrany nebo k udržení  biologické rozmanitosti  biogeografické oblasti".  Na území města
Moravský Krumlov nalezneme 4 území zařazené do národního seznamu EVL ČR. Jde o:

EVL CZ0624128 Národní přírodní rezervace Krumlovsko – rokytenské slepence (86,5 ha)

EVL CZ0624064 Krumlovský les (1714,2 ha)

EVL CZ0623365 Rakšické louky (75 ha)

EVL CZ0623819 Řeka Rokytná

Památné stromy

Mimořádně významné stromy, skupiny a stromořadí mohou být vyhlášeny rozhodnutím orgánu ochrany
přírody za památné stromy. Důvodem ochrany stromů je především krajinná dominanta (KRD), významný
věkem (VEK), významný vzrůstem (VZR).

 

Ev.č. dle ÚS AOPKKat. území Název Význam
100643 Moravský KrumlovDuby v podzámčíSkupina tří dubů letních - VEK, VZR
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7. Správa města

Město Moravský Krumlov
Město Moravský Krumlov je obcí s rozšířenou působností, jehož obvod zahrnuje 33 obcí. V rámci ORP jsou
vykonávány správní činnosti pro okolní obce ve správním obvodu. Město zaměstnává 66 osob, z nichž 55
jsou zaměstnanci  Města Moravský Krumlov,  7  je  městských strážníků,  3  jsou zaměstnanci  Domu s
pečovatelskou službou a 1 zaměstnanec Azylového bydlení pro matky s dětmi v tísni. Ve městě jsou
vykonávany obecně prospěšné práce osob ve výkonu trestu.

Město zřizuje 6 příspěvkových organizací, kterými jsou ZŠ Klášterní, ZŠ Ivančická, MŠ Husova, Správa
majetku  města,  Technická  a  zahradní  správa  a  Městské  kulturní  středisko.  Dále  je  zřizovatelem
společnosti Městské lesy Moravský Krumlov s.r.o. a má jednu organizační složku Azylové bydlení pro
matky s dětmi v tísni. Ostatními složkami jsou Městská policie Moravský Krumlov, Dům s pečovatelskou
službou Moravský Krumlov a jednotky Sboru dobrovolných hasičů. 

 

 Město je členem níže uvedených sdružení a organizací

Organizace nebo sdružení Účel Náklady

VaK Třebíč Sdružení za účelem zajištění a dodávky pitné vody a
poskytování servisu odpadních vod

členský
příspěvek

Mikroregion Moravskokrumlovsko Sdružení obcí podporujících tradice regionu členský
příspěvek

ENERGOREGION 2020 Sdružování obcí v pásmu 20 kilometrů okolo EDU,
zároveň slouží k podpoře výstavby 5. bloku EDU

členský
příspěvek

Znojemský Regionální Rozvoj
O.p.s. Slouží k podpoře rozvoje znojemského regionu členský

příspěvek

Svaz měst a obcí České republiky Partnerství s vládou ČR (podpora Municipality) členský
příspěvek

Sdružení historických sídel Čech,
Moravy a Slezska

Činnost Sdružení se ve všech aspektech soustřeďuje
na uchování, ochranu a trvalou využitelnost našeho
kulturního dědictví.

členský
příspěvek

Sdružení obcí a měst jižní Moravy
Účelem, pro který se Sdružení ustavuje, je koordinace
v podobě doporučení a námětů hospodářského,
sociálního a kulturního rozvoje jižní Moravy.

členský
příspěvek

Sdružení místních samospráv
České republiky

Ze širokého spektra aktivit ve prospěch samospráv
lze zmínit především prosazování spravedlivého
dělení daňových výnosů mezi obce a města v ČR
(rozpočtové určení daní).

členský
příspěvek

Hospodářská komora
Posláním je vytvářet příležitosti pro podnikání,
prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k
rozvoji podnikání v ČR, a tím i k celkové ekonomické
stabilitě státu.

členský
příspěvek
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Komentář  k  rozpočtovému  výhledu  města
Moravský Krumlov na období let 2016-2017
Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem územního samosprávného celku, sloužícím pro střednědobé
finanční  plánování  rozvoje  jeho  hospodářství,  je  vodítkem  pro  sestavování  ročního  rozpočtu  města  pro
následující kalendářní rok a je podkladovým materiálem pro přípravu investičních akcí města. Rozpočtový
výhled se sestavuje zpravidla na období 2 až 5 let následujícím po roce, na který se sestavuje roční
rozpočet.

Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých
závazcích  a  pohledávkách,  o  finančních  zdrojích  a  potřebách  dlouhodobě  realizovaných  záměrů.  U
dlouhodobých závazků se uvedou jejich dopady na hospodaření územního samosprávného celku po celou
dobu trvání závazku.

Příjmová část
Rozpočtový výhled zahrnuje všechny kategorie příjmů v průběhu jednotlivých let.

Rozhodující položkou jsou daňové příjmy, které představují cca 70 % rozpočtovaných příjmů města.
Odhad plnění výběru sdílených daní vychází ze skutečnosti roku 2014, kdy se plně projevila novela
zákona o rozpočtovém určení daní. Ostatní daňové příjmy jsou odhadovány v úrovni roku 2014.

Nedaňové příjmy zahrnují zejména příjmy z odvodů odpisů od příspěvkových organizací města, nájmy a
příjmy s nájmem související, sankční poplatky. Jejich výše je taktéž odhadována v úrovni předchozích let.
Výše nedaňových příjmů je pro léta 2016 a 2017 očištěna o projekt „Obce sobě“, který ve schváleném
rozpočtu představuje částku 628 tis. Kč.

U kapitálových příjmů se předpokládá pouze nahodilý příjem u prodeje pozemků. Rozpočtový výhled
nepočítá s jinými významnými prodeji majetku města.

Dotace zahrnují  příjmy z prostředků jiných rozpočtů. V rámci rozpočtového výhledu se předpokládá
přijetí dotací v rámci souhrnného dotačního vztahu, dotace na sociálně právní ochranu dětí a dotace od
obcí, tj. dotací, které vykazují určitou jistotu přijetí.

V  porovnání  s  rokem  2015  je  objem  provozních  dotací  očištěn  o  projektové  dotace,  tj.podpora
standardizace OSPOD, projekt školství, dotace z Úřadu práce. Jedná se o dotační tituly, které nepřesahují
do let 2016 a 2017. V rámci investičních dotací se nekalkuluje s žádnými přijatými dotacemi.

Výdajová část
Běžnými výdaji jsou neinvestiční nákupy a související výdaje, které zahrnují:

výdaje na platy a související odvody – zohlednění ukončení projektů „Obce sobě“, školství, podpora
standardizace OSPOD a Úřadu práce
neinvestiční výdaje – tj. běžné provozní, vč. alokace prostředků na opravy majetku, dále prostředků
na dopravní obslužnost; znovu je zohledněno ukončení krátkodobých „měkkých“ projektů (zejména
projekt školství a podpora standardizace OSPOD)
neinvestiční transfery neziskovým organizacím – některé členské příspěvky v organizacích, kde je
město  členem,  dále  příspěvky  do  sociální  oblasti,  kde  se  město  zavázalo  plnit  určitý  podíl
finančních nákladů
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neinvestiční  transfery  a  některé další  platby rozpočtům –  zejména příspěvky pro příspěvkové
organizace města,  některé členské příspěvky (Mikroregion,  Svazek VaK),  platby vůči  státnímu
rozpočtu;  u  příspěvkových organizací  je  zohledněn předpoklad snížení  provozních  nákladů při
sloučení PO města: SMM a TaZS
neinvestiční transfery obyvatelstvu – představují náhrady mezd a některé výdaje sociálního fondu
ostatní neinvestiční výdaje – zahrnuje obecnou finanční rezervu a rezervu na VFP

Kapitálové výdaje v rámci výhledu na rok 2016 a 2017 představují výdaje na aktualizaci územního
plánu a  územně analytických podkladů,  dále  drobné výkupy pozemků v  částce  500 tis.  Kč  ročně.
Mandatorním investičním výdajem jsou investiční příspěvky pro VODOVODY A KANALIZACE, dobrovolný
svazek obcí Třebíč, které vyplývají z již uzavřených smluv o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci
investiční akce „Kanalizace Polánka a Rokytná“

Pozn.: tab. „Dlouhodobé závazky – splátky v jednotlivých letech“ reagují v kolonce  rok 2015 na platné
dodatky ke smlouvám s DSO, které při schvalování rozpočtu pro rok 2015 nebyly známy.

Ostatní  investiční  výdaje  sledovaného  období  nejsou  konkretizovány,  finanční  prostředky  určené  k
rozvojovému  programu  města  jsou  určeny  v  položce  „rezervy  kapitálových  výdajů“.

Financování – zůstatky běžných účtů jsou v rozpočtovém výhledu v jednotlivých letech uvedeny v
nulové  hodnotě.  Při  zpracování  rozpočtu  města  budou počáteční  zůstatky  v  jednotlivých  letech  na
základě skutečnosti předchozího roku upraveny.

V  rámci  financujících  položek  se  uskutečňují  splátky  jistin  úvěrů.  K  1.1.2015  splácí  město  aktivně  čtyři
úvěry (viz tabulka). 

 Rozpočtový výhled města Moravský
Krumlov na období let 2016 - 2017    

     
 (v tis. Kč)    
     
 Ukazatel Schválený rozpočet výhled výhled
  r. 2015 r. 2016 r. 2017
Tř.1 Daňové příjmy: 76,205.00 76,200.00 76,760.00
Tř.2 Nedaňové příjmy 14,360.00 13,700.00 13,800.00
Tř.3 Kapitálové příjmy 400.00 100.00 100.00
Tř.4 Dotace 35,913.40 17,000.00 17,100.00
     
 Příjmy celkem 126,878.40 107,000.00 107,760.00
     
 Financování    
     
 stav běžného účtu - pol. 8115 34,880.00 - -
 dlouhodobě přijaté prostředky 3,505.00 - -
     
 financování celkem 38,385.00 - -
     
 ZDROJE CELKEM 165,263.40 107,000.00107,760.00
     
     
 ( v tis. Kč )    
 Ukazatel Schválený rozpočet výhled výhled
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  r. 2015 r. 2016 r. 2017
501 platy 21,759.00 20,050.00 20,250.00
502 ostatní platby za provedenou práci 4,308.00 2,470.00 2,490.00
503 povinné pojistné 8,351.00 7,635.00 7,800.00
50 výdaje na platy a odvody 34,418.00 30,155.00 30,540.00
     
513 nákup materiálu 2,023.00 1,500.00 1,520.00
514 úroky a ostatní finanční výdaje 1,020.00 870.00 720.00
515 nákup vody, paliv a energie 2,825.00 2,825.00 2,860.00
516 nákup služeb 6,818.00 5,200.00 5,260.00
517 ostatní nákupy (vč. oprav) 3,903.00 3,740.00 3,800.00
519 ostatní výdaje (vč.dopr.obslužnosti) 1,365.00 1,370.00 1,390.00
51 neinvestiční nákupy 17,954.00 15,505.00 15,550.00
     
52 neinvestiční transfery nezisk.org. 1,083.00 1,000.00 1,000.00
     
532 neinv.transfery veřejným rozpočtům 233.00 230.00 230.00
533 neinv.transfery příspěvkovým org. 29,804.00 30,000.00 29,000.00
5362platby daní SR 1,890.00 1,800.00 1,800.00
5362platby daní SR (DPH) -   
536x finanční vypořádání minulých let -   
53 neinv.transfery a některé další 31,927.00 32,030.00 31,030.00
     
54 neinv.transfery obyvatelstvu 470.00 470.00 470.00
     
5901nespecifikované rezervy (RR + VFP) 3,730.00 3,730.00 3,730.00
5909ostatní neinv.výdaje -   
59 ostatní neinv.výdaje 3,730.00 3,730.00 3,730.00
     
5 BĚŽNÉ VÝDAJE (tř. 5) 89,582.00 82,890.00 82,320.00
     
     
611 dlouhodobý nehmotný majetek 1,050.00 500.00 500.00
 investice v dopravě 17,570.00   
 Sokolovna - spoluúčast 6,500.00   
 Sběrný dvůr 16,800.00   
 kamerový systém 1,500.00   
 ostatní 2,400.00   
612 dlouhodobý hmotný majetek 44,770.00   
     
613 pozemky 5,505.00 500.00 500.00
     
61 investiční nákupy celkem 51,325.00 1,000.00 1,000.00
     
     
     
634 inv.transfery veřejným rozpočtům 3,842.00 1,648.00 500.00
635 inv.transfery příspěvkovým org. 80.00   
     
63 investiční transfery 3,922.00 1,648.00 500.00
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6901rezervy kapitálových výdajů 11,764.40 12,722.00 15,110.00
     
69 ostatní kapitálové výdaje 11,764.40 12,722.00 15,110.00
     
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (tř. 6) 67,011.40 15,370.00 16,610.00
     
     
 VÝDAJE CELKEM 156,593.40 98,260.00 98,930.00
     
 Financování:    
8124splátka jistin úvěru:    
     
 Komerční banka - hypot.úvěr 140.00 150.00 150.00
 Česká spořitelna - refinancování HU 3,500.00 3,560.00 3,650.00
 Česká spořitelna - investiční úvěr 4,080.00 4,080.00 4,080.00
 Komerční banka - výkupy pozemků 950.00 950.00 950.00
 celkem splátky jistin úvěrů 8,670.00 8,740.00 8,830.00
     
     
 POTŘEBY CELKEM 165,263.40 107,000.00107,760.00

  

 Dlouhodobé závazky - splátky v jednolivých letech (v tis. Kč)
 Název věřitele         
p.č. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
          
1. Komerční banka (HÚ - 4b.j.) 140 150 150 160 160 170 170 100
2. Česká spořitelna, a.s. (refinancovaný HU) 3,500 3560 3650 3710 3790 3870 3950 4030
3. Komerční banka (výkupy pozemků) 950 950 950 950 950 800 0 0
4. Česká spořitelna (investiční) 4080 4080 4080 2492 0 0 0 0
          
 souhrn splátek jistin - banky 8,670 8740 8830 7312 4900 484041204130
          
          
5. Svazek VaK Třebíč - příspěvky na investice         
          
 MK - ČOV a kanalizace (z r. 2011)         
 Kanalizace Polánka a Rokytná 500 1648 500 500 500 285 0 0
 ČOV Zámecká 1000        
 Reko kanalizace, stavba D 1101        
          
 Souhrn splátek Svazek 2601 1648 500 500 500 285 0 0
          
 Celkem banky + svazek 11,27110,3889,3307,8125,400512541204130

 

 

 



PROGRAM ROZVOJE MĚSTA MORAVSKÝ KRUMLOV 41 / 64

V následujícím grafu je patrné, že rozpočet města je od roku 2011 vyrovnaný či přebytkový, zachování
tohoto trendu potvrzuje i rozpočtový výhled na období let 2016 až 2017.

Vývoj rozpočtového hospodaření v obci Moravský Krumlov v letech 2009 - 2013 (v tis. Kč)

Pramen: ČSÚ
 

Bezpečnost
Obecně lze konstatovat, že město Moravský Krumlov nepatří mezi města, která jsou zatížena vysokou
mírou trestné činnosti. V rámci dlouhodobých plánů k rozvoji města  je však nezbytně nutné v zájmu
zachování a zvýšení bezpečnosti řešit prevenci kriminality ve formě projektů, zejména situační prevence
kriminality, k vytváření bezpečného bytu, domu, lokality, města. Trestnou činnost nelze plánovat, mění se
technologie a způsob páchání trestné činnosti, mění se lokality atp. Proto je nutné preventivní opatření,
zejména technického charakteru, uplatňovat plošně v rámci celého území města.

Kriminalitu ve městě ovlivňuje kombinace fyzických, sociálních a ekonomických faktorů. Tyto podmínky
umožňují vznik nejrůznějších patologií. Mezi fyzické faktory patří zejména: znečištěné životní prostředí,
uniformita staveb a monotónnost okolí a bytové podmínky.
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Bezpečnost ve městě zajišťuje vedle Policie ČR, která na území města má své okresní oddělení, také
Městská policie.

Úkolem  Městské  policie  Moravský  Krumlov  je  především  řešení  přestupků,  zejména  dopravních,
porušování veřejného pořádku, přestupky proti majetku, zejména krádeže, a přestupky na úseku boje
proti alkoholismu. 

Městské policie má 7 službu konajících strážníků v počtu 6 mužů a 1 žena.

MěP v Moravském Krumlově věnuje velkou pozornost  oblasti  práce s  dětmi  a  mládeží.  Jedná se o
přednášky ve školách s různým zaměřením včetně protidrogové prevence. V současné době zaměřila
MěP svoji pozornost i k seniorům v našem městě. Strážníci by chtěli prostřednictvím přednášek s využitím
obranných a ochranných pomůcek názorně předvést, jak postupovat při osobní obraně nebo ochraně
vlastního majetku.

V  roce  2015  byl  instalován  městský  kamerový  dohlížecí  systém,  jehož  správou  je  pověřena
Městská policie. 
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A.2 Východiska pro návrhovou část

Dotazníkové šetření 
Sběr dat proběhl v období říjen - listopad 2015

Forma dotazníku: elektronický a tištění formulář  

Distribuční kanály: web města, facebook města, místní tisk
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Napište  jednu  věc,  která  je  největší  překážkou  pro  Vaši
spokojenost s úrovní života ve městě a byli  byste opravdu
rádi, kdyby se zlepšila.
 

Málo pracovních míst  x15

Kvalita a provozní doba restauračních zařízení  x7

Nedostatečná nabídka běžných služeb včetně obchodů  x7

Úroveň kultury (kino)   x6

Nedostatek volných bytů a stavebních míst  x3

Úroveň služeb poskytovaných občanům městským úřadem  x3

Údržba dětských hřišť  x3

Stav komunikací  x3

Neutěšený stav hotelu  x2
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Hromadná doprava ve spojení s Brnem  x2

Mezilidské vztahy  x2

Znečištění okolí psy

Stav cyklostezek

Málo iniciativy ze strany občanů něco dělat

Špatná úroveň cestovního ruchu

Špatné načasování čištění ulic

 

Co vnímáte jako největší úspěch města v posledních 5 letech?
 

Oprava silničních komunikací  x14

Koupaliště  x13

Opravy škol a budov ve městě  x8

Nic  x6

Opravy zámku  x6

Kulturní akce  x5

Zlepšení hromadné dopravy ve směru Brno (IDS)  x3

Discgolfové hřiště  x2

Rozhodnutí o koupi zámku  x2

Kamerový systém

Vybudovanou osvětlenou cestu mezi Albertem a Rakšicemi

Postavení parku pro děti u školy Ivančická

Oprava železničního nádraží

Vybudování autobusového nádraží

Farmářské trhy

Krumlovské Vánoce

Starosta
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Zvýšení úrovně gymnázia  x4

Zvýšení prestiže všech typů škol z důvodu všeobecného úpadku úrovně  x2

Zvýšení úrovně obou základních škol  x2

Zřízení (obnovení) MŠ Jiráskova

Rozšířit nabídku SŠ o nové obory
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Ulic Rakšická a Nádražní  x33

Silnice ve vedlejších ulicích  x2

K podnikům za nádražím od Rakšického sila

Ulice Okružní  (problém se zdržováním vody na vozovce)

Vozovky ve směru na Branišovice (hlavní tah na Brno)

Ulice Pod Hradbami (od rest. Marie k fot. hřišti)

V Domcích (celá horní a dolní část od hřbitova z obou částí do ulice Havlíčkova)

Vnitřní ulice města

Místa bez chodníků

Chybějící vodorovné značení na náměstí Svobody a parkoviště Albert (parkoviště u vchodu)

Chybějící přechody pro chodce na zastávkách Stezka, Durdice, Rakšice, rest. (zřízení méně nákladné -
šířka komunikace méně než 7m (bez ostrůvku)

 

Častější spoje (nebo přímo do Brna)  x2

Více spojů v soboty a neděle

Vyřešit problém výluk
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Zvýšit cestovní komfort (zejména v zimě)

Zlepšit problém s včasnými odjezdy a příjezdy

Zkrátit čas dojezdu ve směru Brno 

 

Autobusy na Znojmo by měly jezdit i nadále k poliklinice

Na vlakové nádraží kolikrát jede několik autobusů zbytečně a proti tomu se nesmyslně vyhýbají například
zastávce u zdravotního střediska

Častější spoje, plno lidí dojíždí za prací

MHD je navázaná primárně na vlakový spoj, v jiné časy je rychlejší pěší přesun

V některou hodinu jedou 3 autobusy a v některou žádný

Nevhodné  náhrady  MHD meziměstkých  linek,  např.  Tavíkovice  (443,  Pohořelice(164),  kdy  kapacita
autobusu je nevhodná pro více cestujících

 

Zvýšit množství cyklostezek (zejména mimo silniční komunikace)  x12

Zlepšit povrch a úpravu okolí  x4

Lepší značení  x2
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Inline stezka  x2

Nedostatečné vybavení (stojany)

 

Jaký je podle Vás největší problém, který město dlouhodobě
neřeší?
 

Podpora zaměstnanosti  x20

Chátrající zámek a nedostatečné řešení jeho oprav  x7

Špatný stav komunikací  x5

Podpora podnikání a větší atraktivnost pro investory  x3

Nedostatečná nabídka volnočasových aktivit pro děti a mládež  x3

Nedostatečná péče o zeleň a životní prostředí nebo její nevhodná úprava (volba nevhodných dřevin)  x2

Nedostatek stavebních parcel  x2

Nedostatečná nabídka služeb  x2

Špatná úroveň cestovního ruchu  x2

Špatná úroveň restauračních zařízení  x2

 

Další odpovědí: 

Nedostatečný počet nádob na separovaný odpad

Špatná úprava cest a chodníků v zimním období (nesmyslné solení)
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Špatná průjezdnost ulic ve městě

Špatný vztah úředníků MěÚ s občany

Špatné využívání nezastavěných míst ve středu města

Nevím o žádném

Nevybudování průmyslové zóny

Bezpečnostní složky neschopné dostatečně zajišťovat svou funkci

Neschopnost zajištění navrácení Slovanské epopeje

Současné využívání Hotelu Epopej

Chybějící Sk8 park a dráha na inline brusle

Dětské hřiště ve městě

Rychlá jízda ve městě

Špatná komunikace s veřejností

Architektura města

Inventář muzea trvale uložený v depozitářích bez realizace jeho výstav

Nepřehledný a zastaralý web města

Chybějící chodník a veřejné osvětlení na „Kačence“

Chátrající zámecké zahradnictví

Chybějící kino

Malá nabídka bytů

Zápisy městského zastupitelstva a rady jsou pozdě uveřejňovány

Nevyhovující otvírací doba institucí a obchodů

 

 

V čem vidíte největší přednosti města?
 

Ráz města a jeho okolí  x19 

Dopravní dostupnost a poloha města  x6

Zvelebení areálu zámku   x4
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Klid a optimální velikost města  x 5

Kultura  x4

Vybavenost města vč. služeb  x4

Dobré vedení města  x4

Školství  x3

Volnočasové aktivity  x3

Sportovní vyžití  x2

 

Další odpovědi:

Veliké náměstí

Cyklotrasy

 

 

V čem vidíte největší rozvojový potenciál města?
  

Oprava zámeckého areálu  x14

Rozvoj turistického ruchu  x14

Rozvoj průmyslu v návaznosti na rozšíření nabídky práce  x9

Podpora služeb poskytovaných drobnými živnostníky  x5

Nové stavební parcely  x3

Možnost návratu Slovanské epopeje  x3

Další rozvoj kulturních a společenských událostí  x2

 

Další odpovědi:

Zkrácení dojezdu mezi Moravským Krumlovem a Brnem

Vytvoření obchodní zóny

Rozvoj sportu
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Představte si, že můžete rozhodnout o jedné investiční akci
města, která podle Vás městu, jako celku, nejvíce pomůže.
Částka, kterou máte k dispozici, je přesně tak veliká, jak na
danou věc potřebujete. Do čeho tyto peníze investujete?
 

Investice do zámeckého areálu  x26

Průmyslová zóna  x6

Wellness nebo sportovní centrum  x3

Investice do PR města a propagace  x2

 

Další odpovědi:

Vybudování čajovny a kavárny s relaxační zónou

Rozšíření nabídky stavebních parcel

Vybudování domova důchodců

Vybudování obchodního centra v arálu bývalého „Vertexu“

Modernizace železnice ve směru Brno

Zlepšení značení pro turisty

Stavba nových bytových jednotek

Oprava hlavního silničního tahu na Brno (přes Branišovice)

Kino

Oprava vedlejších ulic ve vnitřním městě
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Realizace kulturních akcí města  x10

Zvelebení životního prostředí  x5

Zapojení se do městské komise  x2

Peněžní i nepeněžní dary městu  x2

 

Další odpovědi: 

Služby občanům
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Rada zdarma

Ano, ale nevím v čem

Zajištění rautů

Zlepšování bezpečnosti města

 

 

Jak vidíte své město v konkurenci okolních měst?
 

V dobrém světle  x6

Je potřeba, aby na sobě město pracovalo  x18

Město je v pokračujícím úpadku  x15

 

 

SWOT analýza

Silné stránky

Historická hodnota města
Poloha města mezi Brnem a Znojmem v krásném přírodním prostředí
Vysoký podíl trvale obydlených domů a bytů
Nadregionální význam národní přírodní rezervace Krumlovsko-rokytenské slepence a
další přírodní zajímavost
Mnoho významných cyklostezek a turistických tras (např. Znojemská vinařská stezka)
Moravskokrumlovsko - významné kulturní a historické památky v blízkém okolí
Zámek Moravský Krumlov - výstavy a vernisáže, koncerty (Muzeum Kampa, Muzeum
literatury 20. stol.)
Poměrně levná pracovní síla v porovnání s jinými regiony
Průmyslové zóny
Město provádí investice do dopravní infrastruktury
Navazující spoje - integrovaný dopravní systém (IDS JMK)
Město provádí investice do technické infrastruktury
Dobrá úroveň infrastruktury rovnoměrně ve všech městských částech
Téměř kompletní plynofikace města
Na většině území je rekonstruovaná kanalizace a čistírna odpadních vod
Na území města je dlouhodobě zaveden tzv. plošný systém odděleného sběru
využitelných složek komunálního odpadu
Dostatečné personální obsazení MěKS
Pestrost kulturního programu napříč věkovými kategoriemi
Na území města aktivně působí řada spolků a zájmových organizací
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Provoz městské knihovny – patří k nejlepším v rámci jihu Moravy
Existence Výchovného ústavu Moravský Krumlov
Dostatečné kapacity pro předškolní, základní i středoškolské vzdělávání
Dobrý technický stav školních objektů a úroveň vybavenosti školního prostředí
Vzdělání od ZŠ po SŠ v místě
Snaha vedení škol k zapojení se do operačních programů a využití finančních prostředků
z evropských fondů
Snadno dostupná a dostatečně strukturovaná zdravotnická péče na území města
Fungující systém sociálních služeb (existence domu s pečovatelskou službou, azylového
bydlení pro matky s dětmi, nízkoprahového klubu)
Probíhající programy primární prevence
Rozvinutá sportovní infrastruktura
Čisté životní prostředí
Dostatek upravených parků a ploch veřejné zeleně
NATURA 2000 – Evropsky významné lokality nacházející se na území
Moravskokrumlovska
Existence fondu MK 2022“, tj. fondu rozvoje a obnovy majetku města
Dobré hospodaření města
Dobrá bezpečnostní situace
Trvalá snaha členů zastupitelstva o hledání politického konsensu napříč stranickým
spektrem při řešení zásadních otázek
Přítomnost finančního úřadu, úřadu práce, městského úřadu, obce s rozšířenou
působností a dalších

Slabé stránky

Obtížnost rozvoje města kvůli poloze
Dlouhodobý migrační úbytek obyvatel
Vzniklá ubytovna pro sociálně slabé v bývalém hotelu
Malá nabídka bydlení, včetně nedostatku stavebních parcel
Nedostatečná prezentace regionu
Neutěšený stav některých historických památek (zámek MK.)
Nedostatečná úroveň cyklostezek
Nedostatečná turistická infrasruktura - orientační systém, gastronomie, ubytování atd.
Nabídka zaměstnání je ovlivněna sezónností
Nižší kupní síla obyvatelstva
Nedostatek kvalifikované pracovní síly
Nestabilizovaná ekonomická situace u nejvýznamnějších zaměstnavatelů ve městě
Nedokončený průtah městem
Špatný stavebně-technický stav místních komunikací
Dopravní kolony na ulici Znojemská
Nedostatek parkovacích míst v některých městských lokalitách
Chybějící kanalizace, plynofikace a veřejné osvětlení v místní části Kačenka
Nízký počet sběrných míst a tím snížená dostupnost pro občany města Moravský
Krumlov
Nedostatečné prostory ke konání akcí
Nedostatečně řešení depozitu městského muzea
Nevyhovující umístění a nedostatečná délka provozu IC
Nezájem rodičovské veřejnosti ke spolupráci se školou (školské rady)
Nedostatečná údržba zeleně v některých lokalitách
Zastaralé webové stránky města a MěÚ
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Příležitosti

Podpora přistěhování rodin s dětmi
Podpora individuální výstavby – příprava a zasíťování pozemků, podpora mladých
stavebníků, bytových družstev
Rozvoj podnikání v oblasti cestovního ruchu
Rozvoj nových aktivit např. Discgolf a další sporty
Sjednocení všech turisticky atraktivních lokalit a objektů do provázané sítě turistických
tras
Vytvoření kvalitního turistického portálu
Investice do propagace Moravského Krumlova mezi širokou veřejností
Využití nevyužívaných objektů pro podnikání
Rozvoj spolupráce s ČEZ
Vznik pracovních míst v oblasti cestovního ruchu
Vybudování rychlejšího dopravního spojení s Brnem
Rostoucí využití železniční dopravy zejména ve směru na Brno
Elektrifikace úseku železnice Střelice – Moravský Krumlov v horizontu 10-30 let
Kompletní oprava vnitřních prostor kinosálu
Přemístění většiny aktivit do zámeckých prostor v případě jeho koupě
Vhodnější umístění IC na náměstí TGM a prodloužení provozu v návaznosti na očekávání
přílivu turistů
Sjednocení webových informací v rámci města (MěÚ) a souvisejících organizací města –
kompletní modernizace
Posílit tým MěKS
Využívání objektu sokolovny k pořádání kulturních akcí
Posilování regionální spolupráce v oblasti kultury a zapojování se do dalších tradičních
celostátně známých akcí
Zkvalitňování vzdělání poskytovaného školskými zařízeními na území města
Využití zkušeností z realizace projektů škol
Zlepšení komunikace a spolupráce v ose rodič – škola, škola – zřizovatel, škola – škola
Využívání nových výukových trendů v ICT
Zvýšit komfort nakládání s odpady pro obyvatele a tím také zvýšit jejich účast na třídění
odpadů
Optimalizace rozmístění kontejnerů na tříděný odpad
Větší využívání obnovitelných zdrojů energie a využívání druhotných surovin z
odpadového hospodářství
Zavádění energeticky úsporných opatření ve veřejných budovách
Zvýšení informovanosti o možnostech financování rozvojových záměrů pro
podnikatelskou a neziskovou sféru
Snižování provozních výdajů města
Vhodné využívání dotačních titulů pro financování městských projektů
Zvyšování kvality služeb poskytovaných městským úřadem
Tvorba nového územního plánu v souladu s budoucími rozvojovými aktivitami města
Vytvoření nových webových stránek města

Hrozby

Klesající počet obyvatel města
Rostoucí počet sociálně slabých obyvatel v souvislosti s ubytovnou v bývalém hotelu
Vysoký nárůst obyvatel cizích národností či menšin způsobí sociální nepokoje či
kompletní změnu rázu města
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Nárůst společensky nežádoucích jevů
Odliv obyvatelstva v souvislosti s nedostatkem pracovních příležitostí ve městě a okolí -
klesající počet ekonomicky aktivních obyvatel
Nedostatek financí na propagaci
Nekvalitní a nekoncepční zpracování propagace města
Neochota místních obyvatel provozovat služby navázané na cestovní ruch
Znepřístupnění některých lokalit jejich vlastníky
Velice nízký počet návštěvníků za rok a nízký počet přenocování
Odchod VŠ vzdělaných lidí z města
Nevyužitý areál býlavého Vertexu
Odchod dalších zaměstnavatelů
Ukončení činností podnikatelů na území města
Nedostatečné služby špatně odpovídající demografickým změnám
Nedostatek prostředků na opravy cest
Špatný stav chodníků a dalších prostranství určených pro pěší
Kolize motorové a nemotorové dopravy
Vznik nebezpečných dopravních situací v místní části Kačenka na hlavní příjezdové
komunikaci z důvodu parkování automobilů a pohybu většího počtu osob po této
komunikaci
Zvýšený provoz kamionové dopravy městskou částí Rakšice z důvodu dlouhodobého
neřešení zvýšení průjezdné výšky silničního podjezdu u ŽS Moravský Krumlov – Rakšice
a z toho plynoucí vznik nebezpečných dopravních situací a dalších negativních dopadů
Pokles návštěvnosti kulturních akcí
Nedostatek financí na kulturní akce
Špatný technický stav kulturní a sportovní infrastruktury
Nedostatečná a nevhodná nabídka volnočasových aktivit
Pokles počtu dětí nastupujících do vzdělávacího procesu
Zrušení školských zařízení
Vysoké nároky na vedení škol a pedagogy (nebezpečí syndromu vyhoření,
administrativní zátěž)
Častá změna legislativy v oblasti školství
Zrušení Výchovného ústavu Moravský Krumlov
Zhoršení životního prostředí způsobené rozšiřováním podnikatelských aktivit
Přechod domácností na vytápění tuhými palivy
Nezájem občanů o dění ve městě a malá míra jejich zapojování do procesu rozhodování
Nedostatek financí na realizaci investičních akcí města
Přesun agend státní správy mimo Moravský Krumlov
Přesun Finančního úřadu mimo Moravský Krumlov
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST

B.1 Strategická vize

Moravský Krumlov je město s ojedinělou atraktivní kulturní a turistickou nabídkou, hezkou okolní přírodou
a čistým životním prostředím, kde se obyvatelé cítí dobře.

B.2 Cíle, opatření a aktivity

 Vysoká důležitost     Střední důležitost     Nízká důležitost

Cíl : „Moderní integrované školství koncepčně připravující své žáky na další
studium i budoucí povolání”

Opatření : „Zlepšení vztahů mezi školami” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Pravidelné setkávání pracovní skupiny vedení škol a garantů
jednotlivých oborů”

2016 - 2022 Vedení škol
a města 20 Vlastní

 „Koordinace ŠVP (školních výukových programů), aby se vzájemně
doplňovaly a nekonkurovaly si”

2016 - 2016 Vedení škol
a města 0

Opatření : „Zlepšení úrovně poskytovaného vzdělání”
Na školách budou působit učitelé poskytující žákům aktuální a pro další studium
využitelné informace.

Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Školení pro učitele” 2016 - 2022 Vedení škol 500 Vlastní +
externí

 „Setkávání studentů vysokých škol s krumlovskými učiteli” 2016 - 2022 Vedení škol 20 Vlastní
Účelem je, aby absolventi moravskokrumlovských základních a středních škol poskytli učitelům zpětnou vazbu k obsahu a
formám výuky na ZŠ a SŠ.

 „Ročníkové projekty vedené učiteli” 2016 - 2022 Vedení škol 250 Vlastní +
externí

Důraz na aktuálnost témat.

 „Vytvořit odborné komise pro zadávání témat projektů a následné
hodnocení výstupů”

2016 - 2016 Vedení škol
a města 50 Vlastní

Opatření : „Vytvoření systému dlouhodobé návaznosti studia” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Dohoda o spolupráci mezi místními školami, významnými
zaměstnavateli (EDU) a vysokými školami”

2016 - 2016 Vedení
města 0

Opatření : „Cílené propagování moravskokrumlovského školství v
okolních obcích” Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Moravskokrumlovské učitelské noviny vydávané zhruba jednou za
půl roku a následná distribuce do všech spádových obcí”

2016 - 2022
Vedení
města a

škol
300 Vlastní

Je nutné zajistit, aby se materiály dostaly až do jednotlivých domácností.

 „Vzdělávací a propagační akce zaměřené na žáky okolních ZŠ,
pořádané v Moravském Krumlově”

2016 - 2022 Vedení škol 300 Vlastní +
externí

 „Vytvoření informačního webu o možnostech vzdělávání a studia v
Moravském Krumlově”

2016 - 2017
Vedení
města a

škol
0 Vlastní +

externí
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Náklady budou zahrnuty do nákladů na vytvoření webu města.

Opatření : „Zkvalitnění doprovodných volnočasových (vzdělávacích,
tělovýchovných, atd.) programů” Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Navázání spolupráce s odbornými školami a popřípadě i soukromými
subjekty v oblasti sportu, umění atd.”

2016 - 2016 Vedení škol
a města 20 Vlastní

Opatření : „Zkvalitnění výukových prostor a jejich vybavenosti” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Analýza současného stavu” 2016 - 2016 Vedení
města 50 Vlastní

 „Modernizace výukových prostor” 2017 - 2018 Vedení škol
a města 10000 Externí

 „Vyškolení kantorů na používání nových pomůcek” 2017 - 2018 Vedení škol 100 Externí

 „Vybudování moderního víceúčelového hřiště” 2017 - 2018 Vedení škol
a města 12000 Externí

Cíl : „Sofistikovaný komunikační systém města”
Snadno dostupné potřebné informace včas.

Opatření : „Soustředění veškerých veřejných informací v jedné
dobře strukturované a veřejně dostupné databázi”
Základním úkolem je, aby každý občan věděl, že najde veškeré potřebné informace na
jednom místě.

Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Analýza zdrojů” 2016 - 2016 Vedení
města 50 Vlastní +

externí

 „Koncepce a technické řešení databáze” 2016 - 2016 Vedení
města 150 Vlastní +

externí

 „Komunikační kampaň o novém zdroji informací zaměřená na
obyvatele”

2016 - 2016 Vedení
města 20 Vlastní +

externí

Opatření : „Vytvoření moderního webu města” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Vypracování projektu webu a zadání pro výběrové řízení
specializovanou firmou”

2016 - 2016 Vedení
města 150 Vlastní +

externí

 „Realizace nového webu města” 2016 - 2016 Vedení
města 150 Vlastní +

externí

Opatření : „Vytvoření sofistikované komunikační strategie” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Vypracování marketingové komunikační strategie zaměřené na
obyvatele města a turisty”

2016 - 2016 Vedení
města 100 Vlastní

Opatření : „Vytvoření nové informační infrastruktury”
Opatření řeší zejména problém přiblížení aktuálních informací lidem, pro které jsou
tradiční informační kanály obtížně dostupné.

Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Zajištění možnosti umístit informační panely na frekventovaných
místech”

2016 - 2016 Vedení
města 0

Zajištění možnosti umístění informačních panelů se týká míst, která jsou v soukromém vlastnictví, např. restaurační
zařízení a hospody, lékárny, čekárny u lékaře a další.

 „Realizace umístění informačních panelů na vybraná místa” 2017 - 2017 Vedení
města 200 Vlastní +

externí
Místa pro umístění budou vybrána v rámci marketingové komunikační strategie zaměřené na obyvatele města a turisty.

Cíl : „Vybudovaná kompletní infrastruktura města”
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Opatření : „Dokončení průtahu městem” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Rekonstrukce ulic Nádražní a Rakšická” 2016 - 2022 Vedení
města 50000 Vlastní +

externí
Zintenzivnění jednání s Jihomoravským krajem jako vlastníkem komunikace

Opatření : „Zajištění nových ploch pro bydlení a podnikání” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Příprava a realizace v lokalitách Novosady a Na Kačence” 2016 - 2018 Vedení
města 35000 Vlastní +

externí

Opatření : „Rekonstrukce veřejných prostranství” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Zlepšení stavu místních komunikací, chodníků a veřejné zeleně” 2016 - 2022
Vedení
města a
Služby
města

150000 Vlastní +
externí

Cíl : „Optimalizované odpadové hospodářství”

Opatření : „Zlepšení možnosti třídění komunálního odpadu” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Analýza současného stavu” 2016 - 2016 Služby
města 100 Vlastní

 „Optimalizace sběrné sítě” 2016 - 2017
Vedení
města a
Služby
města

500 Vlastní +
externí

Cíl : „Optimalizovaná veřejná doprava pohodlná pro cestující”

Opatření : „Zvýšení počtu parkovacích míst na vlakovém nádraží” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Vykoupení pozemků” 2016 - 2016 Vedení
města 240 Vlastní

 „Vybudování parkovacích míst” 2016 - 2018 Vedení
města 1000 Vlastní +

externí
Realizovat ve spolupráci s Jihomoravským krajem

Opatření : „Zapojení se do tvorby koncepce rozvoje veřejné dopravy
v JMK týkající se Moravského Krumlova” Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Monitorování a aktivní zapojení se do jednání o problematice
hromadné dopravy”

2016 - 2022 Vedení
města 0

Cíl : „Zajištěné podmínky pro vytvoření zázemí souvisejícího se stavbou a
provozem 5. bloku EDU”

Opatření : „Zajištění spolupráce s EDU při výstavbě 5. bloku”
Moravský Krumlov se stane zázemím pro pracovníky podílející se na výstavbě a
následném provozu 5. bloku.

Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Jednání o vybudování zázemí pro stavbu a provoz 5. bloku EDU v
Moravském Krumlově”

2016 - 2022 Vedení
města 200 Vlastní

Cíl : „Město s vlastní atraktivní kulturní a turistickou nabídkou”
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Opatření : „Revitalizace přírodního amfiteátru v horním parku” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Návrh řešení revitalizace” 2016 - 2017 Vedení
města 150 Vlastní

 „Dramaturgie na rok 2017” 2016 - 2017 MěKS 250 Vlastní +
externí

 „Realizace revitalizace” 2016 - 2018 Vedení
města 800 Vlastní +

externí

Opatření : „Pořádání pravidelných workshopů, seminářů a letních
škol pro studenty a mladé umělce” Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Vyjednání zastřešní akcí Nadací Medy Mládkové a Knihovny Václava
Havla”

2016 - 2016 Starosta
města 100 Vlastní

 „Dohoda s provozovateli ubytovacích zařízení” 2016 - 2022 Vedení
města 500 Vlastní +

externí

 „Zajištění ateliérů a potřebného vybavení” 2016 - 2022 Vedení
města 200 Vlastní +

externí

 „Návrh koncepce workshopů” 2016 - 2016 Vedení
města 50 Vlastní

Zadání tvorby ve spolupráci s potřebami města, například revitalizace veřejných prostranství atd.

Opatření : „Vybudování nového společenského sálu” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Vytipování prostor” 2016 - 2017 Vedení
města 0

 „Projektová dokumentace” 2017 - 2018 Vedení
města 400 Vlastní +

externí

 „Realizace” 2018 - 2020 Vedení
města 15000 Vlastní +

externí

Opatření : „Rokonstrukce a zmodernizování prostor bývalého
kinosálu” Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Realizace opravy” 2017 - 2022 Vedení
města 20000 Vlastní +

externí

Opatření : „Zlepšení dramaturgie kulturních akcí” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Začlenění všech akcí pořádaných v Moravském Krumlově do celkové
dramaturgie”

2016 - 2022 MěKS 100 Vlastní

 „Vyhodnocení úspěšnosti jednotlivých akcí, které již byly pořádány” 2016 - 2016 MěKS 0
Je potřeba akce hodnotit ze dvou úhlů pohledu, kterými jsou náklady a počet návštěvníků

 „Průzkum preferencí obyvatelstva” 2016 - 2016 MěKS 50 Vlastní

Opatření : „Poskytování kvalitních výstupů aktuálních informací o
kulturních akcích pro městský komunikační systém” Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Vyškolení pracovníků MěKS” 2016 - 2016 Vedení
MěKS 20 Vlastní

Opatření : „Navázání kontaktů a spolupráce s uměleckými školami i
umělci” Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Vytvořit databázi možných partnerských organizací” 2016 - 2016 MěKS 0

 „Oslovení potenciálních partnerů a jednání o možnostech a
podmínkách spolupráce”

2016 - 2016 Vedení
města 10 Vlastní

Opatření : „Vytvoření koncepce pro zvýšení turistické atraktivity
města” Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování
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 „Vytvořit projektový tým - zástupci města, urbanista, architekt,
marketingový specialista atd.”

2016 - 2016 Vedení
města 20 Vlastní

 „Strategie pro rozvoj turismu v Moravském Krumlově” 2016 - 2016 Vedení
města 100 Vlastní

Cíl : „Fond 2022 - město bez dluhů”

Opatření : „Minimalizování zatížení města dluhovou službou” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Krytí výdajů města z běžných rozpočtů” 2016 - 2022 Zastupitelstvo
města 0

 „Důsledně sledovat a využívat dotační programy na všech úrovních
pro finanční krytí plánovaných rozvojových a investičních akcí”

2016 - 2022 Vedení
města 0

Cíl : „Vybudovaná nová turistická infrastruktura”

Opatření : „Zlepšení podmínek pro cykloturistiku” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Zlepšit značení cyklostezek a vybudovat odpočinková místa” 2016 - 2017 Vedení
města 120 Vlastní +

externí

 „Vybudování tábořiště se zázemím” 2016 - 2017 Vedení
města 750 Vlastní +

externí

 „Vybudování nové cyklostezky Moravský Krumlov - Ivančice” 2016 - 2022 Vedení
města 3000 Vlastní +

externí

Opatření : „Zlepšení orientačního systému turistických cílů ve městě
a okolí” Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Zbudovat centrální infopanel u výchoziště tras (na náměstí TGM)” 2016 - 2017 Vedení
města 30 Vlastní +

externí

 „Zbudovat infotabule u turistických cílů” 2016 - 2017 Vedení
města 50 Vlastní +

externí

 „Vytvořit systém prohlídkových tras pro turisty” 2016 - 2016 Vedení
města 0

Cíl : „Dlouhodobě udržitelný pozitivní vývoj v oblasti podnikání a pracovních
příležitostí”

Opatření : „Vytvoření nového územního plánu” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Vytvoření zadání” 2016 - 2017

Odbor
výstavby a
územního

plánování a
zastupitelstvo

200 Vlastní +
externí

 „Pořízení nového územního plánu” 2017 - 2018

Odbor
výstavby a
územního

plánování a
zastupitelstvo

1000 Vlastní +
externí

Opatření : „Podpora malého a středního podnikání v oblasti služeb” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Pomoc s administrativními záležitostmi při zakládání nových
podniků”

2016 - 2016 Vedení
města 0
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Cíl : „Město s dobře fungujícími veřejnými službami”

Opatření : „Podpora poskytování veřejných služeb v dostatečné
kvalitě a množství” Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Podpora zvyšování kvality a dostupnosti sociálních služeb na území
města”

2016 - 2022 Vedení
města 100 Vlastní +

externí

 „Podpora zvyšování kvality zdravotnických služeb poskytovaných na
území města”

2016 - 2022 Vedení
města 100 Vlastní +

externí

 „Zajištění materiálních podmínek pro výkon činnosti městské policie” 2016 - 2022 Vedení
města 3000 Vlastní +

externí

 „Podpora prevence sociálně-patologických jevů” 2016 - 2022 Vedení
města 100 Vlastní +

externí

 „Zvyšování kvality lidských zdrojů ve veřejné správě” 2016 - 2022 Vedení
města 500 Vlastní +

externí

 „Zajištění materiálních podmínek pro výkon činnosti všech složek
města”

2016 - 2022 Vedení
města 1000 Vlastní +

externí

 „Rozvoj spolupráce s okolními obcemi a regiony” 2016 - 2022 Vedení
města 100 Vlastní +

externí
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B.3 Podpora realizace programu

Pro  úspěšnou  realizaci  PRM  Moravský  Krumlov  je  důležité  nastavení  jeho  postupného  naplňování.
V budoucnu bude důležitá efektivní spolupráce zapojených aktérů – obce, spolků, občanů i subjektů vně
obce.

 

Zajištění řízení a naplňování Programu rozvoje města Moravský Krumlov.

Realizační role Kompetentní pozice Jméno
Garant Starosta obce Mgr. Tomáš Třetina 
Garant Místostarosta obce Mgr. Zdeněk Juránek 
Koordinátor Vedoucí odboru

regionálního rozvoje
Ing. Andrea  Stejskalová

 

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

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

 

Zpřístupnění dokumentu:

Dokument bude dostupný z webových stránek města, v tištěné podobě pak bude k dispozici u starosty
města a na městském úřadě.

 

Monitoring a hodnocení plnění programu:

Program bude každoročně vyhodnocován a bude sledováno naplňování aktivit. Výsledná zpráva bude
předložena  zastupitelstvu  města.  Součástí  zprávy  budou  informace  předané  vedoucími  jednotlivých
aktivit. Ti předají informace o činnosti na výzvu koordinátora v dohodnuté struktuře a čase. Souběžně
s hodnocením (ale v případě potřeby i nezávisle na něm) bude aktualizován Harmonogram plánovaných
aktivit a finanční část PRM Moravský Krumlov. Finanční harmonogram bude řešen v návaznosti při tvorbě
rozpočtu pro každý příslušný rok.


