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Návrhová část
1 Struktura návrhové části
Strategie pracuje s pojmy globální vize, globální cíl, tematické oblasti, dílčí vize, strategické cíle,
opatření a akční plán, které vycházejí z Metodiky přípravy veřejných strategií (aktualizace 2019),
přijaté usnesením vlády ČR č. 71/2019.
•

Hodnota je sdílená hodnota v území představiteli územní samosprávy (politiky), pracovníky
veřejné správy, odborníky, zaměstnavateli, ale i veřejností, která přispívá k naplňování strategie
ve všech dalších bodech. Význam hodnoty lze podpořit i vhodnou komunikační kampaní.

•

Globální vize je popis žádoucího budoucího stavu, kterého chceme prostřednictvím realizace
strategie dosáhnout. Vztahuje se na strategii jako celek. K naplnění globální vize by mělo dojít ve
dlouhodobém horizontu.

•

Globální cíl rozvádí nadefinovanou vizi Strategie. Jedná se o dosažení budoucího konkrétního stavu
(jasný, faktický a srozumitelný), jehož prostřednictvím bude naplněna stanovená vize. Jedná se o
souhrn výsledků a dopadů strategických cílů. K naplnění globálního cíle by mělo dojít ve
střednědobém či dlouhodobém horizontu. Ke globálním cílům se váží indikátory dopadu.

•

Tematické oblasti a dílčí vize specifikují globální vizi. Tematické oblasti reflektují prioritní témata,
ve kterých by se mělo město rozvíjet. Cílový stav dílčích řešených oblastí na konci časového rámce
strategie definují dílčí vize.

•

Strategické cíle rozpracovávají globální cíl v konkrétních prioritách ve střednědobém horizontu i
dlouhodobém horizontu. Strategický cíl je měřitelný prostřednictvím indikátorů výstupu/výsledků.
Ve strategii rozvoje města se nastaví hodnoty indikátorů na začátku a cílové hodnoty tj. ve
střednědobém horizontu a dlouhodobém horizontu a výhledem do roku 2035.

•

Priorita – každá tematická oblast má jednu nebo více priorit, které díky realizaci opatření v rámci
této priority povedou k naplnění strategických cílů.

•

Opatření definují konkrétní kroky vedoucí k dosažení požadovaných strategických cílů
prostřednictvím typových aktivit.

•

Aktivity/projekty jsou obsaženy v zásobníku aktivit a na základě výběru kompetentních orgánů
z nich bude sestaven akční plán pro realizaci.
Obrázek 1.1 Schéma zpracování SPRM
Hodnota

STRATEGICKÉ
ANALÝZY

KAM směřujeme?

VIZE
Globální cíl

ČEHO máme dosáhnout?

Tematické oblasti
Dílčí vize

KAM směřujeme v rámci
oblastí?

Strategické cíle

Konkrétní měřitelné cíle?

Priority, Opatření
aktivity/projekty

CO a JAK
musíme udělat?
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1.1 Hodnota, globální vize, globální cíl a dílčí vize

Strategický přístup
Hodnota:
Statutární město Zlín považuje rodinu a kvalitu života obyvatel za důležité
hodnoty dalšího rozvoje města.
Globální vize:
Zlín, město, kde slovo nemožné neexistuje.
Zlín v roce 2035 bude 100.000 městem, jež poskytuje svým obyvatelům
vysokou kvalitu života a podporuje harmonický rozvoj rodin i osobní rozvoj
jednotlivců v zeleném a zdravém prostředí.
Globální cíl:
Zvýšit počet obyvatel města a tímto účelem vytvořit město přívětivé rodině
a obyvatelům všech generací s kvalitním životním prostředím a dostupným
bydlení, kde se lidé cítí bezpečně s dostupností kvalitních služeb, včetně
nabídky vzdělávání a volnočasových aktivit pro osobní růst a naplňování
životních hodnot. Toto prostředí bude vytvořeno jak pro současné
obyvatele Zlína, tak pro přicházející obyvatele, kteří zde budou pracovat a
zakládat rodiny.
Dílčí vize tematických oblastí:
TO KVALITA ŽIVOTA:
Zlín - město otevřené pro nové obyvatele, atraktivní pro mladé a rodiny využívající trendy a benefity
z činností s vysokou přidanou hodnotou. Město unikátního urbanismu s respektem k životnímu
prostředí, širokou nabídkou volnočasových aktivit, sociálních a zdravotních služeb.
TO VZDĚLÁNÍ:
Zlín – město s kvalitními školami nabízející atraktivní moderní vzdělávání ve všech stupních
vzdělávání zaměřené na rozvoj osobnosti, kreativity prostřednictvím multioborovosti, schopnosti
adaptovat se na změnu a připravenosti jedince na naplněný život.
TO BEZPEČNOST:
Zlín – klidné, bezpečné a pohodové město pro obyvatele, podnikatele, studenty i návštěvníky.
TO DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA:
Zlín – moderní město s přívětivou dopravou – bezpečná, ekologická, zklidněná doprava podporující
rozvoj města.
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TO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A URBANISMUS:
Zlín = dobře stavěné město – krajské město jedinečné funkcionalistické a moderní architektury,
inovativní, s kvalitním veřejným prostorem v zeleni a přívětivé pro všechny generace s dlouhodobým
urbanistickým rozvojem.
TO VSTŘÍCNÉ MĚSTO:
Zlín – vstřícné město k potřebám současných i budoucích obyvatel VŠECH generací, atraktivní pro
podnikatele, město přitažlivé pro české i zahraniční turisty. Město s otevřenou veřejnou správou
s moderními prvky řízení.
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1.2 Schéma tematických oblastí a priorit
Obrázek 1.2: Struktura tematických oblastí

Hodnota
GLOBÁLNÍ VIZE

GLOBÁLNÍ CÍL

Tem. oblast A

Tem. oblast B

Tem. oblast C

KVALITA ŽIVOTA

Tem. oblast D

Tem. oblast E

Tem. oblast F

VZDĚLÁVÁNÍ

BEZPEČNOST

DOPRAVA A
TECHNICKÁ
INFRASTRUKTURA

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
A URBANISMUS

VSTŘÍCNÉ MĚSTO

DÍLČÍ VIZE

DÍLČÍ VIZE

DÍLČÍ VIZE

DÍLČÍ VIZE

DÍLČÍ VIZE

DÍLČÍ VIZE

STRATEGICKÝ CÍL

STRATEGICKÝ CÍL

STRATEGICKÝ CÍL

STRATEGICKÝ CÍL

STRATEGICKÝ CÍL

STRATEGICKÝ CÍL

Priority A
A1: Rodinná a bytová
politika
A2: Sociální a
zdravotnické služby
A3: Kultura, sport a
další volnočasové
aktivity
A4: Životní prostředí a
městská zeleň

Priority B
B1: Nabídka
vzdělávání
B2: Spolupráce aktérů
v oblasti vzdělávání

x opatření

x opatření

Aktivity

Aktivity

Priority D
D1: Udržitelná
mobilita
D2: Technická
infrastruktura

Priority E
E1: Urbanismus
E2: Veřejná
prostranství

x opatření

x opatření

x opatření

x opatření

Aktivity

Aktivity

Aktivity/projekty

Aktivity/projekty

Priority C
C1: Bezpečnost na
úrovni města
C2: Krizové řízení
města

ZDROJ: PROCES, 2020
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Priority F
F1: Ekonomický rozvoj
a trh práce
F2: Vstřícnost města
vůči občanům a
podnikatelům
F3: Implementace
eGovernment
a „SMART“ řešení
F4: Cestovní ruch
F5: Marketing města

1.3 Tematické oblasti
1.3.1 TO KVALITA ŽIVOTA
Dílčí vize: Zlín - město otevřené pro nové obyvatele, atraktivní pro mladé a rodiny využívající trendy
a benefity z činností s vysokou přidanou hodnotou. Město unikátního urbanismu s respektem
k životnímu prostředí, širokou nabídkou volnočasových aktivit, sociálních a zdravotních služeb.
Strategický cíl: Vybudovat rodinné město s vysokou kvalitou života spočívající zejména v kvalitním
životním prostředí, množství zeleně, dostupném bydlení, široké nabídce dostupných kvalitních služeb
(sociálních a zdravotnických) a kulturních, sportovních a volnočasových aktivit pro občany i návštěvníky
města.
1.3.1.1

Priority a jejich opatření TO Kvalita života

Priorita A1: Rodinná a bytová politika
Opatření
A1.1 Aktivní přístup města k populační a rodinné politice
A1.2 Využití potenciálu mladé generace pro další rozvoj města
A1.3 Realizace komplexní bytové politiky města
Priorita A2: Sociální a zdravotnické služby
Opatření:
A2.1 Zajištění potřebných sociálních služeb v návaznosti na proces komunitního plánování sociálních
služeb (KPSS)
A2.2 Spolupráce města a neziskových organizací na zlepšování sociální situace znevýhodněných skupin
obyvatel
A2.3 Posílení kvality zdraví obyvatel formou preventivních aktivit
Priorita A3: Kultura, sport a další volnočasové aktivity
Opatření:
A3.1 Realizace kulturní strategie města včetně provázanosti na dotační tituly
A3.2 Podpora sportovních aktivit
A3.3 Podpora spolupráce aktérů volnočasových aktivit a spolkové činnosti
Priorita A4: Životní prostřední a městská zeleň
Opatření:
A4.1 Zlepšení stavu ovzduší ve městě
A4.2 Zlepšení odpadového hospodářství
A4.3 Snížení světelného znečištění
A4.4 Snížení hlukové zátěže
A4.5 Udržení a podpora trendu „zeleného města“
A4.6 Rozvoj modrozelené infrastruktury
A4.7 Úspora energie v objektech statutárního města Zlín, jeho organizací a společností s majetkovou účastí
A4.8 Rozvoj SMART řešení a VaV v oblasti životního prostředí

1.3.1.2

Karty opatření dle prioritních oblastí TO Kvalita života

1. Opatření priority A1: Rodinná a bytová politika
Opatření

A1.1 Aktivní přístup města k populační a rodinné politice

Strategický cíl

Vybudovat rodinné město s vysokou kvalitou života spočívající zejména
v kvalitním životním prostředí, množství zeleně, dostupném bydlení, široké
nabídce dostupných kvalitních služeb (sociálních a zdravotnických)
a kulturních, sportovních a volnočasových aktivit pro občany i návštěvníky
města.
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Popis opatření
(cíl, zdůvodnění)

Podpora politiky města „ve prospěch rodin“ a institucionálně zakotvené
usměrňování vývoje obyvatelstva. Cílem opatření je zaměřit se na zastavení
odlivu a stárnutí obyvatel žijících ve městě vytvářením přívětivého prostředí
(bydlení, služby, vzdělávání apod.) pro mladé rodiny s dětmi.

Zodpovědná osoba/subjekt

Odbor sociálních věcí MMZ

Popis typových
aktivit/projektů



Potenciální zdroje
financování

Nastavit koncepční práci v rodinné politice (mechanismy fungování
rodinné politiky) za vzájemné součinnosti dotčených odborů a
samostatných oddělení
 Podpořit infrastrukturu přívětivou k rodinám s dětmi (snižování bariér)
Rozpočet města
Dotační programy (EU, ČR…)

Opatření

A1.2 Využití potenciálu mladé generace pro další rozvoj města

Strategický cíl

Vybudovat rodinné město s vysokou kvalitou života spočívající zejména
v kvalitním životním prostředí, množství zeleně, dostupném bydlení, široké
nabídce dostupných kvalitních služeb (sociálních a zdravotnických)
a kulturních, sportovních a volnočasových aktivit pro občany i návštěvníky
města.
Vyšší míra spolupráce města Zlína a Univerzity Tomáše Bati, která podpoří
aktivity studentů a absolventů UTB přispívající k rozvoji města.

Popis opatření
(cíl, zdůvodnění)
Zodpovědná osoba/subjekt

Oddělení koordinace projektů MMZ
Fakulta humanitních studií UTB

Popis typových
aktivit/projektů







Zpracování analýzy chování vysokoškolských studentů a absolventů na
území města Zlína (jak jsou zapojeni do činnosti města, jak dlouho tráví
čas ve městě, motivace k setrvání ve Zlíně i po ukončení studia)
Nastavení komunikační platformy mezi městem a univerzitou za účelem
společně řešených projektů zaměřených na zvyšování kvality
environmentálního a sociálního prostředí a optimalizace služeb města
pro účely studentů a absolventů UTB
Podpora dobrovolnických aktivit, organizací a spolků UTB

Potenciální zdroje
financování

Rozpočet města
Dotační programy (EU, ČR…)

Opatření

A1.3 Realizace komplexní bytové politiky města

Strategický cíl

Vybudovat rodinné město s vysokou kvalitou života spočívající zejména
v kvalitním životním prostředí, množství zeleně, dostupném bydlení, široké
nabídce dostupných kvalitních služeb (sociálních a zdravotnických)
a kulturních, sportovních a volnočasových aktivit pro občany i návštěvníky
města.

Popis opatření
(cíl, zdůvodnění)

Koordinovaný přístup k řešení rozvoje bytového fondu ve Zlíně. Cílem je zajistit
dostatečnou kapacitu a kvalitu bytového fondu na území města. Zkvalitnění
stavu bytového fondu v majetku města a optimalizace jeho struktury pomůže
jeho využití k potřebách sociálně nebo zdravotně znevýhodněných skupin
obyvatel a rozšíří nabídku bydlení pro mladé rodiny.

Zodpovědná osoba/subjekt

Odbor majetkové správy MMZ
Oddělení prostorového plánování MMZ

Popis typových
aktivit/projektů



Podpora výstavby bytů a domů – vypracovat strategii komplexní bytové
politiky (nebo udělat druhou část koncepce, ta stávající je zaměřena na
bytové domy ve vlastnictví města
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Potenciální zdroje
financování

Koordinace rozvoje města v oblasti bydlení – pokračovat v revitalizaci
stávajících sídlišť
Optimalizace struktury bytového fondu v majetku města - zajistit
dostatek větších bytů v bytovém fondu města/optimalizovat strukturu
městských bytů – zajistit více větších bytů
Modernizace bytů v městských bytových domech s cílem zvýšit standard
bydlení i pro nižší střední třídu

Rozpočet města
Dotační programy (EU, ČR)

2. Opatření priority A2: Sociální a zdravotnické služby
Opatření

A2.1 Zajištění potřebných sociálních služeb v návaznosti na proces
komunitního plánování sociálních služeb (KPSS)

Strategický cíl

Vybudovat rodinné město s vysokou kvalitou života spočívající zejména
v kvalitním životním prostředí, množství zeleně, dostupném bydlení, široké
nabídce dostupných kvalitních služeb (sociálních a zdravotnických)
a kulturních, sportovních a volnočasových aktivit pro občany i návštěvníky
města.
Prostřednictvím procesu komunitního plánování sociálních služeb (KPSS)
a realizace potřebných opatření bude zajištěna dostatečná kapacita všech
druhů sociálních služeb (ambulantních, terénních a pobytových) pro všechny
cílové skupiny.

Popis opatření
(cíl, zdůvodnění)

Zodpovědná osoba/subjekt

Odbor sociálních věcí MMZ

Popis typových
aktivit/projektů








Vytvořit podmínky pro dostatečné kapacity pobytových sociálních služeb
(zejména domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem)
Motivace/osvěta absolventů sociálních oborů pro výkon zaměstnání
v sociálních službách
Vytvořit podmínky pro vznik nových pobytových sociálních služeb
(odlehčovací služby pobytové, sociální lůžka ve zdravotnických zařízeních)
Vybudovat objekt pro pobytovou sociální rehabilitaci
Vytvoření dostatečných kapacit všech druhů sociálních služeb
(ambulantní, terénní) pro všechny cílové skupiny

Potenciální zdroje
financování

Rozpočet města
Nadace a dary
Dotační programy (EU, ČR)

Opatření

A2.2 Spolupráce města a neziskových organizací na zlepšování sociální
situace znevýhodněných skupin obyvatel

Strategický cíl

Vybudovat rodinné město s vysokou kvalitou života spočívající zejména
v kvalitním životním prostředí, množství zeleně, dostupném bydlení, široké
nabídce dostupných kvalitních služeb (sociálních a zdravotnických)
a kulturních, sportovních a volnočasových aktivit pro občany i návštěvníky
města.

Popis opatření
(cíl, zdůvodnění)

V souvislosti s procesem komunitního plánování sociálních služeb (KPSS) bude
probíhat úzká spolupráce města a neziskových organizací, která povede
k dalšímu zkvalitňování sociálních služeb. Spolupráce podpoří osvětu,
informovanost a sdílení dobré praxe a inovací mezi organizacemi poskytujícími
sociální služby.

Zodpovědná osoba/subjekt

Odbor sociálních věcí MMZ
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Popis typových
aktivit/projektů





Potenciální zdroje
financování

Rozpočet města
Nadace a dary
Dotační programy (EU, ČR)

Opatření
Strategický cíl

A2.3 Posílení kvality zdraví obyvatel formou preventivních aktivit
Vybudovat rodinné město s vysokou kvalitou života spočívající zejména
v kvalitním životním prostředí, množství zeleně, dostupném bydlení, široké
nabídce dostupných kvalitních služeb (sociálních a zdravotnických)
a kulturních, sportovních a volnočasových aktivit pro občany i návštěvníky
města.
Cílem navrhovaných opatření je zamezení odchodu mladých obyvatel,
získávání nových, zbudování sociálního prostředí, které zaručí jejich kompletní
rozvoj (výchova, vzdělání, zaměstnání, bydlení, apod.). Vytvoření podmínek,
která by splňovala nejpřísnější měřítka rozvoje mladého člověka. V neposlední
řadě vytvořit pro stárnoucí generaci občanů adekvátní zabezpečení jejich
požadavků, pro snadnější a kvalitnější způsob života. To vše při zapojení všech
dostupných prostředků ze strany města, kraje a příslušných státních orgánů.
Oddělení prevence kriminality a sportovišť MMZ
Odbor městské zeleně MMZ
Odbor sociálních věcí MMZ
Odbor kultury MMZ

Popis opatření
(cíl, zdůvodnění)

Zodpovědná osoba/subjekt

Popis typových
aktivit/projektů

Potenciální zdroje
financování

Realizace kontinuálního procesu komunitního plánování sociálních služeb
Podpora osvěty, informovanosti a aktivizace
Sdílení dobré praxe a podpora inovací v sociálních a souvisejících
službách, motivování stávajících a potencionálních kvalitních pracovníků



Podporovat nové trendy v chování lidí – zdravý životní styl a aktivní
pohyb všeobecně
 Podpora výstavby veřejně přístupných sportovišť a venkovních posiloven
 Podpora organizování volnočasových aktivit a zájmových činností
 Podpora společenské a propagační formy volnočasových aktivit obyvatel
Rozpočet města
Dotační programy (EU, ČR)

3. Opatření priority A3: Kultura, sport a další volnočasové aktivity
Opatření
Strategický cíl

Popis opatření
(cíl, zdůvodnění)
Zodpovědná osoba/subjekt
Popis typových
aktivit/projektů

Potenciální zdroje
financování

A3.1 Realizace kulturní strategie města včetně provázanosti na dotační
tituly
Vybudovat rodinné město s vysokou kvalitou života spočívající zejména
v kvalitním životním prostředí, množství zeleně, dostupném bydlení, široké
nabídce dostupných kvalitních služeb (sociálních a zdravotnických)
a kulturních, sportovních a volnočasových aktivit pro občany i návštěvníky
města.
Realizace kulturní strategie města včetně provázanosti na dotační tituly.
Odbor kultury a památkové péče MMZ






Zmapovat kulturní infrastrukturu
Vypracovat strategický dokument pro oblast rozvoje kultury
Podporovat aktivní zapojení kreativních průmyslů
Aktualizovat pravidla financování prostřednictvím kulturního fondu
Získávání zpětné vazby od návštěvníků a realizátorů kulturních aktivit ve
městě
Rozpočet města
Dotační programy (EU, ČR)
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Opatření
Strategický cíl

Popis opatření
(cíl, zdůvodnění)
Zodpovědná osoba/subjekt

Popis typových
aktivit/projektů

Potenciální zdroje
financování
Opatření
Strategický cíl

Popis opatření
(cíl, zdůvodnění)

Zodpovědná osoba/subjekt
Popis typových
aktivit/projektů

Potenciální zdroje
financování

A3.2 Podpora sportovních aktivit
Vybudovat rodinné město s vysokou kvalitou života spočívající zejména
v kvalitním životním prostředí, množství zeleně, dostupném bydlení, široké
nabídce dostupných kvalitních služeb (sociálních a zdravotnických)
a kulturních, sportovních a volnočasových aktivit pro občany i návštěvníky
města.
Zapojení a angažování co nejvíce obyvatel, především však dětí a mládeže do
sportovních aktivit města. V těsné spolupráci občanů a představitelů města
naplnit postupně vytýčené cíle a tím i sportovní vizi města.
Oddělení prevence kriminality a sportovišť MMZ
Odbor městské zeleně SMZ
Odbor školství SMZ


Vypracovat strategický dokument pro oblast rozvoje sportu a prevence
sportu
 Komunikace města s UTB a středními školami na území města Zlín za
účelem podpory vzniku oborů nebo doplnění stávajících oborů v rámci
středoškolského a vysokoškolského vzdělávání se zaměřením na sport prevence a tělovýchova, trenérství apod.
 Podpora sportovní infrastruktury na základě koncepce rozvoje sportu
 Finanční podpora sportu
 Motivace sportovních klubů k rozvoji sportovních aktivit pro širokou
veřejnost (i mimo profesionální sportovce)
Rozpočet města
Dotační programy (EU, ČR)
A3.3 Podpora spolupráce aktérů volnočasových aktivit a spolkové činnosti
Vybudovat rodinné město s vysokou kvalitou života spočívající zejména
v kvalitním životním prostředí, množství zeleně, dostupném bydlení, široké
nabídce dostupných kvalitních služeb (sociálních a zdravotnických)
a kulturních, sportovních a volnočasových aktivit pro občany i návštěvníky
města.
Prostřednictví spolupráce všech aktérů volnočasového vyžití (např. sportovní
a kulturní organizace, spolky, kluby atd.) fungujícími na území města zvyšovat
zapojení občanů do volnočasových aktivit, na různém stupni úrovně jako jsou
např. mateřské školy, základní školy, zapojení dětí a mládeže do kroužků,
podpora zdravého zdravotního stylu, navyšování pohybových aktivit všech
občanů a v neposlední řadě rozšiřovat jejich nabídku.
Oddělení prevence kriminality a sportovišť MMZ
 Spolupráce města s vybranými organizacemi a spolky zabývající se prací
především s dětmi a mládeží na úrovni volnočasových aktivit.
 Zpracování přehledu nabídek volnočasových aktivit na území města
 Vytvoření funkčního modelu finanční podpory volnočasových aktivit
a jeho uvedení do praxe
 Zpřehlednění dosavadního systému pro žadatele finanční podpory
volnočasových aktivit
 Vytvoření komunikační platformy pro aktéry volnočasového vyžití ve
městě
 Motivace občanů k aktivnímu trávení volného času
Rozpočet města
Vypsané dotační programy na úsporu energií (EU, ČR)

12

4. Opatření priority A4: životní prostřední a městská zeleň
Opatření
Strategický cíl

Popis opatření
(cíl, zdůvodnění)

A4.1 Zlepšení stavu ovzduší ve městě
Vybudovat rodinné město s vysokou kvalitou života spočívající zejména
v kvalitním životním prostředí, množství zeleně, dostupném bydlení, široké
nabídce dostupných kvalitních služeb (sociálních a zdravotnických)
a kulturních, sportovních a volnočasových aktivit pro občany i návštěvníky
města.
Snížení množství škodlivých emisí v ovzduší města formou podpory
modernizace systémů vytápění u domácností a veřejných budov. Podpora
realizace opatření podporujících rozvoj udržitelné mobility vedoucí ke snížení
emisí v oblasti dopravy.
Odbor životního prostředí a zemědělství MMZ

Zodpovědná osoba/subjekt
Popis typových
aktivit/projektů
Potenciální zdroje
financování

 Snížit znečištění ovzduší lokálními topeništi
 Snížit zátěž z dopravy
Rozpočet města
Dotační programy (EU, ČR)

Opatření

A4.2 Zlepšení odpadového hospodářství

Strategický cíl

Vybudovat rodinné město s vysokou kvalitou života spočívající zejména
v kvalitním životním prostředí, množství zeleně, dostupném bydlení, široké
nabídce dostupných kvalitních služeb (sociálních a zdravotnických)
a kulturních, sportovních a volnočasových aktivit pro občany i návštěvníky
města.
Vyřešený systém nakládání s komunálními odpady. Podpora opatření
vedoucích ke snižování množství komunálního odpadu vyprodukovaných
obyvateli města.

Popis opatření
(cíl, zdůvodnění)
Zodpovědná osoba/subjekt
Popis typových
aktivit/projektů

Odbor životního prostředí a zemědělství MMZ




Funkční systém odpadového hospodářství s kvalitním technologickým
zázemím pro nakládání s komunálními odpady. Podpora opatření
vedoucích ke snižování množství komunálního odpadu produkovaného
obyvateli města.
Připravit kampaň na motivaci občanů k environmentálně odpovědnému
způsobu života, jejíž součástí bude také propagace sdílení, re-use,
bezobalových obchodů apod.

Potenciální zdroje
financování

Rozpočet města
Dotační programy (EU, ČR)

Opatření

A4.3 Snížení světelného znečištění

Strategický cíl

Vybudovat rodinné město s vysokou kvalitou života spočívající zejména
v kvalitním životním prostředí, množství zeleně, dostupném bydlení, široké
nabídce dostupných kvalitních služeb (sociálních a zdravotnických)
a kulturních, sportovních a volnočasových aktivit pro občany i návštěvníky
města.
Cílem opatření je snížit světelné znečištění (tj. člověkem vytvořené světlo
s nežádoucími vedlejšími účinky jako je např. oslnění, pronikání světla do
příbytků, osvětlování toho, co není žádoucí atd.) na území Statutárního města
Zlín a zároveň dosáhnout úspor energie.

Popis opatření
(cíl, zdůvodnění)

Zodpovědná osoba/subjekt

Odbor dopravy SMZ
Technické služby
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Potenciální zdroje
financování

 Pasport veřejných osvětlení na území města Zlín
 Snížení jasu světel
 Snížení oslnění od světla a jeho intenzity
 Zrušení zbytečného osvětlení
 Vhodné nastavení systému veřejného osvětlení
Rozpočet města
Dotační programy (EU, ČR)

Opatření

A4.4 Snížení hlukové zátěže

Strategický cíl

Vybudovat rodinné město s vysokou kvalitou života spočívající zejména
v kvalitním životním prostředí, množství zeleně, dostupném bydlení, široké
nabídce dostupných kvalitních služeb (sociálních a zdravotnických)
a kulturních, sportovních a volnočasových aktivit pro občany i návštěvníky
města.
Podpora realizace opatření vedoucích ke snížení hlukové zátěže z hlavních
zdrojů (doprava, průmysl).

Popis typových
aktivit/projektů

Popis opatření
(cíl, zdůvodnění)
Zodpovědná osoba/subjekt

Středisko územního plánování MMZ
Odbor dopravy a silničního hospodářství ZK
Krajská hygienická stanice

Popis typových
aktivit/projektů



Potenciální zdroje
financování

Rozpočet města
Dotační programy (EU, ČR…)

Opatření

A4.5 Udržení a podpora trendu „zeleného města“

Strategický cíl

Vybudovat rodinné město s vysokou kvalitou života spočívající zejména
v kvalitním životním prostředí, množství zeleně, dostupném bydlení, široké
nabídce dostupných kvalitních služeb (sociálních a zdravotnických)
a kulturních, sportovních a volnočasových aktivit pro občany i návštěvníky
města.
Zajištění kvalitního veřejného prostoru s dostatkem vegetace na území města.
Podpora revitalizace parků, výsadby stromů a dalších prvků zeleně posilujících
biodiverzitu a ekologickou stabilitu území. Vedle přínosů v oblasti životního
prostředí, opatření přispívají ke zvýšení atraktivity městského prostředí pro
krátkodobou rekreaci.

Popis opatření
(cíl, zdůvodnění)

Realizace opatření stanovených v platných koncepčních dokumentech
věnujících se problematice snižování hlukové zátěže (Akční plán
protihlukových opatření, SUMP)

Opatření A4.5. Udržení a podpora trendu „zeleného města“ provázáno
s opatřením E2.3. Péče o zeleň ve městě přičemž v rámci opatření E2.3. Péče
o zeleň ve městě je na danou problematiku pohlíženo z širšího pohledu
(koncepční nastavení řešení) a u opatřením A4.5. Udržení a podpora trendu
„zeleného města“ se jedná o realizaci konkrétních projektů.
Zodpovědná osoba/subjekt

Odbor městské zeleně MMZ

Popis typových
aktivit/projektů







Pokračovat v trendu revitalizace parků a veřejných prostranství i
v okrajových částech města
Podpořit výsadbu stromů a dalších prvků zeleně v prostoru mezi
zástavbou i ve volné krajině
Podpora biodiverzity v příměstské krajině pro zvýšení ekologické stability
území a atraktivity pro krátkodobou rekreaci.
Podpora realizace vegetačních střech a zelených fasád budov a objektů
Udržení alejové výsadby v ulicích města

14





Vytváření nových ploch zeleně při regeneraci „brownfieldů“
Podpora městského zemědělství
Rozvoj vodních ploch

Potenciální zdroje
financování

Rozpočet města
Dotační programy (EU, ČR)

Opatření

A4.6 Rozvoj modrozelené infrastruktury

Strategický cíl

Vybudovat rodinné město s vysokou kvalitou života spočívající zejména
v kvalitním životním prostředí, množství zeleně, dostupném bydlení, široké
nabídce dostupných kvalitních služeb (sociálních a zdravotnických)
a kulturních, sportovních a volnočasových aktivit pro občany i návštěvníky
města.
Podpora realizace modrozelené infrastruktury na území města Zlína. Souhrn
opatření zapracovaných do územního plánu města bude přispívat ke zvýšení
odolnosti městského prostředí k rizikům spojeným se změnami klimatu
a přispěje ke zvýšení kvality života ve městě.

Popis opatření
(cíl, zdůvodnění)

Opatření A4.6 Rozvoj modrozelené infrastruktury provázáno s opatřením
E2.3. Péče o zeleň ve městě přičemž v rámci opatření E2.3. Péče o zeleň ve
městě je na danou problematiku pohlíženo z širšího pohledu (koncepční
nastavení řešení) a u opatření A4.6 Rozvoj modrozelené infrastruktury“ se
jedná o realizaci konkrétních projektů.
Zodpovědná osoba/subjekt

Odbor městské zeleně MMZ
Lesy města Zlína s.r.o

Popis typových
aktivit/projektů





Potenciální zdroje
financování

Rozpočet města
Dotační programy (EU, ČR)

Opatření

A4.7 Úspora energie v objektech statutárního města Zlín, jeho organizací
a společností s majetkovou účastí

Strategický cíl

Popis opatření
(cíl, zdůvodnění)

Vybudovat rodinné město s vysokou kvalitou života spočívající zejména
v kvalitním životním prostředí, množství zeleně, dostupném bydlení, široké
nabídce dostupných kvalitních služeb (sociálních a zdravotnických)
a kulturních, sportovních a volnočasových aktivit pro občany i návštěvníky
města.
Úsporná opatření na snížení energetické náročnosti statutárního města Zlín,
jeho organizací a společností s majetkovou účastí.

Zodpovědná osoba/subjekt

Odbor vnitřní správy MMZ, hlavní energetik

Popis typových
aktivit/projektů




Nastavení udržitelného hospodaření v lesích v majetku města
Modrozelená infrastruktura na území města Zlína
Podpora retence dešťové vody a protierozní opatření na pozemcích
v majetku města (extravilán), revize nájemních smluv na zemědělských
pozemcích (zdůraznit, že tady není zodpovědná osoba/subjekt odbor
městské zeleně ani Lesy města Zlína, ale odbor majetkové správy) s cílem
zajistit ekologické hospodaření na zemědělských pozemcích města tam,
kde to podmínky vlastnictví umožní.

Vytipování budov vhodných pro realizaci energetických opatření
Realizace úsporných energetických opatření na konkrétních budovách
(např. výměna oken)
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Potenciální zdroje
financování

Rozpočet města
Vypsané dotační programy na úsporu energií (EU, ČR)

Opatření

A4.8 Rozvoj SMART řešení a VaV v oblasti životního prostředí

Strategický cíl

Vybudovat rodinné město s vysokou kvalitou života spočívající zejména
v kvalitním životním prostředí, množství zeleně, dostupném bydlení, široké
nabídce dostupných kvalitních služeb (sociálních a zdravotnických)
a kulturních, sportovních a volnočasových aktivit pro občany i návštěvníky
města.

Popis opatření
(cíl, zdůvodnění)

Využití moderních technologií v oblasti efektivní správy města vedoucí
ke zvýšení kvality života ve městě. SMART řešení mohou dále přispívat
ke zlepšení informovanosti obyvatel města v oblasti životního prostředí
a podporovat udržitelné chování obyvatel.

Zodpovědná osoba/subjekt

Odbor životního prostředí a zemědělství MMZ

Popis typových
aktivit/projektů





Potenciální zdroje
financování

Rozpočet města
Dotační programy (EU, ČR)

Zpracování koncepčního materiálu
Výzkum zaměřený na poznání stavu životního prostředí ve Zlíně
Odborné rešerše dostupný technologií v oblasti ochrany životního
prostředí

1.3.2 TO VZDĚLÁVÁNÍ:
Dílčí vize: Zlín – město s kvalitními školami nabízející atraktivní moderní vzdělávání ve všech stupních
vzdělávání zaměřené na rozvoj osobnosti, kreativity prostřednictvím multioborovosti, schopnosti
adaptovat se na změnu a připravenosti jedince na naplněný život.
Strategický cíl: Podpořit kvalitní vzdělávání ve městě, vycházet z principů Baťova školství s akcentací
na trendy 21. století – rozvoj kompetencí, podpora jazykových a ekonomických znalostí, manažerských
schopností, technických dovedností, digitální gramotnosti a zdravého životního stylu.
1.3.2.1

Priority a jejich opatření TO Vzdělání

Priorita B1: Nabídka vzdělávání
Opatření:
B1.1 Komplexní zajištění podmínek a podpory správy škol a školských zařízení
B1.2 Zvýšení kvality vzdělávání na školách
B1.3 Rozvoj oborů v návaznosti na tradiční a perspektivní odvětví ve městě – spolupráce města s krajem
B1.4 Posílení připravenosti žáků a studentů na vstup na trh práce
B1.5 Spolupráce na implementaci Strategie celoživotního vzdělávání UTB
B1.6 Podpora edukace obyvatelstva v oblasti zdravého životního stylu
Priorita B2: Spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání
Opatření:
B2.1 Vytvoření systému spolupráce a podpory škol a školských zařízení a zřizovatele v rámci lokálního
vzdělávacího systému se zohledněním dalších aktérů v oblasti vzdělávání
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1.3.2.2 Karty opatření dle prioritních oblastí TO Kvalita života
1.

Opatření priority B1: Nabídka vzdělávání

Opatření

B1.1 Komplexní zajištění podmínek a podpory správy škol a školských
zařízení

Strategický cíl

Podpořit kvalitní vzdělávání ve městě, vycházet z principů Baťova školství
s akcentací na trendy 21. století – rozvoj kompetencí, podpora jazykových
a ekonomických znalostí, manažerských schopností, technických dovedností,
digitální gramotnosti a zdravého životního stylu.

Popis opatření
(cíl, zdůvodnění)

Opatření se zaměřuje na zajištění vhodných podmínek pro vzdělávání ve
školských zařízeních – vzhled budov a okolí škol, vybavenost škol, sportoviště,
odborné učebny, školní kuchyně a dalších prostor na některých základních či
mateřských školách. V rámci opatření by se měly optimalizovat kapacity
základních škol s důrazem na prostorové rozložení poptávky. Cílem opatření je
zajistit odpovídající prostředí pro kvalitní vzdělávání.

Zodpovědná osoba/subjekt

Odbor školství SMZ
Odbor školství, mládeže a sportu, Zlínský kraj
MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ

Popis typových
aktivit/projektů







Modernizovat části některých škol (elektrorozvody, vodotopo, střechy,
jídelny, hřiště, tělocvičny)
Průběžně modernizovat vybavení škol (IT, Interaktivní tabule,
stravenkový, bezpečnostní systém)
Pokračovat v budování odborných učeben
Přizpůsobovat kapacity škol na základě demografického vývoje
Vytvářet podmínky pro zdravé a dietní stravování žáků

Potenciální zdroje
financování

Rozpočet města
Dotační programy (EU, ČR…)
MAP
KAP

Opatření

B1.2 Zvýšení kvality vzdělávání na školách

Strategický cíl

Podpořit kvalitní vzdělávání ve městě, vycházet z principů Baťova školství
s akcentací na trendy 21. století – rozvoj kompetencí, podpora jazykových
a ekonomických znalostí, manažerských schopností, technických dovedností,
digitální gramotnosti a zdravého životního stylu.
Cílem opatření je zvýšit kvalitu, účinnost a relevantnost systémů vzdělávání,
aby se podpořilo získávání klíčových kompetencí včetně digitálních
dovedností. Zaměřit se na proměnu obsahu vzdělávání, vzdělávání
pedagogických pracovníků apod.

Popis opatření
(cíl, zdůvodnění)

Zodpovědná osoba/subjekt

Odbor školství, SMZ
Odbor školství, mládeže a sportu, Zlínský kraj
UTB ve Zlíně
MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ

Popis typových
aktivit/projektů






Spolupodílet se na zvyšování úrovně přípravy budoucích pedagogů
(praxe, stáže)
Spolupracovat s Centrem podpory vzdělávání na UTB ve Zlíně
Vytvářet podmínky pro výuku mimořádně nadaných žáků na školách
Optimalizovat počet žáků ve třídách i ve skupinách
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Vycházet ze vzdělávacího systému fy Baťa včetně podpory
experimentálního vzdělávání
Rozvíjet distanční výuku na školách (on-line výuka apod.)
Rozvíjet moderní formy a metody vzdělávání na školách
Podporovat zaměření ŠVP na výchovu žáků k základním morálním
hodnotám

Potenciální zdroje
financování

Rozpočet města
Rozpočet kraje
UTB ve Zlíně
Dotační programy (EU, ČR…)
MAP
KAP

Opatření

B1.3 Rozvoj oborů v návaznosti na tradiční a perspektivní odvětví ve městě
– spolupráce města s krajem

Strategický cíl

Podpořit kvalitní vzdělávání ve městě, vycházet z principů Baťova školství
s akcentací na trendy 21. století – rozvoj kompetencí, podpora jazykových
a ekonomických znalostí, manažerských schopností, technických dovedností,
digitální gramotnosti a zdravého životního stylu.

Popis opatření
(cíl, zdůvodnění)

Cílem opatření je orientovat výuku na školách v souladu s požadavky trhu
práce – podporovat řemeslné, technické vzdělávání a obory zaměřené na
kreativní a znalostní ekonomiku.

Zodpovědná osoba/subjekt

Odbor školství, SMZ
Odbor školství, mládeže a sportu, Zlínský kraj
UTB ve Zlíně
MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ

Popis typových
aktivit/projektů





Potenciální zdroje
financování

Rozpočet města
Rozpočet kraje
Dotační programy (EU, ČR…)
MAP
KAP

Opatření

B1.4 Posílení připravenosti žáků a studentů na vstup na trh práce

Strategický cíl

Podpořit kvalitní vzdělávání ve městě, vycházet z principů Baťova školství
s akcentací na trendy 21. století – rozvoj kompetencí, podpora jazykových
a ekonomických znalostí, manažerských schopností, technických dovedností,
digitální gramotnosti a zdravého životního stylu.
Cílem opatření je realizovat aktivity, které povedou k odborné přípravě na trhu
práce. Podporovat celoživotní učení, zejména flexibilní možnosti rozšiřování
dovedností a rekvalifikace pro všechny s ohledem na digitální dovednosti, lépe
předvídat změny a nové požadavky na dovednosti vycházející z potřeb trhu
práce, usnadnit přechody mezi zaměstnáními a podporovat profesní mobilitu.

Popis opatření
(cíl, zdůvodnění)

Zodpovědná osoba/subjekt

Podporovat řemeslné obory na školách
Udržet tradice technického vzdělávání v regionu
Rozvoj oborů zaměřených na kreativní a znalostní ekonomiku

Odbor školství, MMZ
Odbor školství, mládeže a sportu, Zlínský kraj
Technologické inovační centrum
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UTB ve Zlíně
MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ
Popis typových
aktivit/projektů





Potenciální zdroje
financování

Rozpočet města
Rozpočet kraje
Dotační programy (EU, ČR…)
MAP
KAP

Opatření

B1.5 Spolupráce na implementaci Strategie celoživotního vzdělávání UTB

Strategický cíl

Podpořit kvalitní vzdělávání ve městě, vycházet z principů Baťova školství
s akcentací na trendy 21. století – rozvoj kompetencí, podpora jazykových
a ekonomických znalostí, manažerských schopností, technických dovedností,
digitální gramotnosti a zdravého životního stylu.

Popis opatření
(cíl, zdůvodnění)

Cílem opatření je zapojit město do spolupráce s Univerzitou Tomáše Bati ve
Zlíně při zajišťování kvalitního vzdělávání veřejnosti s cílem zvýšit adaptabilitu
pracovní síly na změny na trhu práce. Záměrem je vybudovat funkční
a spolupracující systém dalšího vzdělávání na UTB ve Zlíně se zaměřením na
potřeby měnícího se trhu práce a nových požadavků na pracovní sílu.

Zodpovědná osoba/subjekt

Odbor školství - SMZ
UTB ve Zlíně

Popis typových
aktivit/projektů





Potenciální zdroje
financování

Rozpočet města
UTB ve Zlíně
Dotační programy

Opatření

B1.6 Podpora edukace obyvatelstva v oblasti zdravého životního stylu

Strategický cíl

Podpořit kvalitní vzdělávání ve městě, vycházet z principů Baťova školství
s akcentací na trendy 21. století – rozvoj kompetencí, podpora jazykových
a ekonomických znalostí, manažerských schopností, technických dovedností,
digitální gramotnosti a zdravého životního stylu.
Cílem opatření je podpora zdravého životního stylu se zaměřením na širokou
populaci obyvatelstva. Na školách by měly být podporovány zásady zdravé
výživy v teorii (výuka) a v praxi (školní jídelna) s cílem získání správných
stravovacích návyků a správných pohybových stereotypů. Úspěšný výchovný
proces, na kterém se podílejí rodiče i další členové rodiny, škola i celá
společnost by měl vyústit k získání zásad zdravého životního stylu.

Popis opatření
(cíl, zdůvodnění)

Zodpovědná osoba/subjekt

Podpora kariérového poradenství na základních školách
Podpora praxí, stáží studentů v organizacích města (odbory města)
Využití imersivních technologií v tématech kariérního směřování
a profesní přípravy žáků (např. zážitkové programy využívající virtuální
realitu pro vizualizaci klíčových profesí pro budoucnost regionu

Definice potřeby města v oblasti dalšího vzdělávání
U3V univerzita – podpora aktivit v rámci U3V, např. v kreativních oblastí
Podpora aktivit v oblasti celoživotního vzdělávání

Statutární město Zlín
Organizace města
Dům dětí a mládeže
MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ
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Popis typových
aktivit/projektů

Podpora úprav školních vzdělávacích programů v rámci zdravého životního
stylu
Zapojení škol do projektů v oblasti zdravého stravování
Úprava jídelníčku ve školních jídelnách
Dietní stravování ve školních jídelnách
Aktivity Domů děti a mládeže

Potenciální zdroje
financování

Rozpočet města
Dotační programy (EU, ČR…)

2.

Opatření priority B2: Spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání

Opatření

B2.1 Vytvoření systému spolupráce a podpory škol a školských zařízení a
zřizovatele v rámci lokálního vzdělávacího systému se zohledněním
dalších aktérů v oblasti vzdělávání

Strategický cíl

Podpořit kvalitní vzdělávání ve městě, vycházet z principů Baťova školství
s akcentací na trendy 21. století – rozvoj kompetencí, podpora jazykových
a ekonomických znalostí, manažerských schopností, technických dovedností,
digitální gramotnosti a zdravého životního stylu.

Popis opatření
(cíl, zdůvodnění)

Pro zajištění kvalitního vzdělávání, dosažení maximálního úspěchu každého
žáka/studenta a připravenosti absolventů uspět na trhu práce je nezbytné
dobře fungující propojení mezi všemi aktéry ve sféře vzdělávání a světem
práce. Cílem opatření je nastavení spolupráce škol a školských zařízení,
zřizovatele a dalších aktérů v oblasti vzdělávání v rámci lokálního vzdělávacího
systému.

Zodpovědná osoba/subjekt

Odbor školství – SMZ
Odbor školství, mládeže a sportu – Zlínský kraj
UTB ve Zlíně
Technologické inovační centrum
Krajská hospodářská komora
Školy a školská zařízení
Vzdělávací instituce

Popis typových
aktivit/projektů




Potenciální zdroje
financování

Nastavit spolupráci aktérů v oblasti vzdělávání na strategických
projektech
Iniciovat zapojení žáků a studentů škol na území města Zlína do aktivního
života města Zlína

Rozpočet města
Rozpočet Zlínského kraje
UTB ve Zlíně
Projekt MAP
Projekt KAP
Dotační programy
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1.3.3 TO BEZPEČNOST
Dílčí vize: Zlín – klidné, bezpečné a pohodové město pro obyvatele, podnikatele, studenty i návštěvníky.
Strategický cíl: Zajistit bezpečnost (včetně kybernetické bezpečnosti, bezpečnosti kritického
infrastruktury, bezpečnosti silničního provozu, krizového řízení) ve městě.
1.3.3.1

Priority a jejich opatření TO Bezpečnost

Priorita C1: Bezpečnost na úrovni města
Opatření:
C1.1 Rozvoj programů prevence kriminality
C1.2 Zvýšení pocitu bezpečí občanů města
C1.3 Integrovaný bezpečnostní systém
C1.4 Služby sociální prevence
C1.5 Zajištění kvalitní úrovně kybernetické bezpečnosti veřejných institucí
C1.6 Zlepšení bezpečnosti silniční dopravy
Priorita C2: Krizové řízení města
Opatření:
C2.1 Zabezpečit funkční systém krizového řízení a ochrany obyvatelstva
C2.2 Rozšíření dlouhodobé spolupráce města v oblasti bezpečnosti a krizového řízení s dotčenými subjekty
C2.3 Větší míra informovanosti a připravenosti veřejnosti na krizové situace, zapojení zájmových skupin
obyvatel do preventivních aktivit

1.3.3.2

Karty opatření dle prioritních oblastí TO Bezpečnost

1. Opatření priority C1: Bezpečnost na úrovni města
Opatření

C1.1 Rozvoj programů prevence kriminality

Strategický cíl

Zajistit bezpečnost (včetně kybernetické bezpečnosti, bezpečnosti kritického
infrastruktury, bezpečnosti silničního provozu, krizového řízení) ve městě.
Opatření je zaměřeno na preventivně výchovné působení na obyvatele města
a na pomoc obětem trestné činnosti. Cílem realizace programů prevence
kriminality je předcházení trestné činnosti, eliminaci kriminogenních faktorů
a kriminálně rizikových jevů a podpora bezpečnosti společnosti.

Popis opatření
(cíl, zdůvodnění)

Zodpovědná osoba/subjekt

Oddělení prevence kriminality a sportovišť MMZ
Městská policie
Policie ČR

Popis typových
aktivit/projektů







Prevence výskytu rizikových projevů chování dětí a mládeže
Realizovat preventivní projekty pro různé cílové skupiny
Realizovat výchovné a osvětové akce, zaměřené především na děti
a mládež v oblasti bezpečnosti silničního provozu
Zapojit občany do projektu můj dům - moje ulice – moje město
Realizovat průzkum rizikového chování na školách jednou za volební
období

Potenciální zdroje
financování

Rozpočet města
Rozpočet ČR

Opatření

C1.2 Zvýšení pocitu bezpečí občanů města

Strategický cíl

Zajistit bezpečnost (včetně kybernetické bezpečnosti, bezpečnosti kritického
infrastruktury, bezpečnosti silničního provozu, krizového řízení) ve městě.
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Popis opatření
(cíl, zdůvodnění)

Cílem opatření je realizovat aktivity vedoucí ke zvýšení pocitu bezpečí občanů
města – komunikace této problematiky s lidmi, uplatňování základních
bezpečnostních standardů a zásad v oblasti veřejného pořádku, vstřícný
vztahu k dětem, mladistvým (to nejen u přechodů, škol, ale i v rámci
volnočasových aktivit na hřištích, parcích, tak jako i v blízkosti památek města),
spolupráce se seniory, monitorování bezpečného místa bydliště apod.

Zodpovědná osoba/subjekt

Městská policie
Policie ČR
Odd. prevence kriminality a sportovišť MMZ
Odbor kanceláře primátora, středisko místních částí

Popis typových
aktivit/projektů







Posílit důvěru veřejnosti v policejní orgány a motivovat občany
ke spolupráci vedoucí k udržení nebo obnovení veřejného pořádku
a bezpečnosti v duchu zásad „community policing“
Posílit bezpečnost v místních částech a městských čtvrtí strážníky stálého
územního dohledu a strážníky na jednotlivých okrskových pracovištích
Snížit obecnou kriminalitu na území municipality
Realizovat průzkum pocitu bezpečí občanů jednou za volební období

Potenciální zdroje
financování

Rozpočet města
Rozpočet ČR

Opatření

C1.3 Integrovaný bezpečnostní systém

Strategický cíl

Zajistit bezpečnost (včetně kybernetické bezpečnosti, bezpečnosti kritického
infrastruktury, bezpečnosti silničního provozu, krizového řízení) ve městě.

Popis opatření
(cíl, zdůvodnění)

Pro zajištění včasné a efektivní reakce na zvyšující se hrozby či kriminální
činnost, eliminace těchto jevů a zajištění vysoké úrovně akceschopnosti
a efektivity operačního řízení policie a dalších bezpečnostních orgánů a IZS je
potřeba zajistit odpovídající informační technologie. Tato opatření přispějí
k včasného zásahu na místě mimořádné události.

Zodpovědná osoba/subjekt

Městská policie
Policie ČR
IZS
Odd. prevence kriminality a sportovišť MMZ

Popis typových
aktivit/projektů









Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS)
Dopravně bezpečnostní kamerový a informační systém (DBKIS)
Událostní informační systém (UIS)
Informační dopravní systém (IDS)
SMART – Navigační parkovací systém a dispečink ITS
Ochrana obyvatel ve veřejném sektoru v souladu s pravidly „ochrany
měkkých cílů“
Ochrana obyvatel v budovách a organizací řízených a zřízených
samosprávou v souladu s pravidly „ochrany měkkých cílů“

Potenciální zdroje
financování

Rozpočet města
Dotační programy

Opatření

C1.4 Služby sociální prevence

Strategický cíl

Zajistit bezpečnost (včetně kybernetické bezpečnosti, bezpečnosti kritického
infrastruktury, bezpečnosti silničního provozu, krizového řízení) ve městě.
Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob.
Cílem opatření je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální

Popis opatření
(cíl, zdůvodnění)
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situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích
společenských jevů.
Zodpovědná osoba/subjekt

Odbor sociálních věcí MMZ
Odd. prevence kriminality a sportovišť MMZ
Městská policie

Popis typových
aktivit/projektů






Potenciální zdroje
financování

Rozpočet města
Dotační programy

Opatření

C1.5 Zajištění kvalitní úrovně kybernetické bezpečnosti veřejných institucí

Strategický cíl

Zajistit bezpečnost (včetně kybernetické bezpečnosti, bezpečnosti kritického
infrastruktury, bezpečnosti silničního provozu, krizového řízení) ve městě.
Kybernetická bezpečnost a ochrana dat představuje pro město v současné
době aktuální a velmi důležité téma. Cílem opatření je zajistit bezpečnost
informací v informačních systémech a dostupnost a spolehlivost služeb a sítí
elektronických komunikací (na školách, úřadech, zařízeních…).

Popis opatření
(cíl, zdůvodnění)

Posílit terénní práci sociálních pracovníků s osobami bez přístřeší
Zabránit sociálnímu vyloučení osob
Účinná legislativa v problematice osob bez přístřeší
Spolupráce sociálního odboru s městskou policií

Zodpovědná osoba/subjekt

Odbor informatiky MMZ
Odbor školství MMZ
Odd. prevence kriminality a sportovišť MMZ
MŠ, ZŠ, SŠ

Popis typových
aktivit/projektů



Potenciální zdroje
financování

Zavést systém kybernetické bezpečnosti - elektronických podpisů
a nástrojů bezpečné a ověřené komunikace, ochrany osobních údajů
a systému informační bezpečnosti (na školách, úřadech, zařízeních…)
 Realizovat odborné školení pracovníků ve školství, zaměstnanců, kteří se
podílí na tvorbě bezpečnosti
 Vychovávat odborníky v oblasti kybernetické bezpečnosti
 Provádět osvětu na úrovni ZŠ, SŠ, úřadů
Rozpočet města
Dotační programy

Opatření

C1.6 Zlepšení bezpečnosti silniční dopravy

Strategický cíl

Zajistit bezpečnost (včetně kybernetické bezpečnosti, bezpečnosti kritického
infrastruktury, bezpečnosti silničního provozu, krizového řízení) ve městě.
V rámci opatření budou nastaveny aktivity, které povedou k zabránění vzniku
dopravních nehod či snížení jejich následků na minimum v případě, že k nim
opravdu dojde. V rámci opatření bude bráno na vědomí vzájemné ovlivňování
různých součástí dopravního systému.

Popis opatření
(cíl, zdůvodnění)

Zodpovědná osoba/subjekt

Odbor dopravy MMZ
Městská policie

Popis typových
aktivit/projektů





Potenciální zdroje
financování

Rozpočet města
Dotační programy

Zlepšit bezpečnost dopravy, chodců a provozu na cyklostezkách
Snížit počet dopravních nehod
Nastavit technická a režimová opatření pro zajištění průjezdnosti vozidel
IZS a MHD
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2. Opatření priority C2: Krizové řízení města
Opatření

C2.1 Zabezpečit funkční systém krizového řízení a ochrany obyvatelstva

Strategický cíl

Zajistit bezpečnost (včetně kybernetické bezpečnosti, bezpečnosti kritického
infrastruktury, bezpečnosti silničního provozu, krizového řízení) ve městě.
Cílem opatření je zabezpečení systému krizového řízení a ochrany
obyvatelstva, tak aby bylo město schopno čelit současným i předvídatelným
bezpečnostním hrozbám a s nimi spojeným mimořádným událostem a
krizovým situacím.

Popis opatření
(cíl, zdůvodnění)

Zodpovědná osoba/subjekt

Oddělení krizového řízení MMZ
Základní i ostatní složky IZS
Univerzita Tomáše Bati
Oddělení pro zvláštní úkoly, Zlínský kraj

Popis typových
aktivit/projektů








Rozšiřování možností systému varování a informování obyvatelstva o
moderní informační systémy
Udržování dostatečných kapacit pro nouzové přežití a ukrytí obyvatelstva
Vzájemné předávání zkušeností a poznatků mezi Univerzitou Tomáše
Bati, městem Zlín, Zlínským krajem, Hasičským záchranným sborem ZK a
ostatními dotčenými subjekty
Optimalizace systému krizové komunikace při řešení mimořádných
událostí, krizových situací
Zavádění nových i stávajících technologií do oblasti krizového řízení a
ochrany obyvatelstva

Potenciální zdroje
financování

Rozpočet města
Rozpočet kraje
Dotační programy

Opatření

C2.2 Rozšíření dlouhodobé spolupráce města v oblasti bezpečnosti
a krizového řízení s dotčenými subjekty

Strategický cíl

Zajistit bezpečnost (včetně kybernetické bezpečnosti, bezpečnosti kritického
infrastruktury, bezpečnosti silničního provozu, krizového řízení) ve městě.
Cílem opatření je nastavení fungující dlouhodobé spolupráce města v oblasti
zajištění bezpečnosti a krizového řízení se všemi subjekty, kterých se tato
problematika dotýká. Tématy společné participace jsou lokální, národní i
globální rizika, řešení mimořádných událostí. Spolupráce bude nastavena jak v
oblasti odborné, materiální i personální, tak finanční. Je potřeba současně
hledat nové cesty, nástroje a postupy spočívající zejména v efektivním zapojení
všech subjektů, které jsou schopny systému ochrany obyvatelstva napomoci.

Popis opatření
(cíl, zdůvodnění)

Zodpovědná osoba/subjekt

Oddělení krizového řízení MMZ
Univerzita Tomáše Bati
Základní i ostatní složky IZS

Popis typových
aktivit/projektů



Potenciální zdroje
financování

Rozpočet města
Dotační programy

Opatření

C2.3 Větší míra informovanosti a připravenosti veřejnosti na krizové situace,
zapojení zájmových skupin obyvatel do preventivních aktivit



Nastavení efektivního systému monitorování, vyhodnocování, spolupráce
a reakce na globální bezpečnostní rizika
Tvorba a pravidelná aktualizace bezpečnostních prognóz pro město Zlín a
správní obvod ORP Zlín s časovým horizontem 2-4 let
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Strategický cíl
Popis opatření
(cíl, zdůvodnění)

Zajistit bezpečnost (včetně kybernetické bezpečnosti, bezpečnosti kritického
infrastruktury, bezpečnosti silničního provozu, krizového řízení) ve městě.
Opatření se zaměřuje na zvýšení informovanosti veřejnosti ohledně krizových
situací s cílem zlepšení připravenosti občanů na tyto situace. Bude kladen
důraz na prevenci pomoci výchovných, vzdělávacích, sociálních či jiných
intervencí, které budou směřovat jak k předcházení výskytu rizik, tak k řešení
krizových situací.

Zodpovědná osoba/subjekt

Oddělení krizového řízení
Základní i ostatní složky IZS
Krajská hospodářská komora
Školy
Spolky

Popis typových
aktivit/projektů







Potenciální zdroje
financování

Organizace a podpora výchovné a osvětové činnosti pro děti a mládež
v oblasti připravenosti na mimořádné události, krizové situace, přípravu
občanů k obraně státu (součinnost KVV ZK, HZS ZK, ředitelé škol, spolky)
Podpora spolků, které se realizují formou branně-technické, sportovní a
další činnosti využitelné pro zajišťování obrany státu (výčet níže dle
koncepce POKOS) a požární ochrany
Platforma pro koordinaci dobrovolnické pomoci se zapojením širší
veřejnosti
Vznik výboru pro spolupráci s podnikatelskými subjekty (město nebo
KHK)

Rozpočet města
Dotační programy

1.3.4 TO DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Dílčí vize: Zlín – moderní město s přívětivou dopravou – bezpečná, ekologická, zklidněná doprava
podporující rozvoj města.
Strategický cíl: Zlepšit dopravní dostupnost města a dopravu ve městě, docílit snížení intenzity dopravy
preferencí odstavných parkovišť, zvýšením konkurenceschopnosti MHD, cyklodopravy, železniční dopravy aj.
alternativních způsobů dopravy. Rozvinout a zefektivnit technickou infrastrukturu města v kontextu udržitelného
rozvoje.

1.3.4.1

Priority a jejich opatření TO Doprava a technická infrastruktura

Priorita D1: Udržitelná mobilita
Opatření:
D1.1 Vytvoření a realizace celkové koncepce dopravního chování na území města Zlína na základě
výsledků a doporučení strategického dokumentu SUMP
D1.2 Snížení zátěže a rozptýlení tranzitní a cílové dopravy v centru města pomocí budování nových
obslužných komunikací
D1.3 Zlepšení dopravního napojení na základě výstupů a doporučení strategického dokumentu SUMP
D1.4 Vyřešení dopravy v klidu na území celého města včetně návaznosti širších prostorových vazeb
Zlínské aglomerace
D1.5 Posílení podílu VHD na přepravě osob
D1.6 Rozvoj infrastruktury pro cyklisty na základě výstupů a doporučení strategického dokumentu SUMP
D1.7 Rozvoj infrastruktury pro pěší na základě výstupů a doporučení strategického dokumentu SUMP
D1.8 Zavádění SMART technologií v řízení dopravy
Priorita D2: Technická infrastruktura
Opatření:
D2.1 Návrh technických sítí pomocí kolektorů při rekonstrukcích nebo výstavbě nových chodníků
a komunikací
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D2.2 Řešení dešťové kanalizace a zadržování dešťové vody v krajině (Implementace modrozelené
infrastruktury)
D2.3 Vyřešení čistění odpadních vod v místních částech, které nejsou napojeny na kanalizační síť s ČOV
D2.4 Optimalizace soustavy veřejného osvětlení ve městě a světelné signalizace včetně řešení vlastnické
struktury VO
D2.5 Sítě elektronických komunikací
D2.6 Vytvoření komplexní energetické koncepce města

1.3.4.2

Karty opatření dle prioritních oblastí TO Doprava a technická infrastruktura

1. Opatření priority D1: Udržitelná mobilita:
Opatření

Strategický cíl

Popis opatření
(cíl, zdůvodnění)

Zodpovědná osoba/subjekt
Popis typových
aktivit/projektů

D1.1 Vytvoření a realizace celkové koncepce dopravního chování na území
města Zlína na základě výsledků a doporučení strategického
dokumentu SUMP
Zlepšit dopravní dostupnost města a dopravu ve městě, docílit snížení intenzity
dopravy preferencí odstavných parkovišť, zvýšením konkurenceschopnosti
MHD, cyklodopravy, železniční dopravy aj. alternativních způsobů dopravy.
Rozvinout a zefektivnit technickou infrastrukturu města v kontextu
udržitelného rozvoje.
Bude připraven strategický dokument Plán udržitelné městské mobility
(SUMP). Plán bude zahrnovat dlouhodobou, integrovanou dopravní strategii
s cílem uspokojení potřeb mobility lidí i podniků ve městě a okolí včetně
zajištění lepší kvality života obyvatel. Plán koordinuje územní a dopravní
plánování, navržený dopravní systém zajistí dostupnost všem cílovým
skupinám, preferuje udržitelné formy dopravy s omezením dopadu na životní
prostředí a spotřebu energie a bezpečnou dopravu se snížením počtu
kritických míst.
Odbor dopravy, MMZ


Vytvoření strategického dokumentu Plán udržitelné městské mobility
(SUMP)

Potenciální zdroje
financování

Rozpočet města

Opatření

D1.2 Snížení zátěže a rozptýlení tranzitní a cílové dopravy v centru města
pomocí budování nových obslužných komunikací
Zlepšit dopravní dostupnost města a dopravu ve městě, docílit snížení intenzity
dopravy preferencí odstavných parkovišť, zvýšením konkurenceschopnosti
MHD, cyklodopravy, železniční dopravy aj. alternativních způsobů dopravy.
Rozvinout a zefektivnit technickou infrastrukturu města v kontextu
udržitelného rozvoje.
Cílem opatření je snížení intenzity dopravy ve městě (hl. odlehčení dopravy
v centru města) a odklonění tranzitní dopravy mimo město pomocí budování
nových obslužných komunikací.

Strategický cíl

Popis opatření
(cíl, zdůvodnění)
Zodpovědná osoba/subjekt

Odbor dopravy, MMZ
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ředitelství silnic Zlínského kraje
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Popis typových
aktivit/projektů







Napojit město na celostátní a mezinárodní dálniční síť prostřednictvím
dálnice D49
Vybudovat Prštenskou příčku - projekt Prštenská Příčka část SMZ,
Vybudovat Pravobřežní komunikace v úseku Prštné - Louky a Prštné –
Podbaba
Přivaděč k D49 (1. úsek D4902.1, 2. úsek zkapacitnění II/490, 3. úsek
Obchvat Zálešné)
Vybudování Boněcké příčky
Ověřit vhodnost vybudování tunelu I/49 pomocí studie proveditelnosti

Potenciální zdroje
financování

Rozpočet města
Rozpočet ČR (SFDI)
Dotační programy
Rozpočet kraje

Opatření

D1.3 Zlepšení dopravního napojení na základě výstupů a doporučení
strategického dokumentu SUMP
Zlepšit dopravní dostupnost města a dopravu ve městě, docílit snížení intenzity
dopravy preferencí odstavných parkovišť, zvýšením konkurenceschopnosti
MHD, cyklodopravy, železniční dopravy aj. alternativních způsobů dopravy.
Rozvinout a zefektivnit technickou infrastrukturu města v kontextu
udržitelného rozvoje.
V některých částech města není dostatečná či kvalitní dopravní sít. To se
promítá mj. i do nižší úrovně dopravní obslužnosti, mobility. Cílem opatření je
zlepšení dopravního napojení některých částí města. Řešení v rámci tohoto
opatření budou vycházet z výstupů a doporučení strategického dokumentu
SUMP.

Strategický cíl

Popis opatření
(cíl, zdůvodnění)

Zodpovědná osoba/subjekt

Odbor dopravy, MMZ
Ředitelství silnic Zlínského kraje
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Popis typových
aktivit/projektů





Potenciální zdroje
financování

Rozpočet města
Rozpočet ČR (SFDI)
Rozpočet kraje
Dotační programy

Opatření

D1.4 Vyřešení dopravy v klidu na území celého města včetně návaznosti
širších prostorových vazeb Zlínské aglomerace
Zlepšit dopravní dostupnost města a dopravu ve městě, docílit snížení intenzity
dopravy preferencí odstavných parkovišť, zvýšením konkurenceschopnosti
MHD, cyklodopravy, železniční dopravy aj. alternativních způsobů dopravy.
Rozvinout a zefektivnit technickou infrastrukturu města v kontextu
udržitelného rozvoje.
Parkování ve městě je dlouhodobě problematickou oblastí. Cílem opatření je
nalézt optimální řešení dopravy v klidu – vybudování záchytných parkovišť,
parkovacích domů, změna systému parkování apod. Řešení v rámci tohoto

Strategický cíl

Popis opatření
(cíl, zdůvodnění)

Zlepšit dopravní napojení obytných zón
Zlepšit dopravní napojení průmyslové zóny Zlín – východ Příluky
Nové dopravní řešení křižovatek
o Křižovatka ul. Mostní - ul. Březnická
o kruhová křižovatka ul. Bartošova a ul. Vodní
o křižovatka Jižní Svahy - Kocanda)

27

opatření budou vycházet z výstupů a doporučení strategického dokumentu
SUMP.
Zodpovědná osoba/subjekt
Popis typových
aktivit/projektů

Odbor dopravy, MMZ





Vybudovat záchytná parkoviště včetně parkování pro jízdní kola
na dopravních terminálech a napojením na veřejnou dopravu (projekt
Dopravní terminály a odstavná parkoviště Zlín - západ a Zlín – východ,
vybudování P+R parkovišť)
Budovat parkovací domy a další infrastruktury pro dopravu v klidu dle
SUMP
Změnit systém parkování – modré zóny

Potenciální zdroje
financování

Rozpočet města
Dotační programy

Opatření

D1.5 Posílení podílu VHD na přepravě osob

Strategický cíl

Zlepšit dopravní dostupnost města a dopravu ve městě, docílit snížení intenzity
dopravy preferencí odstavných parkovišť, zvýšením konkurenceschopnosti
MHD, cyklodopravy, železniční dopravy aj. alternativních způsobů dopravy.
Rozvinout a zefektivnit technickou infrastrukturu města v kontextu
udržitelného rozvoje.
Cílem opatření je posílit přepravní výkony veřejné dopravy a tím přispět
ke snížit zátěže plynoucí z individuální automobilové dopravy. Řešením je
modernizace a budování infrastruktury veřejné dopravy, preference veřejné
dopravy s cílem zvýšení atraktivity a kultury cestování prostřednictvím VHD.

Popis opatření
(cíl, zdůvodnění)

Zodpovědná osoba/subjekt

Popis typových
aktivit/projektů

Odbor dopravy, MMZ
Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o.
Odbor dopravy a silničního hospodářství, Krajský úřad Zlínského kraje







Modernizovat železniční trat 331 Otrokovice – Zlín – Vizovice
Vybudovat moderní dopravní terminál železniční a autobusové dopravy
(projekt Dopravní terminál Zlín – centrum)
Vyhradit preferenční pruhy pro veřejnou dopravu, vozidla IZS a taxi
službu
Preferovat veřejnou dopravu, vozidla IZS na světelných křižovatkách
Koordinovat MHD v návaznosti na budovaný terminál autobusové
a vlakové dopravy
Rozvíjet ekologickou MHD s vysokou atraktivitou zahrnující vysokou
kulturu cestování

Potenciální zdroje
financování

Rozpočet města
Rozpočet kraje
Rozpočet ČR

Opatření

D1.6 Rozvoj infrastruktury pro cyklisty na základě výstupů a doporučení
strategického dokumentu SUMP
Zlepšit dopravní dostupnost města a dopravu ve městě, docílit snížení intenzity
dopravy preferencí odstavných parkovišť, zvýšením konkurenceschopnosti
MHD, cyklodopravy, železniční dopravy aj. alternativních způsobů dopravy.
Rozvinout a zefektivnit technickou infrastrukturu města v kontextu
udržitelného rozvoje.
Cílem opatření je zvýšení podílu cyklistické dopravy na přepravních výkonech.
Cyklistická doprava by se měla stát plnohodnotnou formou dopravy vhodně
doplňující další druhy. Cyklistická doprava a cykloturistika mají pozitivní vliv
nejen na dopravní situaci a dopravní obsluhu území, ale současně snižují

Strategický cíl

Popis opatření
(cíl, zdůvodnění)
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dopady na životní prostředí, zlepšují zdraví a kvalitu života obyvatel ČR. Řešení
v rámci tohoto opatření budou vycházet z výstupů a doporučení strategického
dokumentu SUMP.
Zodpovědná osoba/subjekt

Odbor stavebních a dopravních řízení, MMZ
Odbor dopravy, MMZ




Popis typových
aktivit/projektů

Propojit cyklostezky v rámci města i v rámci nadregionálních tras
Vést cyklotrasy mimo souběhy s hlavními silničními tahy
Budování dalších samostatných cyklostezek, nebo smíšených pro chodce
a cyklisty, vyhrazených cyklopruhů , nebo piktogramových koridorů
a ochranných cyklopruhů . S tím souvisí budování zázemí pro parkování
jízdních kol. Dále také systém B+R (kombinace veřejné hromadné
dopravy a cyklodopravy), bikesharing (sdílení jízdních kol) a půjčovny.

Potenciální zdroje
financování

Rozpočet města
Rozpočet kraje
Rozpočet ČR (SFDI)
Dotační programy

Opatření

D1.7 Rozvoj infrastruktury pro pěší na základě výstupů a doporučení
strategického dokumentu SUMP
Zlepšit dopravní dostupnost města a dopravu ve městě, docílit snížení intenzity
dopravy preferencí odstavných parkovišť, zvýšením konkurenceschopnosti
MHD, cyklodopravy, železniční dopravy aj. alternativních způsobů dopravy.
Rozvinout a zefektivnit technickou infrastrukturu města v kontextu
udržitelného rozvoje.

Strategický cíl

Popis opatření
(cíl, zdůvodnění)

Nastavené aktivity v rámci tohoto opatření by měly vést ke zlepšení
infrastruktury pro pěší ve městě a zvýšení bezpečnosti chodců. Projekty by
měly umožnit snadnější pohyb chodců po městě a měly by napomoci
předcházet dopravním nehodám s chodci. Řešení v rámci tohoto opatření
budou vycházet z výstupů a doporučení strategického dokumentu SUMP.

Zodpovědná osoba/subjekt

Odbor dopravy, MMZ

Popis typových
aktivit/projektů




Potenciální zdroje
financování

Rozpočet města
Rozpočet ČR (SFDI)
Dotační programy

Opatření

D1.8 Zavádění SMART technologií v řízení dopravy

Strategický cíl

Zlepšit dopravní dostupnost města a dopravu ve městě, docílit snížení intenzity
dopravy preferencí odstavných parkovišť, zvýšením konkurenceschopnosti
MHD, cyklodopravy, železniční dopravy aj. alternativních způsobů dopravy.
Rozvinout a zefektivnit technickou infrastrukturu města v kontextu
udržitelného rozvoje.
Opatření se zaměřuje na rozvoj inteligentních dopravních systémů - např.
parkovacího naváděcího systému, informačních cedulí o stavu parkovacích
míst, proměnného dopravního značení, systému kamer a evidence, vah
nákladu.

Popis opatření
(cíl, zdůvodnění)

Zodpovědná osoba/subjekt



Zlepšit technický stav některých komunikací včetně chodníků
Vymezit vyhovující přechody pro chodce
Podporovat bezbariérové trasy

Odbor dopravy a silničního hospodářství, Krajský úřad Zlínského kraje
Odbor dopravy, MMZ
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Popis typových
aktivit/projektů






Potenciální zdroje
financování

Zavedení parkovacího naváděcího systému a cedulí o stavu parkovacích
míst
Kontrolní vážení vozidel
Preference křižovatek
Zpracování studie na využití prvků C2X na území SMZ

Rozpočet města
Rozpočet kraje
Dotační programy

2. Opatření priority D2: Technická infrastruktura:
Opatření

D2.1 Návrh technických sítí pomocí kolektorů při rekonstrukcích nebo
výstavbě nových chodníků a komunikací

Strategický cíl

Popis opatření
(cíl, zdůvodnění)

Zlepšit dopravní dostupnost města a dopravu ve městě, docílit snížení intenzity
dopravy preferencí odstavných parkovišť, zvýšením konkurenceschopnosti
MHD, cyklodopravy, železniční dopravy aj. alternativních způsobů dopravy.
Rozvinout a zefektivnit technickou infrastrukturu města v kontextu
udržitelného rozvoje.
Cílem opatření je provést modernizaci a obnovu technických síti, zefektivnění
a zjednodušení jejich údržby

Zodpovědná osoba/subjekt

Odbor dopravy, MMZ

Popis typových
aktivit/projektů



Potenciální zdroje
financování

Rozpočet města
Dotační programy

Opatření

D2.2 Řešení dešťové kanalizace a zadržování dešťové vody v krajině
(Implementace modrozelené infrastruktury)

Strategický cíl

Zlepšit dopravní dostupnost města a dopravu ve městě, docílit snížení intenzity
dopravy preferencí odstavných parkovišť, zvýšením konkurenceschopnosti
MHD, cyklodopravy, železniční dopravy aj. alternativních způsobů dopravy.
Rozvinout a zefektivnit technickou infrastrukturu města v kontextu
udržitelného rozvoje.
Napodobení a přiblížení se principu přirozeného vodního cyklu, pomocí
kterého se vyrovnáme s negativy, která přináší jak urbanizace, tak změna
klimatu. Podpora vodních a vegetačních prvků tzv. modrozelené
infrastruktury

Popis opatření
(cíl, zdůvodnění)

Součástí přípravy projektové dokumentace vznášet požadavky na
projektanty.

Zodpovědná osoba/subjekt

vodohospodář (OMZ, OŽPaZ MMZ)

Popis typových
aktivit/projektů









Potenciální zdroje
financování

Vypracování studie odtokových poměrů
Vypracování studie o možnostech vsakování srážkových vod
Vypracování koncepce hospodaření se srážkovými vodami včetně zvážení
možnosti zpoplatnit odvádění dešťových vod s kompenzací pro jejich
zachycování a zasakování pro všechny subjekty
Vypracovat standardy vodohospodářských, pozemních a dopravních
staveb, v nichž budou stanoveny zásady pro správné hospodaření se
srážkovými vodami
Podpora parkově upravený ploch, alejí a skupin stromů, vegetačních a
infiltračních pásů, dešťových zahrádek a retenčních jezírek,
Podpora / regulace vegetačních střech

Rozpočet města (metodické materiály)
Dotační programy (investice)
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Zpoplatnění (kompenzace za odvody)
Opatření

D2.3 Vyřešení čistění odpadních vod v místních částech, které nejsou
napojeny na kanalizační síť s ČOV

Strategický cíl

Zlepšit dopravní dostupnost města a dopravu ve městě, docílit snížení intenzity
dopravy preferencí odstavných parkovišť, zvýšením konkurenceschopnosti
MHD, cyklodopravy, železniční dopravy aj. alternativních způsobů dopravy.
Rozvinout a zefektivnit technickou infrastrukturu města v kontextu
udržitelného rozvoje.

Popis opatření
(cíl, zdůvodnění)

Ze všech místních částí Zlína (16) nemá vyřešeno adekvátní čištění OV na ČOV
jediná lokalita- Zlín-Lhotka. Na základě studie a výběru nejvhodnější varianty
odkanalizování této místní části je navržen jednotný systém odvádění OV se
začleněním stávajících stok. Odpadní vody z dané lokality budou gravitačně
přiváděny k lokální čerpací stanici OV a odsud čerpány výtlačným potrubím
do kanalizace obce Tečovice, která je již napojena samostatným přivaděčem
na ČOV Zlín-Malenovice.

Zodpovědná osoba/subjekt

Odbor realizace investičních akcí MMZ

Popis typových
aktivit/projektů



V současné době probíhá zpracování jednostupňové PD (V-Projekt Zlín,
ing. Vyoral) “Kanalizace Lhotka“. Investorem stavby bude Statutární
město Zlín, předpoklad realizace 2022-2023.

Potenciální zdroje
financování

Rozpočet ČR
Dotační programy
Rozpočet města

Opatření

Popis opatření
(cíl, zdůvodnění)

D2.4 Optimalizace soustavy veřejného osvětlení ve městě a světelné
signalizace včetně řešení vlastnické struktury VO
Zlepšit dopravní dostupnost města a dopravu ve městě, docílit snížení intenzity
dopravy preferencí odstavných parkovišť, zvýšením konkurenceschopnosti
MHD, cyklodopravy, železniční dopravy aj. alternativních způsobů dopravy.
Rozvinout a zefektivnit technickou infrastrukturu města v kontextu
udržitelného rozvoje.
Cílem opatření je provést modernizaci a obnovu sítě VO na základě
vyhotovených plánů a koncepcí.

Zodpovědná osoba/subjekt

Technické služby města

Strategický cíl

Popis typových
aktivit/projektů







Vyhotovit nový pasport veřejného osvětlení
Vyhotovit Generel veřejného osvětlení
Zpracovat nové standardy pro veřejné osvětlení
Udržovat a průběžně aktualizovat pasport, generel a standardy VO
Modernizovat a obnovit sítě veřejného osvětlení

Potenciální zdroje
financování

Rozpočet města
Vlastní zdroje Technických služeb města
Dotační programy

Opatření

D2.5 Sítě elektronických komunikací

Strategický cíl

Zlepšit dopravní dostupnost města a dopravu ve městě, docílit snížení intenzity
dopravy preferencí odstavných parkovišť, zvýšením konkurenceschopnosti
MHD, cyklodopravy, železniční dopravy aj. alternativních způsobů dopravy.
Rozvinout a zefektivnit technickou infrastrukturu města v kontextu
udržitelného rozvoje.
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Popis opatření
(cíl, zdůvodnění)

Spolupráce se zřizovateli sítí elektronické komunikace (Zlín net, Internex,
Avonet,…) v rámci rozvoje výstavby nových sítí pro zajištění moderních
komunikačních kanálů (pro občany, vzdělávací instituce, složky IZS,…).

Zodpovědná osoba/subjekt

Odbor majetkové správy? MMZ

Popis typových
aktivit/projektů



Potenciální zdroje
financování

Rozpočet města
Dotační programy

Opatření

D 2.6 Vytvoření komplexní energetické koncepce města

Strategický cíl

Zlepšit dopravní dostupnost města a dopravu ve městě, docílit snížení intenzity
dopravy preferencí odstavných parkovišť, zvýšením konkurenceschopnosti
MHD, cyklodopravy, železniční dopravy aj. alternativních způsobů dopravy.
Rozvinout a zefektivnit technickou infrastrukturu města v kontextu
udržitelného rozvoje.

Popis opatření
(cíl, zdůvodnění)

Dosažení energetických úspor při výstavbě, při rekonstrukcích objektů.
Rozvinout, sledovat a zefektivnit možnosti posouzení a realizace těchto úspor
v objektech města v kontextu udržitelného rozvoje.

Zodpovědná osoba/subjekt
Popis typových
aktivit/projektů



Cílem opatření je vytvoření komplexní energetické koncepce města s využitím
stávající platné energetické koncepce města Zlína, Zlínského kraje atd.
Dosažení energetických úspor:
 při výstavbě (nízkoenergetické stavby),
 rekonstrukce objektů (výměna otvorů, modernizace tepelných zdrojů
a tepelných soustav, zateplení
 modernizace tepelných soustav a zdrojů tepla u vhodných objektů
Tým energetického managementu města Zlína
Teplo Zlín, a.s.











Potenciální zdroje
financování

Snížení / odstranění překážek a nároku negativně ovlivňující výstavbu
elektronických komunikací (věcná břemena)
Zpřístupnění stávající sítě kolektorů k instalacím nových datových vedení

Rozvoj elektrické energie (trolejové vedení, nadzemní vedení, podzemní
vedení, měnírny, transformátory atd.)
Zhodnocení potřeby energetické náročnosti města
Obnova a rozvoj sítě centrálního zásobování teplem ve městě, snaha o
získání kontroly nad celou sítí a nad centrálním zdrojem. Intenzivní
využívání stávající sítě kolektorů k vedení datových sítí.
Plynofikace
Projekty energetických úspor
Podpora alternativních zdrojů energií. Podpora výstavby fotovoltaických
elektráren na střechách budov. A další projekty při výstavbě nových
objektů a modernizaci (rekonstrukci) stávajících objektů
Sledování a posouzení energetických úspor u vhodných objektů města
Zlína v návaznosti na dotační programy vypsané ministerstvy ČR a
následná realizace u vhodných objektů.
U vybraných budov již byly některé projekty (z OPŽP a MPO EFEKT) ve
městě Zlín zrealizovány a některé se plánují zrealizovat.

Rozpočet města
Investiční prostředky Teplo Zlín, a.s.
Dotační programy
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1.3.5 TO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A URBANISMUS
Dílčí vize: Zlín = dobře stavěné město – krajské město jedinečné funkcionalistické a moderní
architektury, inovativní, s kvalitním veřejným prostorem v zeleni a přívětivé pro všechny generace
s dlouhodobým urbanistickým rozvojem.
Strategický cíl: Harmonický rozvoj Zlína v rámci zlínské aglomerace v partnerství s ostatními městy
a obcemi a prostorové plánování pro ekonomický rozvoj celé zlínské aglomerace. Dlouhodobý
urbanistický rozvoj Zlína, který vytvoří podmínky pro zvýšení kvality života všech obyvatel města.
Vytvoření, ukotvení, realizace a evaluace dlouhodobé koncepce postavené na udržitelných principech
současného urbanismu.
1.3.5.1

Priority a jejich opatření TO Územní plánování a urbanismus

Priorita E1: Urbanismus
Opatření:
E1.1 Vytvoření dlouhodobé rozvojové urbanistické koncepce města
E1.2 Péče o památkově hodnotné soubory a objekty
E1.3 Vytváření podmínek pro rozvoj různých forem podnikání a bydlení
Priorita E2: Veřejná prostranství
E2.1 Zvýšit kvalitu vizuálu a nastavit pravidla pro umisťování a vzhled reklamních ploch ve veřejném
prostoru za účelem snížení vizuálního smogu
E2.2 Rozvoj veřejných prostranství
E 2.3 Péče o zeleň ve městě
Priorita E3: Významné areály a objekty celoměstského významu
E3.1 Řešení konkrétních urbanistických a architektonických nedostatků /témat ve městě za využití nástrojů
podporujících předkládání kvalitních urbanistických návrhů
Priorita E4: Prostorový rozvoj zlínské aglomerace
E4.1 Koordinace územního rozvoje v rámci zlínské aglomerace, zejména v případě přípravy a realizace
strategických projektů s celoměstským, regionálním či národním významem

1.3.5.2

Karty opatření dle prioritních oblastí TO Územní plánování a urbanismus

1. Opatření priority E1: Urbanismus
Opatření

E1.1 Vytvoření dlouhodobé rozvojové urbanistické koncepce města

Strategický cíl

Harmonický rozvoj Zlína v rámci zlínské aglomerace v partnerství s ostatními
městy a obcemi a prostorové plánování pro ekonomický rozvoj celé zlínské
aglomerace. Dlouhodobý urbanistický rozvoj Zlína, který vytvoří podmínky pro
zvýšení kvality života všech obyvatel města. Vytvoření, ukotvení, realizace
a evaluace dlouhodobé koncepce postavené na udržitelných principech
současného urbanismu.

Popis opatření
(cíl, zdůvodnění)

Zajistit územní rozvoj s dlouhodobým cílem zvýšení počtu obyvatel zlínské
aglomerace na 100 tis. s přihlédnutím na a vytvoření zázemí jak pro občany,
tak pro podnikatele.
Vytvoření koncepce pro plošné a prostorové uspořádání města a jeho zázemí,
reflektující přírodní, ekonomické, demografické, sociální a kulturní
předpoklady a hodnoty území. Koncepce vychází ze zásad funkcionalismu a
unikátního městského souboru s vysokou architektonickou a urbanistickou
kvalitou, který je předmětem památkové ochrany.

Zodpovědná osoba/subjekt

Odd. prostorového plánování / Kancelář architekta města, MMZ
Odbor kultury a památkové péče MMZ
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Popis typových
aktivit/projektů









Zpracování (vysoutěžení) dlouhodobé koncepce, která by jednoznačně
určila principy i prostorové mantinely urbanistického rozvoje města,
Iniciativní role města v procesech územního rozvoje (komunikace,
návrhy, metodiky, propagace, popularizace),
Nastavení indikátorů a pravidel pro zajištění přijatelné míry vyváženosti
mezi ekonomickým rozvojem a územními, environmentálními a
kulturně-sociálními dopady tohoto rozvoje, při zohlednění
dlouhodobých cílů EU, viz např. carbon neutral policy,
Trvale a systematicky zajišťovat iniciativní roli města v procesech urbánní
regenerace a revitalizace a územního rozvoje (komunikace, návrhy,
metodiky, propagace, popularizace)
Podporovat urbanisticky hodnotnou a hmotově přiměřenou intenzifikaci
stávající zástavby na úkor nekontrolovaného, nahodilého a nákladného
extensivního rozšiřování města do volné krajiny (urban sprawl)

Potenciální zdroje
financování

Rozpočet města

Opatření

E1.2.

Strategický cíl

Harmonický rozvoj Zlína v rámci zlínské aglomerace v partnerství s ostatními
městy a obcemi a prostorové plánování pro ekonomický rozvoj celé zlínské
aglomerace. Dlouhodobý urbanistický rozvoj Zlína, který vytvoří podmínky pro
zvýšení kvality života všech obyvatel města. Vytvoření, ukotvení, realizace
a evaluace dlouhodobé koncepce postavené na udržitelných principech
současného urbanismu.

Popis opatření
(cíl, zdůvodnění)

Ochrana a rozvoj kulturní identity a jedinečné devizy města Zlína – jeho
architektury, která se vzhledem ke svému rozsahu a v mnoha případech
překonané technické, morální i infrastrukturální úrovně stává i jeho zátěží.

Zodpovědná osoba/subjekt

Odd. prostorového plánování, Kancelář architekta města, MMZ
Odbor kultury a památkové péče, MMZ
Odd. koordinace projektů, MMZ

Popis typových
aktivit/projektů








Péče o památkově hodnotné soubory a objekty

Revize rozsahu a poslání plošně chráněného území MPZ Zlín,
Zpracování Plán/ů ochrany MPZ Zlín,
Aktualizovat rozsah hodnot vymezených v územně plánovací
dokumentaci,
Tvorba plánů komplexní obnovy čtvrtí baťovského bydlení,
Stanovit nástroje pro podporu regenerace staveb ve čtvrtích
baťovského bydlení
Pokračovat v trendu revitalizace památkově chráněných budov

Potenciální zdroje
financování

Rozpočet města
Dotační programy Ministerstva kultury

Opatření

E1.3.

Strategický cíl

Harmonický rozvoj Zlína v rámci zlínské aglomerace v partnerství s ostatními
městy a obcemi a prostorové plánování pro ekonomický rozvoj celé zlínské
aglomerace. Dlouhodobý urbanistický rozvoj Zlína, který vytvoří podmínky pro
zvýšení kvality života všech obyvatel města. Vytvoření, ukotvení, realizace
a evaluace dlouhodobé koncepce postavené na udržitelných principech
současného urbanismu.

Popis opatření

Město, které vytváří předpoklady pro dostatečný prostor za účelem rozvoje
bydlení i podnikání.

Vytváření podmínek pro rozvoj různých forem podnikání a bydlení
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(cíl, zdůvodnění)

Dosažení kapacit pro bydlení a podnikání odpovídající populační velikosti
města pro 80 tisíc obyvatel a v rámci zlínské aglomerace pro 150 tisíc obyvatel.

Zodpovědná osoba/subjekt

Odd. prostorového plánování , MMZ
Kancelář architekta města, MMZ
Odbor majetkové správy, MMZ

Popis typových
aktivit/projektů









Potenciální zdroje
financování
2.

Podpora vzniku jak sdílených pracovních prostor (coworkingů, fablabs,
maker spaces, hubů), tak tradičních kancelářských prostor, pro
společnosti vytvářející produkty a služby s vysokou přidanou hodnotou
(Digital Innovation Hub),
Identifikovat, analyzovat a aktivně implementovat výsledky výzkumu
potřeb rozvojových ploch s ohledem na stávající i navrhovanou
infrastrukturu a s ohledem na minimalizaci vzájemných negativních
důsledků jak u stávajících, tak budoucích významných podnikatelských
subjektů ve spolupráci s rozhodujícími stakeholdery rozvoje města
(Zlínský kraj, TIC, Regionální hospodářská komora, regionální pobočka
CZECHINVEST), kdy za prioritní zóny, vymezené pro účely podnikání, jsou
považovány Příluky a Malenovice, příp. Holešov,
Podporovat přípravu ploch a objektů pro bydlení při zohlednění
udržitelného rozvoje území, s omezením negativních ekonomických,
sociálních a environmentálních dopadů rezidenční suburbanizace v rámci
rozšiřování současně zastavěného území prostřednictvím individuální
rodinné zástavby.
Hledání vnitřních rezerv pro přestavbu a doplnění stávající zástavby o
vhodné funkční i stavební typologie.
Spolupráce města při modernizaci stavebního fondu

Rozpočet města, dotační tituly dle konkrétních podmínek

Opatření priority E2: Veřejná prostranství

Opatření

E2.1 Zvýšit kvalitu vizuálu a nastavit pravidla pro umisťování a vzhled
reklamních ploch ve veřejném prostoru za účelem snížení vizuálního smogu

Strategický cíl

Harmonický rozvoj Zlína v rámci zlínské aglomerace v partnerství s ostatními
městy a obcemi a prostorové plánování pro ekonomický rozvoj celé zlínské
aglomerace. Dlouhodobý urbanistický rozvoj Zlína, který vytvoří podmínky pro
zvýšení kvality života všech obyvatel města. Vytvoření, ukotvení, realizace
a evaluace dlouhodobé koncepce postavené na udržitelných principech
současného urbanismu.

Popis opatření
(cíl, zdůvodnění)

Cílem opatření je pomoci snížit dopady vizuálního smogu na město
a komunikovat ke všem subjektům problematiku prezentace ve veřejném
prostoru.

Zodpovědná osoba/subjekt

Odd. prostorového plánování MMZ/Kancelář architekta města
Odbor městské zeleně MMZ

Popis typových
aktivit/projektů



Potenciální zdroje
financování

Revize současného stavu reklamy ve veřejném prostoru a analýza
možných opatření
 Restriktivní model (regulace)
 Motivační model (oceňování)
Rozpočet města
Dotační programy
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Opatření

E2.2.

Strategický cíl

Harmonický rozvoj Zlína v rámci zlínské aglomerace v partnerství s ostatními
městy a obcemi a prostorové plánování pro ekonomický rozvoj celé zlínské
aglomerace. Dlouhodobý urbanistický rozvoj Zlína, který vytvoří podmínky pro
zvýšení kvality života všech obyvatel města. Vytvoření, ukotvení, realizace
a evaluace dlouhodobé koncepce postavené na udržitelných principech
současného urbanismu.

Popis opatření
(cíl, zdůvodnění)

Veřejné prostranství, jako doklad urbanistické kvality města.

Zodpovědná osoba/subjekt

Odd. prostorového plánování MMZ,
Odbor městské zeleně MMZ,
Odbor realizace investičních akcí MMZ,
Kancelář architekta města MMZ
Odbor dopravy MMZ

Popis typových
aktivit/projektů







Rozvoj veřejných prostranství

Zpracovat Generel veřejných prostranství, případně Manuál VP včetně
pravidel a standardů; zahrnuty by měly být principy potlačení IAD ve VP
Implementace přiměřených opatření do územně plánovací dokumentace
(např. koeficienty zastavěné plochy, koeficienty zeleně),
Průběžně a koncepčně připravovat a realizovat projekty regenerace
panelových sídlišť
Zlepšit stav komunikačního skeletu a veřejných prostranství
Obnova klíčových prostranství:
o Sad Svobody
o Náměstí Práce – realizace přestavby prvořadého veřejného
prostranství
o Náměstí Míru – prověření a realizace přestavby prvořadého
veřejného prostranství
o Městské tržiště Pod Kaštany – přestavba významného místa
setkávání
o nábřeží Dřevnice – dosud zanedbaný přírodně blízký veřejný prostor
o atd.

Potenciální zdroje
financování

Rozpočet města
Dotační programy (ČR, EU, …)

Opatření

E2.3.

Strategický cíl

Harmonický rozvoj Zlína v rámci zlínské aglomerace v partnerství s ostatními
městy a obcemi a prostorové plánování pro ekonomický rozvoj celé zlínské
aglomerace. Dlouhodobý urbanistický rozvoj Zlína, který vytvoří podmínky pro
zvýšení kvality života všech obyvatel města. Vytvoření, ukotvení, realizace
a evaluace dlouhodobé koncepce postavené na udržitelných principech
současného urbanismu.

Popis opatření
(cíl, zdůvodnění)

Podporovat udržitelný rozvoj zeleně ve městě i jeho okolí s cílem zvýšení
atraktivity a bezpečnosti pro jeho obyvatele a zkvalitnění životního prostředí.

Péče o zeleň ve městě

Opatření E2.3. Péče o zeleň ve městě je provázáno s opatřením A4.5. Udržení
a podpora trendu „zeleného města“ a A4.6 Rozvoj modrozelené
infrastruktury, přičemž v rámci v rámci opatření E2.3. Péče o zeleň ve městě je
na danou problematiku pohlíženo z širšího pohledu (koncepční nastavení
řešení) a u opatřením A4.5. Udržení a podpora trendu „zeleného města“ a A4.6
Rozvoj modrozelené infrastruktury se jedná o realizaci konkrétních projektů.
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Zodpovědná osoba/subjekt

Odd. prostorového plánování MMZ,
Odbor městské zeleně MMZ,
Odd. koordinace projektů MMZ,
Odbor realizace investičních akcí MMZ,
Kancelář architekta města MMZ

Popis typových
aktivit/projektů





Potenciální zdroje
financování

Předložit a uplatňovat koncepční přístup k navrhování rozvoje městské
zeleně (Manuál „modrozelené“ infrastruktury)
Implementace přiměřených opatření do územně plánovací dokumentace
(např. koeficienty zastavěné plochy, koeficienty zeleně)
Hledání dalšího potenciálu rozvoje rekreačního a přírodně blízkého
prostředí ve městě a jeho okolí (analýza a návrh příměstského
rekreačního potenciálu)

Rozpočet města,
Dotační tituly dle konkrétních podmínek

3. Opatření priority E3: Významné areály a objekty celoměstského významu
Opatření

E3.1.
Řešení
konkrétních
urbanistických
a
architektonických
nedostatků/témat ve městě za využití nástrojů podporujících předkládání
kvalitních urbanistických návrhů

Strategický cíl

Harmonický rozvoj Zlína v rámci zlínské aglomerace v partnerství s ostatními
městy a obcemi a prostorové plánování pro ekonomický rozvoj celé zlínské
aglomerace. Dlouhodobý urbanistický rozvoj Zlína, který vytvoří podmínky pro
zvýšení kvality života všech obyvatel města. Vytvoření, ukotvení, realizace
a evaluace dlouhodobé koncepce postavené na udržitelných principech
současného urbanismu.

Popis opatření
(cíl, zdůvodnění)

Vyřešení zásadních urbanisticky či architektonicky témat ve městě

Zodpovědná osoba/subjekt

Odd. prostorového plánování MMZ ,
Odd. koordinace projektů MMZ,
Odbor realizace investičních akcí MMZ,
Kancelář architekta města MMZ

Popis typových
aktivit/projektů









Konkrétní témata:
o Vybudování společenského a urbanistického centra na sídlišti Jižní
Svahy
o Nastavit proces postupného transformace začlenění bývalého Baťova
areálu do městské struktury
o Rekonstruovat objekt nám. Míru 10, Zlín
o Revitalizovat objekt bývalého Okresního soudu v centru Zlína
o Rekonstruovat objekt Zámek Zlín
o Rekonstruovat Velké kino
o Rekonstruovat budovu zimního stadionu L. Čajky
o Řešení ostatních problémových objektů na území města (viz např.
stadion Letná), atd.
Vznik pracovní skupiny pro každé téma
nastavení harmonogramu postupu vč. kompetencí a financování,
Shromažďování a evidence významných záměrů;
průběžný kontakt s odpovědnými osobami, systém průběžné
informovanosti, plánování setkání atp.
Sledování přípravy a pořizování územně plánovací činnosti u obcí
v aglomeraci a Zásad územního rozvoje Zlínského kraje
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Potenciální zdroje
financování

Rozpočet města
Dotační programy (EU, ČR, … )

4. Opatření priority E4: Prostorový rozvoj zlínské aglomerace
Opatření

E4.1.
Koordinace územního rozvoje v rámci zlínské aglomerace, zejména
v případě přípravy a realizace strategických projektů s celoměstským,
regionálním či národním významem

Strategický cíl

Harmonický rozvoj Zlína v rámci zlínské aglomerace v partnerství s ostatními
městy a obcemi a prostorové plánování pro ekonomický rozvoj celé zlínské
aglomerace. Dlouhodobý urbanistický rozvoj Zlína, který vytvoří podmínky pro
zvýšení kvality života všech obyvatel města. Vytvoření, ukotvení, realizace
a evaluace dlouhodobé koncepce postavené na udržitelných principech
současného urbanismu.

Popis opatření
(cíl, zdůvodnění)

Zajistit aktivní roli (zapojení)města při přípravě a řešení všech významných
projektů

Zodpovědná osoba/subjekt

Odd. prostorového plánování MMZ,
Odd. koordinace projektů MMZ,
Kancelář architekta města MMZ

Popis typových
aktivit/projektů





Potenciální zdroje
financování

Shromažďování a evidence významných záměrů;
průběžný kontakt s odpovědnými osobami, systém průběžné
informovanosti, plánování setkán atd.
Sledování přípravy a pořizování územně plánovací činnosti u obcí
v aglomeraci a Zásad územního rozvoje Zlínského kraje

Rozpočet města

1.3.6 TO VSTŘÍCNÉ MĚSTO
Dílčí vize: Zlín – vstřícné město k potřebám současných i budoucích obyvatel VŠECH generací, atraktivní
pro podnikatele, město přitažlivé pro české i zahraniční turisty. Město s otevřenou veřejnou správou
s moderními prvky řízení.
Strategický cíl: Podporovat ekonomický růst města převážně v odvětvích s vysokou přidanou
hodnotou s důrazem na rozvoj znalostní a kreativní ekonomiky a krajských domén specializace, tj.
zejména oblasti designu produktů, technologií a procesů a polymerů v cirkulární ekonomice.
Koordinovat spolupráci v rámci ekonomického rozvoje s okolními městy a obcemi v rámci Zlínské
aglomerace. Být vstřícným městem vůči všem cílovým skupinám – občanům, podnikatelským
subjektům, neziskovému sektoru, turistům a návštěvníkům města, kreativní třídy (včetně nových
obyvatel). Posílit sounáležitost občanů s městem. Šířit dobré jméno města včetně jeho předností
v rámci České republiky i v zahraničí.
1.3.6.1

Priority a jejich opatření TO Vstřícné město

Priorita F1: Ekonomický rozvoj a trh práce
Opatření:
F1.1 Podpora ekonomického rozvoje území
F1.2 Koordinace rozvoje území v rámci Zlínské aglomerace (spolupráce v rozvojových projektech s městy
Otrokovice, Vizovice a dalšími městy a obcemi)
Priorita F2: Vstřícnost města vůči občanům a podnikatelům
Opatření:
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F2.1 Podpora komunitního života
F2.2 Iniciace a realizace aktivit směřujících k vytváření studijních a pracovních příležitostí ve městě
F2.3 Rozvoj partnerství mezi podnikatelským sektorem a městem (představení rozvojových a investičních
projektů města podnikatelům)
Priorita F3: Implementace eGovernment a „SMART“ řešení
Opatření:
F3.1 Podpora kvality řízení a kvality služeb veřejnosti
F3.2 Implementace prvků Smart City v řízení města dle informační strategie města
Priorita F4: Cestovní ruch
Opatření:
F4.1 Spolupráce města s Destinačním managementem Zlínsko a Luhačovicko a Centrálou cestovního ruchu
Východní Moravy, o.p.s
Priorita F5: Komplexní městský marketing
Opatření:
F5.1 Nastavení základních principů a základních kamenů komplexního městského marketingu
F5.2 Vytvoření nástroje (platformy) pro řízení komplexního městského marketingu

1.3.6.2

Karty opatření dle prioritních oblastí TO Vstřícné město

1. Opatření priority F1: Ekonomický rozvoj a trh práce
Opatření

F1.1 Podpora ekonomického rozvoje území

Strategický cíl

Podporovat ekonomický růst města převážně v odvětvích s vysokou přidanou
hodnotou s důrazem na rozvoj znalostní a kreativní ekonomiky a krajských
domén specializace, tj. zejména oblasti designu produktů, technologií
a procesů a polymerů v cirkulární ekonomice. Koordinovat spolupráci v rámci
ekonomického rozvoje s okolními městy a obcemi v rámci Zlínské aglomerace.
Být vstřícným městem vůči všem cílovým skupinám – občanům,
podnikatelským subjektům, neziskovému sektoru, turistům a návštěvníkům
města, kreativní třídy (včetně nových obyvatel). Posílit sounáležitost občanů
s městem. Šířit dobré jméno města včetně jeho předností v rámci České
republiky i v zahraničí.

Popis opatření
(cíl, zdůvodnění)

Posílení konkurenceschopnosti ekonomiky Zlínské aglomerace na domácím i
globálním trhu. Podpora specifických podnikatelských aktivit s vysokou mírou
připravenosti podnikatelského prostředí Zlínské aglomerace. Využití
potenciálu konceptu inteligentní specializace (tzv. RIS3), tj. specializace v
návaznosti na existující vzdělávací, vědecko-výzkumnou a podnikatelskou
základnu Zlínské aglomerace. Oborová prioritizace tradičních odvětví
průmyslu a služeb (např. výrobní a vývojové činnosti v oblasti plastů a pryže,
konstrukční inovace ve strojírenství apod.) a nových progresivních odvětví
(např. kreativní průmysly specializované na produktový a průmyslový design,
digitální tvorbu a audiovizi, dále činnosti spojené s automatizací a digitalizací
podnikových procesů, služby rapid prototyping apod.)

Zodpovědná osoba/subjekt

Statutární město Zlín – Oddělení koordinace projektů
Technologické inovační centrum s.r.o.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, zejm. výzkumná centra univerzity a její
organizační složky zaměřené na spolupráci s podnikatelskou veřejností (např.
Centrum UPPER)
Krajská hospodářská komora Zlínského kraje
Další partneři sítě Zlinnovation
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Popis typových
aktivit/projektů












Zřídit a provozovat sdílenou platformu podpory podnikání a inovací na
portálu www.zlinnovation.cz (jednotná prezentace všech nástrojů a služeb
podpory podnikání a inovací dostupných na území města a kraje).
Podporovat rozvoj nových a udržitelnost stávajících inovačních
infrastruktur, zejm. podnikatelských inkubátorů, coworkingů, sdílených
technologických dílen apod.
Podporovat multidisciplinární projekty v účinné spolupráci podniků a škol,
zejm. projekty aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje.
Harmonizovat potřeby podniků s obsahem vzdělávání (např. zvyšování
profesní připravenosti studentů a absolventů, adaptabilita absolventů na
nové technologie a využití technologických možností pro vytváření vysoce
kvalifikovaných profesí).
Komunikovat zájem města a připravenost jeho infrastruktury vůči
podnikatelským činnostem s vysokou přidanou hodnotou (např. lokální
business development lákající do města IT specialisty, profesionály v
digitálních a kreativních profesích atp.)
Podpora podnikání mladých obyvatel

Potenciální zdroje
financování

Rozpočet města
Rozpočet kraje
Národní programy podpory výzkumu, vývoje a inovací vč. resortních
programů
Dotační programy EU/EK vč. nástrojů ITI

Opatření

F1.2 Koordinace rozvoje území v rámci Zlínské aglomerace (spolupráce
v rozvojových projektech s městy Otrokovice, Vizovice a dalšími městy
a obcemi)

Strategický cíl

Podporovat ekonomický růst města převážně v odvětvích s vysokou přidanou
hodnotou s důrazem na rozvoj znalostní a kreativní ekonomiky a krajských
domén specializace, tj. zejména oblasti designu produktů, technologií
a procesů a polymerů v cirkulární ekonomice. Koordinovat spolupráci v rámci
ekonomického rozvoje s okolními městy a obcemi v rámci Zlínské aglomerace.
Být vstřícným městem vůči všem cílovým skupinám – občanům,
podnikatelským subjektům, neziskovému sektoru, turistům a návštěvníkům
města, kreativní třídy (včetně nových obyvatel). Posílit sounáležitost občanů
s městem. Šířit dobré jméno města včetně jeho předností v rámci České
republiky i v zahraničí.
Nastavení společného plánování a spolupráce města a jeho přirozeného
zázemí v oblasti rozvoje ekonomického prostředí. Spolupráce při realizaci
vzájemně provázaných (integrovaných) projektů.

Popis opatření
(cíl, zdůvodnění)
Zodpovědná osoba/subjekt

Statutární město Zlín – Oddělení koordinace projektů
Města a obce Zlínské aglomerace

Popis typových
aktivit/projektů




Potenciální zdroje
financování

Dotační programy EU

Projekty ITI Zlínské aglomerace (ekonomicky zaměřené)
Součinnost při zajištění zejména sociální infrastruktury (kapacity bytové,
vzdělávací a volnočasové) pro budoucí pracovníky ve Strategické
průmyslové zóně Holešov

2. Opatření priority F2: Vstřícnost města vůči občanům a podnikatelům
Opatření

F2.1 Podpora komunitního života
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Strategický cíl

Popis opatření
(cíl, zdůvodnění)

Zodpovědná osoba/subjekt
Popis typových
aktivit/projektů

Podporovat ekonomický růst města převážně v odvětvích s vysokou přidanou
hodnotou s důrazem na rozvoj znalostní a kreativní ekonomiky a krajských
domén specializace, tj. zejména oblasti designu produktů, technologií
a procesů a polymerů v cirkulární ekonomice. Koordinovat spolupráci v rámci
ekonomického rozvoje s okolními městy a obcemi v rámci Zlínské aglomerace.
Být vstřícným městem vůči všem cílovým skupinám – občanům,
podnikatelským subjektům, neziskovému sektoru, turistům a návštěvníkům
města, kreativní třídy (včetně nových obyvatel). Posílit sounáležitost občanů
s městem. Šířit dobré jméno města včetně jeho předností v rámci České
republiky i v zahraničí.
Prostřednictvím níže uvedených aktivit bude město nadále podporovat
komunitní život ve veřejném prostoru (ve spolupráci s agenturou Živý Zlín) a
bude nadále zapojovat občany do rozhodování o investicích a opravách
města prostřednictvím navrhování vlastních menších projektů k realizaci (v
rámci participace veřejnosti - projektu „Tvoříme Zlín“ a projektu komisí
místních částí) - v obou případech občané navrhují projekty, které podporují
komunitní život (úpravy veřejných prostranství, opravy dětských hřišť a
sportovišť, odpočinkových ploch, rekonstrukce objektů pro komunitní
setkávání aj.).
Odbor kanceláře primátora, SMZ
Živý Zlín – kulturní agentura



Participace veřejnosti na projektech města prostřednictvím Komisí
místních částí (KMČ) v tzv. příměstských částech města Zlína
V rámci projektu KMČ je možná, kromě akcí charakteru oprav a menších
investic, i podpora spolkového života (max. do 10% rozdělované částky
pro MČ)., tj. podpora akcí typu Den dětí, stavění/kácení máje, poutě,
tematické tvoření dětí, vánoční akce atd.)



Participace veřejnosti na projektech města prostřednictvím projektu
„Tvoříme Zlín“ v tzv. vnitřním Zlíně
Projekt „Tvoříme Zlín“ představuje aktivní zapojení občanů do politického
rozhodování na lokální úrovni, a tím se do plánů rozvoje města včlení
aktuální potřeby a přání obyvatel. V rámci projektu lze navrhovat akce
charakteru oprav a menších investic pro podporu komunitního života.
Projekt doplňuje již nastavené, léty prověřené a úspěšně fungující formy
spolupráce města Zlína s občany (komise místních částí, kanceláře
místních částí, veřejná setkání Rady města Zlína s občany).



Potenciální zdroje
financování

Opatření

Podporovat komunitní život ve veřejném prostoru ve spolupráci
s agenturou Živý Zlín
Živý Zlín – kulturní agentura, kterou zřizuje statutární město Zlín jako
organizační složku, začleněnou pod oddělení cestovního ruchu
a informací, pořádá mj. kulturní, společenské a sportovní akce ve
veřejném prostoru města a na zámku, poskytuje poradenství a konzultace
pořadatelům, také zprostředkovává pronájmy prostor zámku a podílí se
na kulturních koncepcích a projektech města. Dává možnost komunitám,
nadšencům a jednotlivcům zapojit se do aktivit agentury a ovlivnit tak
dění v krajském městě.
Rozpočet města

F2.2 Iniciace a realizace aktivit směřujících k vytváření studijních
a pracovních příležitostí ve městě

41

Strategický cíl

Popis opatření
(cíl, zdůvodnění)

Podporovat ekonomický růst města převážně v odvětvích s vysokou přidanou
hodnotou s důrazem na rozvoj znalostní a kreativní ekonomiky a krajských
domén specializace, tj. zejména oblasti designu produktů, technologií
a procesů a polymerů v cirkulární ekonomice. Koordinovat spolupráci v rámci
ekonomického rozvoje s okolními městy a obcemi v rámci Zlínské aglomerace.
Být vstřícným městem vůči všem cílovým skupinám – občanům,
podnikatelským subjektům, neziskovému sektoru, turistům a návštěvníkům
města, kreativní třídy (včetně nových obyvatel). Posílit sounáležitost občanů
s městem. Šířit dobré jméno města včetně jeho předností v rámci České
republiky i v zahraničí.
Cílem opatření je realizace aktivit vedoucích k utváření předpokladů pro
zvýšení atraktivity města za účelem přilákání jak nových studentů, tak udržení
absolventů UTB ve Zlíně ve městě, včetně zavedení nástrojů pro podporu
návratu absolventů vysokých škol v odvětvích inteligentní specializace
Zlínského kraje.

Zodpovědná osoba/subjekt

Zlínský kraj
Krajská hospodářská komora
UTB ve Zlíně
TIC
Statutární město Zlín – Odbor koordinace projektů
Klastrové organizace – Plastikářský klastr, Zlínský kreativní klastr

Popis typových
aktivit/projektů



Potenciální zdroje
financování

Rozpočet kraje
Rozpočet města
Rozpočet UTB ve Zlíně
Dotační tituly ze OP Strukturálních fondů EU a MPO

Opatření

F2.3 Rozvoj partnerství mezi podnikatelským sektorem a městem
(představení rozvojových a investičních projektů města podnikatelům)

Strategický cíl

Podporovat ekonomický růst města převážně v odvětvích s vysokou přidanou
hodnotou s důrazem na rozvoj znalostní a kreativní ekonomiky a krajských
domén specializace, tj. zejména oblasti designu produktů, technologií
a procesů a polymerů v cirkulární ekonomice. Koordinovat spolupráci v rámci
ekonomického rozvoje s okolními městy a obcemi v rámci Zlínské aglomerace.
Být vstřícným městem vůči všem cílovým skupinám – občanům,
podnikatelským subjektům, neziskovému sektoru, turistům a návštěvníkům
města, kreativní třídy (včetně nových obyvatel). Posílit sounáležitost občanů
s městem. Šířit dobré jméno města včetně jeho předností v rámci České
republiky i v zahraničí.
Nastavení a rozvoj spolupráce představitelů samosprávy s podnikatelskými
subjekty prostřednictvím aktivit směřujících k vzájemné kooperaci,
součinnosti, podpoře a sdílení best practice.
Cílem je, aby partneři města z podnikatelského sektoru rozvoj města
přirozeně podporovali a vnímali spoluzodpovědnost za jeho naplňování a
zároveň, aby vnímali podporu města, jako svého klíčového partnera.
Rozvíjet partnerství s firmami – město je iniciátorem dialogu s firmami
(aktivní oslovení firem, zjišťování jejich spokojenosti s fungováním ve městě,
vytváření příležitostí pro setkávání zástupců firem navzájem, podpora
vzájemných vztahů mezi podnikateli, oceňování společensky odpovědných
organizací, apod.).

Popis opatření
(cíl, zdůvodnění)

Strategické projekty Integrovaných teritoriálních investic za spolupráce
zodpovědných subjektů
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Aktivní přístup ze strany SMZ a podnikatelského sektoru bude
prostřednictvím networkingu a sdílení best practise vytvářet otevřené
informační prostředí a soubor nástrojů, zlepšujících kvalitu podnikatelského
prostředí. Tím vznikne aktivní komunikační platforma, která umožní flexibilně
reagovat a detailněji diskutovat problémy a příležitosti rozvoje
podnikatelského prostředí.
Zodpovědná osoba/subjekt

Odbor kanceláře primátora, SMZ
Hospodářská komora
Technologické inovační centrum s.r.o.

Popis typových
aktivit/projektů







Potenciální zdroje
financování

Ocenění „společensky odpovědné“ organizace / podnikající osoby
(donátor, projekt, produkt atd.)
Pravidelné setkání představitelů samosprávy s podnikatelským sektorem
– představení klíčových investic, územní plán, rozvojové aktivity a vznik
platformy pro komunikaci podnikatelů s vedením města
Využití stávajících a nových „podnikatelských“ a jiných aktivit k rozvoji
a prezentaci města (cíl – rozvoj, prezentace SMZ a udržení klíčových
aktivit na území města, rozvoj stávajících)
Kreativní klastr (Created in Zlín apod.)

Rozpočet města
Dotační programy

3. Opatření priority F3: Implementace eGovernment a „SMART“ řešení
Opatření

F3.1 Podpora kvality řízení a kvality služeb veřejnosti

Strategický cíl

Podporovat ekonomický růst města převážně v odvětvích s vysokou přidanou
hodnotou s důrazem na rozvoj znalostní a kreativní ekonomiky a krajských
domén specializace, tj. zejména oblasti designu produktů, technologií
a procesů a polymerů v cirkulární ekonomice. Koordinovat spolupráci v rámci
ekonomického rozvoje s okolními městy a obcemi v rámci Zlínské aglomerace.
Být vstřícným městem vůči všem cílovým skupinám – občanům,
podnikatelským subjektům, neziskovému sektoru, turistům a návštěvníkům
města, kreativní třídy (včetně nových obyvatel). Posílit sounáležitost občanů
s městem. Šířit dobré jméno města včetně jeho předností v rámci České
republiky i v zahraničí.

Popis opatření
(cíl, zdůvodnění)

Cílem opatření je efektivní poskytování veřejných služeb prostřednictvím nově
zavedených automatizovaných procesů provázaných na modernizované
nástroje dálkové komunikace s veřejností.

Zodpovědná osoba/subjekt

Odbor informatiky MMZ
Technologické inovační centrum s.r.o.

Popis typových
aktivit/projektů




Potenciální zdroje
financování

Rozpočet města
Dotační programy

Rozšířit systém moderní elektronické komunikace s občany, podnikateli
Zpřístupňovat datové zdroje na principu Open Data (otevřených dat)
Generovat a podporovat vytváření otevřených dat o městě, díky kterým
bude možné vytvářet další SMART řešení (např. aplikace) v rámci sféry
programátorů a vývojářů. Podporovat jejich využívání, např. hackathony,
sledování zpětné vazby.
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Opatření

F3.2 Implementace prvků Smart City v řízení města dle informační strategie
města

Strategický cíl

Podporovat ekonomický růst města převážně v odvětvích s vysokou přidanou
hodnotou s důrazem na rozvoj znalostní a kreativní ekonomiky a krajských
domén specializace, tj. zejména oblasti designu produktů, technologií
a procesů a polymerů v cirkulární ekonomice. Koordinovat spolupráci v rámci
ekonomického rozvoje s okolními městy a obcemi v rámci Zlínské aglomerace.
Být vstřícným městem vůči všem cílovým skupinám – občanům,
podnikatelským subjektům, neziskovému sektoru, turistům a návštěvníkům
města, kreativní třídy (včetně nových obyvatel). Posílit sounáležitost občanů
s městem. Šířit dobré jméno města včetně jeho předností v rámci České
republiky i v zahraničí.

Popis opatření
(cíl, zdůvodnění)

Cílem opatření je implementace konceptu strategického řízení města vedoucí
k zajištění kvalitního života obyvatelům, kdy jsou jako nástroj využívány
moderní technologie pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k
dosahování hospodářských a sociálních cílů města. Zavedené Smart
technologie do řízení města by měly generovat úspory časové/finanční (1. typ
– zejména nástroje eGovernmentu) popřípadě zvyšovat prestiž města a jeho
„uživatelskou přívětivost“ (2. typ např. SMART prvky ve veřejném prostoru
jako chytré lavičky). Na stávající i nové postupy v řízení města by mělo být
pohlíženo optikou „SMART“, zda něco nelze udělat lépe, úsporněji, chytře.
Důraz bude také kladen na spolupráci s organizacemi a vybranými aktéry při
zavádění SMART prvků ve městě.

Zodpovědná osoba/subjekt

Odbor dopravy MMZ
Odbor informatiky MMZ

Popis typových
aktivit/projektů





Potenciální zdroje
financování

Nabídnout prvky Smart City k implementaci i zřizovaným školám formou
podpory výuky a sdílení informací mezi učiteli a žáky („chytrá škola“)
Spolupráce s organizacemi a společnostmi města při zavádění SMART –
využitelnost dat subjektů
Vytvořit expertní tým SMART řešení
(pozn. budou zapojeni experti i z dopravy, IT, CR, zaměstnanci města,
architekt, technické služby, UTB ve Zlíně, budou definovány jejich
pravomoce)

Rozpočet města
Dotační programy

4. Opatření priority F4: Cestovní ruch
Opatření

F4.1 Spolupráce města s Destinačním managementem Zlínsko a Luhačovicko
a Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s

Strategický cíl

Podporovat ekonomický růst města převážně v odvětvích s vysokou přidanou
hodnotou s důrazem na rozvoj znalostní a kreativní ekonomiky a krajských
domén specializace, tj. zejména oblasti designu produktů, technologií
a procesů a polymerů v cirkulární ekonomice. Koordinovat spolupráci v rámci
ekonomického rozvoje s okolními městy a obcemi v rámci Zlínské aglomerace.
Být vstřícným městem vůči všem cílovým skupinám – občanům,
podnikatelským subjektům, neziskovému sektoru, turistům a návštěvníkům
města, kreativní třídy (včetně nových obyvatel). Posílit sounáležitost občanů
s městem. Šířit dobré jméno města včetně jeho předností v rámci České
republiky i v zahraničí.

Popis opatření
(cíl, zdůvodnění)

Úspěšný rozvoj cestovního ruchu je zcela závislý na kvalitě spolupráce mezi
veřejným, soukromým a neziskovým sektorem. Cílem opatření je nastavení
smysluplné destinační spolupráce v oblasti cestovního ruchu. Rolí města, jako
vlastníka klíčové turistické infrastruktury a služeb, je iniciovat vzájemnou
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spolupráci aktérů, spolupracovat na kvalitnějším využití potenciálu a podílet se
na marketingové podpoře. Cílem města je také zatraktivňovat nabídku
cestovního ruchu jak pro návštěvníky, tak pro interní cílové skupiny, např.
rodiny s dětmi žijící ve Zlíně.
Zodpovědná osoba/subjekt

Oddělení cestovního ruchu a informací
Destinační management Zlínsko a Luhačovicko
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s

Popis typových
aktivit/projektů









Potenciální zdroje
financování

Využití potenciálu rozvoje pro městskou poznávací turistiku v evropském
kontextu.
Podpora zavedení produktu typu City Card propojeného se vstupem
do atraktivit.
Zapojení aktérů cestovního ruchu do tvorby produktů cestovního ruchu
s cílem pozitivního ovlivnění obrazu města
Navázání spolupráce města s aktéry cestovního ruchu vč. zjišťování
vzájemné zpětné vazby
Dlouhodobá koncepční činnost a koordinace činností v oblasti cestovního
ruchu (strategie města v oblasti CR – v návaznosti na dokumenty CCRVM a
destinačního managementu Zlínska a Luhačovicka.
Připravit přehled služeb pro občany města (stávající i nové občany) –
kupóny, letáčky, nabitou kartu slevami, vouchery v různých zařízeních –
kultura, atraktivity apod. (nutná spolupráce s institucemi a se soukromými
subjekty).

Rozpočet města
Rozpočet kraje
Dotační programy (ČR, EU)
Dotační tituly agentury CzechTourism

5. Opatření priority F5: Komplexní městský marketing
Opatření

F5.1 Nastavení základních principů a základních kamenů komplexního
městského marketingu

Strategický cíl

Podporovat ekonomický růst města převážně v odvětvích s vysokou přidanou
hodnotou s důrazem na rozvoj znalostní a kreativní ekonomiky a krajských
domén specializace, tj. zejména oblasti designu produktů, technologií a procesů
a polymerů v cirkulární ekonomice. Koordinovat spolupráci v rámci
ekonomického rozvoje s okolními městy a obcemi v rámci Zlínské aglomerace.
Být vstřícným městem vůči všem cílovým skupinám – občanům, podnikatelským
subjektům, neziskovému sektoru, turistům a návštěvníkům města, kreativní třídy
(včetně nových obyvatel). Posílit sounáležitost občanů s městem. Šířit dobré
jméno města včetně jeho předností v rámci České republiky i v zahraničí.
Cílem opatření je nastavení principu spolupráce a partnerství aktérů (Obchodní
společnosti a družstva s majetkovým podílem SMZ, Příspěvkové organizace
zřízené SMZ, Organizační složky statutárního města Zlína bez právní
subjektivity, Obecně prospěšné společnosti, UTB, aktérů v oblasti cestovního
ruchu, podniků apod.) v propagaci aktivit města a reflektovat jedinečné atributy
města.
Cílem opatření je vybudovat jasný a atraktivní obraz města směrem k hlavním
cílovým skupinám (obyvatelé, podnikatelé, potenciální investoři, potenciální
obyvatelé, turisté) a naplňovat tento obraz konkrétním obsahem.
K naplnění cíle je potřeba definovat značku (identitu) města tak, aby odrážela
charakter a jedinečnost města, jeho reputaci i historickou podstatu a zároveň
akcentovala budoucí směřování. A tato indentita by měla být komunikována,
jak navenek, tak dovnitř.

Popis opatření
(cíl, zdůvodnění)
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Zodpovědná osoba/subjekt Oddělení tiskové
Oddělení cestovního ruchu a informací
Popis typových
aktivit/projektů
Potenciální zdroje
financování




Definování identity města
Vytvoření manuálu identity města (jak s ním pracovat) a jeho sdílení

Rozpočet města

Opatření

F5.2 Vytvoření nástroje (platformy) pro řízení komplexního městského
marketingu

Strategický cíl

Podporovat ekonomický růst města převážně v odvětvích s vysokou přidanou
hodnotou s důrazem na rozvoj znalostní a kreativní ekonomiky a krajských
domén specializace, tj. zejména oblasti designu produktů, technologií
a procesů a polymerů v cirkulární ekonomice. Koordinovat spolupráci v rámci
ekonomického rozvoje s okolními městy a obcemi v rámci Zlínské aglomerace.
Být vstřícným městem vůči všem cílovým skupinám – občanům,
podnikatelským subjektům, neziskovému sektoru, turistům a návštěvníkům
města, kreativní třídy (včetně nových obyvatel). Posílit sounáležitost občanů
s městem. Šířit dobré jméno města včetně jeho předností v rámci České
republiky i v zahraničí.
Vytvořit nástroj (platformu), na základě které se naplňování obsahu (“nabídka”
města) bude odehrávat v souladu a koordinovaně se společnými zájmy
jednotlivých hlavních aktérů městského marketingu (firmy a společnosti
s majetkovou účastí SMZ, příspěvkové organizace zřízené SMZ, org. složky SMZ
bez právní subjektivity, OPS, UTB, firem, aktérů CR, apod.)

Popis opatření
(cíl, zdůvodnění)

Zodpovědná osoba/subjekt

Oddělení tiskové MMZ
Oddělení cestovního ruchu a informací MMZ

Popis typových
aktivit/projektů




Potenciální zdroje
financování

Rozpočet města
Dotační programy EU

Vytvoření marketingového a komunikačního plánu
Vytvoření, provozování a udržování platformy pro společný komplexní
marketing města
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