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ÚVOD
Strategie rozvoje města Plumlov (dále jen Strategie), respektive vypracovaný Strategický rozvojový
plán města Plumlov, je střednědobý koncepční rozvojový dokument, jenž se v souladu se zásadami
trvale udržitelného rozvoje snaží od roku 2021 efektivně řídit procesy plánování sociálněekonomického rozvoje území města. Je dokumentem, který přispívá k definování vlastní specifické vize
města, nalezení a správnému formulování hlavních cílů rozvoje a předpokladů jejich naplnění,
vytipování vhodných rozvojových projektů a navržení aktivit tak, aby toto město mohlo uskutečňovat
své strategická rozhodnutí a záměry, bylo schopno se úspěšně přizpůsobovat ekonomickým změnám
pomocí zlepšování vlastního konkurenčního postavení v kritických produkčních faktorech a mohlo
efektivněji čerpat finanční prostředky z různých vnějších dotačních titulů (ČR i EU).
První Strategie byla schválena Zastupitelstvem města Plumlov v roce 2005, v roce 2012 pak byla
aktualizována pro tehdejší potřeby města. Jelikož od poslední aktualizace Strategie však došlo k celé
řadě změn, v důsledku vnitřních i vnějších podmínek, vyvstala potřeba její aktualizace, aby tento
strategický plán odpovídal současným potřebám města, a hlavně možnostem a příležitostem, které se
městu nabízejí. Mezi hlavní podněty aktualizace patří jednak splnění celé řady projektových záměrů (či
alespoň jejich částí), změna místních podmínek, stávající makroekonomický vývoj a v neposlední řadě
také probíhající aktualizace Strategického rozvojového plánu Mikroregionu Plumlovsko a snaha
reprezentace tohoto mikroregionu se přizpůsobit dotační politice EU, státu a Olomouckého kraje,
případně dalším možnostem zdrojů financování jednotlivých aktivit. Všechny obce Mikroregionu
Plumlovsko, včetně města Plumlova, se v říjnu r. 2008 staly členy Místní akční skupiny Prostějov venkov
o.p.s., čímž se připojily k iniciativě LEADER, která je mj. určena k financování projektů veřejných,
neziskových i komerčních subjektů ve venkovských oblastech. Nové možnosti taktéž přináší členství
těchto obcí ve sdružení „Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu“, a to zejména pro financování
aktivit v oblasti cestovního ruchu.
Aktualizace tohoto strategického materiálu se především snaží sledovat změny, které se udály od roku
2012 (tj. od data, kdy byla dokončena aktualizace původní Strategie), a podchytit jejich dopad v území,
popř. se také zaměřit na zcela nové trendy. Snahou bylo ponechat původní strukturu všech částí
dokumentu, a to z důvodu porovnání jednotlivých rozvojových tendencí. Bohužel v současné době není
možné sledovat dynamiku změn u některých ukazatelů, poněvadž tyto údaje lze zjistit pouze ze Sčítání
lidu, domů a bytů, které provádí Český statistický úřad (ČSÚ) jednou za 10 let. Doposud poslední Sčítání
bylo provedeno v roce 2011, na které bude následně navazovat Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2021.
Nový strategický rozvojový plán vychází z potřeb města a jednotlivých lokálních aktérů a akceptuje
hlavní směry rozvoje, priority a cíle vyšších územních celků. Zaměřuje se na stimulaci místních aktivit,
na maximalizaci a efektivní využití endogenního (vnitřního) potenciálu. Dokument se stane hlavním a
základním východiskem pro další rozvoj území města Plumlov, pro iniciaci, koordinaci a řízení
jednotlivých rozvojových záměrů. Budou na něho navazovat individuální projekty dílčího významu,
které budou zaměřeny na řešení problematiky týkající se konkrétních subjektů z veřejného,
podnikatelského i neziskového sektoru v území.
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Je třeba si uvědomit, že Strategie rozvoje města Plumlov je zpracována s velmi úzkou vazbou na
Strategii rozvoje Mikroregionu Plumlovsko. Jelikož analytická část obou dokumentů je shodná
(město Plumlov je nedílnou součástí Mikroregionu Plumlovsko a veškeré informace o něm jsou již
uvedeny v rozvojovém materiálu tohoto regionu), budou v této Strategii uvedeny pouze výstupy
analytické části ve formě mikroregionální SWOT analýzy a dále strategická část a samotná návrhová
část, které byly zpracovány podle požadavků a potřeb města Plumlova samostatně, avšak také
vycházejí ze strategického rozvojového plánu Mikroregionu Plumlovsko, respektive jsou s ním plně
v souladu.
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SWOT ANALÝZA
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SWOT ANALÝZA
SWOT analýza, jejímž cílem je určit jednoduchou a co možná nejobjektivnější charakteristiku regionu,
je klasifikační metoda umožňující přehledné uspořádání stávajících základních poznatků ze situační
analýzy. SWOT je zkratkou anglických slov Strengths (silné stránky), Weaknesses (slabé stránky),
Opportunities (příležitosti) a Threats (hrozby).
Silné a slabé stránky hodnotí vnitřní parametry, podmínky či znaky regionu, které jsou změnitelné nebo
ovlivnitelné aktivitou subjektů v daném území. Silné stránky jsou komparativní a konkurenční výhody
pro rozvojové aktivity, slabé stránky jsou pak veškeré faktory, které limitují nebo ohrožují tyto aktivity.
Tato část SWOT analýzy se také nazývá „vnitřní analýza“. „Vnější analýzou“ se označuje druhá polovina
SWOT analýzy, která se zabývá příležitostmi a hrozbami vztahujícími se k vnějšímu prostředí (je jakýmsi
popisem vztahů regionu a jeho okolí). V té se vyhodnocují faktory, procesy a okolnosti, které nejsou v
převážné míře přímo ovlivnitelné subjekty z řešeného území.
Strategie se bude dále v maximální možné míře snažit využít silných stránek a příležitostí, a naopak
eliminovat hlavní problémy (slabé stránky) a minimalizovat důsledky potenciálních hrozeb.
SWOT analýza je základem pro formulaci cílů, priorit, opatření a rozvojových aktivit, a současně s
přehledem plánovaných akcí výchozím podkladem pro návrhovou (projekční) část. Aby byla zajištěna
relevance návrhové části, bude formulace jednotlivých priorit a cílů adekvátně reagovat na silné a slabé
stránky mikroregionu a při tom zohledňovat vnější příležitosti a hrozby.
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SWOT ANALÝZA – KVALITA ŽIVOTA, LIDSKÉ ZDROJE A ROZVOJ VENKOVA
S – SILNÉ STRÁNKY

W – SLABÉ STRÁNKY

•

Nárůst počtu obyvatel mikroregionu

•

Kladná migrace

•

Stárnutí populace

•

Stálý vývoj počtu dětí a žáků v místních
základních a mateřských školách

•

Úbytek obyvatelstva přirozenou měrou

•

Aktivní spolková činnost

•

Nižší intenzita bytové výstavby

•

Relativně vyrovnané příjmy a výdeje
mikroregionu

•

Absence významného zaměstnavatele a s tím
spojená vysoká vyjížďka obyvatel
mikroregionu do zaměstnání mimo regionu

•

Funkční spolupráce uvnitř mikroregionu

•

•

Aktivní přístup jednotlivých obcí k partnerství
v tuzemsku (Mikroregionu Plumlovsko, MAS
Prostějov venkov, …)

Periferní poloha mikroregionu v rámci
Olomouckého kraje

•

Absence zařízení doplňkové vybavenosti

•

Absence železnice

•

Výhodná poloha regionu v zázemí větších
měst

O – PŘÍLEŽITOSTI

T – HROZBY

•

Pobídky pro investory

•

Rostoucí zájem EU i ČR o rozvoj venkova

•

Pokles počtu obyvatel v produktivním věku

•

Podpora volnočasových aktivit všech generací

•

Nárůst indexu ekonomického zatížení

•

Zvyšující se rozpočtové příjmy obcí z daňových
zdrojů

•

Kapacitně obsazené sociální zařízení

•

Prohloubení kooperace mezi klíčovými
subjekty veřejného, soukromého i
neziskového sektoru v mikroregionu

•

Konkurence ostatních obcí s lepšími výchozími
podmínkami pro investory

•

Nedostatek finančních prostředků na realizaci
investic a jednotlivých opatření na venkově

•

Využívání dotačních příležitostí
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SWOT ANALÝZA – INSTRASTRUKTURA (ENVIRONMENTÁLNÍ, DOPRAVNÍ A CESTOVNÍHO
RUCHU)
S – SILNÉ STRÁNKY

W – SLABÉ STRÁNKY

•

Absence obchvatů na území jednotlivých obcí

•

Stav místních komunikací

•

Pokles zdrojů znečišťování

•

Absence železniční dopravy

•

Nižší podíl oblastí se zhoršenou kvalitou
ovzduší v regionu

•

•

Vysoký potenciál pro letní rekreaci u vody a
vodní sporty

Nedostatečná kvalita i kvantita základní i
doprovodné vybavenosti regionu z hlediska
cestovního ruchu

•

Zemědělsky využívaná krajina s málo vhodnými
přírodními podmínkami pro rozvoj cestovního
ruchu a rekreace

•

Slabé zastoupení nabídky stravovacích i
ubytovacích zařízení

•

Chybějící kanalizace v některých obcí
mikroregionu

•

Zlepšující se stav místních kulturních památek

•

Potenciál pro rozvoj příměstské turistiky a
cykloturistiky

O – PŘÍLEŽITOSTI

•

Zvyšování atraktivnosti mikroregionu

•

Krajině estetický potenciál Plumlovska

•

Využívání dotačních příležitostí

•
•
•

T – HROZBY

•

Nižší hodnota koeficientu ekologické stability
vypovídající o intenzivně využívaném území

Podpora bezmotorové dopravy

•

Environmentální výchova a environmentální
vzdělávání

Konkurence ostatních regionů z hlediska
cestovního ruchu

•

Prohloubení spolupráce s klíčovými subjekty
v oblasti cestovního ruchu

Nejasnost a problémy v oblasti
makroekonomického vývoje

•

Klimatické změny

•

Poškozování přírodních atraktivit regionu

•

Rostoucí zájem o rozvoj cestovního ruchu ze
strany veřejného i soukromého sektoru

•

Využití obnovitelných zdrojů energie
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NÁVRHOVÁ ČÁST
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Přestože hlavní smysl celého strategického rozvojového plánu spočívá v realizaci konkrétních projektů
nebo jednotlivých opatření, je strategická část jeho stěžejní částí – představuje rozhodování o tom,
jaké hlavní problémy budou prioritně prostřednictvím tohoto dokumentu řešeny. Navazuje na
poznatky získané z analytické části a vychází z potřeb daného území. Na základě výsledků z předchozích
analýz zde byla definována vlastní specifická vize města, nalezeny a zformulovány hlavní cíle rozvoje,
při jejichž dosažení budou důsledně uplatňovány hlavní zásady trvale udržitelného rozvoje,
a předpoklady jejich naplnění. Materiál Strategie rozvoje města Plumlov postupně identifikoval
a zformuloval celkem 2 strategické cíle, k jejichž naplnění se dospěje za pomocí 5 priorit a 9 opatření.
Pro úspěšnou realizaci a naplnění cílů Strategie rozvoje města je nezbytné navázat realizaci
jednotlivých aktivit strategie na rozpočtové období města a konkretizovat v závislosti na aktuální
situaci jednotlivé aktivity, které budou prováděny v průběhu kalendářních let její platnosti. Do těchto
aktivit budou zapojeni jak představitelé a zaměstnanci města či celého mikroregionu, tak i ostatní
aktéři nacházející se ve městě či v mikroregionu, tj. veřejnost, soukromý sektor a neziskový sektor.

VIZE MĚSTA
Vize představuje dlouhodobý obraz o budoucnosti města Plumlova, o tom, jak se bude město měnit a
zlepšovat, soubor představ a priorit města. Vize města Plumlova je „směrovkou“ rozvoje, která se váže
k časovému horizontu následujících 15 let.
Město Plumlov je inspirující a motivující městem, které pečuje o své obyvatele všech věkových
kategorií. Pro stávající i nově příchozí občany zajišťuje kvalitní infrastrukturu, klidný život a
neporušenou okolní přírodu. Město Plumlov je významným turistickým centrem, kde je možné využít
kvalitní a protkanou infrastrukturu místních cyklostezek V souladu s trvale udržitelným rozvojem
obec intenzivně využívá svého potenciálu a místních zdrojů ke zlepšování stavu životního prostředí a
k rozvoji cestovního ruchu, což vede k ekonomickému rozvoji obce. Mimo jiné město Plumlov
poskytuje zázemí pro řadu podnikatelských aktivit a aktivně se podílí na rozvoji celého regionu
v rámci dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Plumlovsko.
V souladu s vizí a k jejímu naplňování byly stanoveny následující Dlouhodobé strategické cíle, které
pomůžou udržovat kontinuitu rozvoje města Plumlov:
•
•

Cíl 1: Kvalita života a rozvoj venkova
Cíl 2: Rozvoj infrastruktury

Pro období platnosti Strategie rozvoje města Plumlov pro léta 2021–2028 budou tyto Dlouhodobé
strategické cíle tvořit také Programové cíle tohoto programu rozvoje města.
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STRATEGICKÉ CÍLE MĚSTA
KVALITA ŽIVOTA A ROZVOJ VENKOVA
Venkovské osídlení a celý venkovský prostor má nezastupitelný společenský, kulturní, ekologický a
hospodářský význam. Proto je nezbytné, aby docházelo ke zdravému, komplexnímu a vyváženému
rozvoji venkova (všech jeho složek i stránek) v rámci trvale udržitelného života a rozvoje společnosti.
Rozvojem venkova se rozumí žádoucí vývoj a obnova k dosažení stability a konkurenceschopnosti
venkovských oblastí při zachování přírodních a kulturních zdrojů území, včetně společenství lidí.
Zajištění obnovy venkova je natolik specifickou problematikou, že ji nelze vnímat a řešit sektorově.
Zvýšení kvality prostředí lze dosáhnout jen důslednou harmonizací a koordinací ekonomických,
ekologických a sociálních strategií místního rozvoje.
Snahou místních aktérů regionálního rozvoje se stane především harmonický rozvoj zdravého
životního prostředí a zlepšování kvality (zvyšování atraktivity) života na venkově, a to jak v oblasti
sociálně-ekonomické, tak po stránce udržení hodnot venkovské krajiny, její produkční i mimoprodukční
funkce (zejména estetické hodnoty a ekologické stability). Zapomínat se nebude ani na obnovu a rozvoj
venkovského rázu života vesnic, ochranu a uchování kulturního a přírodního dědictví venkova.
Zlepšování životního prostředí je na tomto místě třeba chápat ne ve významu zlepšování klasických
indikátorů životního prostředí v úzkém slova smyslu (veřejná zeleň, čistota, kvalita vzduchu, vody, nízká
hlučnost apod.), ale ve zlepšování široce chápaného životního prostředí – tzn. podmínek bydlení,
estetičnosti prostředí, mezilidských vztahů, základních lidských potřeb apod.
Sociální aspekty rozvoje venkova se, pokud možno budou řešit především zvýšením zaměstnanosti,
uspokojováním kulturních, společenských a volnočasových aktivit obyvatel, zlepšením dostupnosti a
kvality bydlení, zmírněním procesu celkového ubývání obyvatelstva přirozenou měrou, zlepšením jeho
věkové a vzdělanostní struktury. Prakticky to znamená vytvořit takové podmínky, aby mladá generace
neodcházela z venkova do městských aglomerací z ekonomických i jiných důvodů, respektive aby se
ekonomické a sociální výhody života ve městech dostaly do rovnováhy s ekologickými i sociálními
výhodami života na venkově a celkový migrační úbytek mladé populace byl pozastaven. Úkolem je také
vytvářet důstojné životní podmínky uvnitř regionu pro ohrožené skupiny obyvatel (hlavně pro seniory,
rodiny s dětmi, nezaměstnané apod.), popřípadě pro minoritní skupiny.
Od realizace tohoto cíle se mimo jiné očekává zlepšení životní úrovně a životního prostředí obyvatel
venkova a zlepšení jejich vztahu ke své obci a svému okolí, zvýšení patriotismu (vědomí sounáležitosti
místních obyvatel s místním prostředím a společenstvím lidí) a péče o vnitřní prostředí sídla, pokud
možno s co nejširším využitím občanských aktivit a zapojením neziskového sektoru. Smyslem je
podnítit místní a regionální cítění občanů a podporovat občanskou společnost.
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ROZVOJ INFRASTRUKTURY
Vybavenost regionu infrastrukturou patří k základním podmínkám vyrovnaného a komplexního
rozvoje území, přispívá ke kvalitě života i zdraví obyvatel a zvyšuje celkovou atraktivitu území pro život,
práci či investice. Kvalitní infrastruktura je nejen jedním ze základních předpokladů rovnoměrného
ekonomického a sociálního rozvoje území, ale výrazným způsobem se také podílí na samotné kvalitě
životního prostředí.
Cílem tohoto problémového okruhu proto bude vybavit region odpovídající technickou, dopravní a
environmentální infrastrukturou se snahou o zlepšení stavu životního prostředí v území. Vzhledem
k velmi úzké vazbě jednotlivých složek životního prostředí na celkový stav a rozvoj cestovního ruchu
na Plumlovsku bude pozornost zaměřena také na toto ekonomické odvětví. Dlouhodobý rozvoj
cestovního ruchu je totiž podmíněn zachováním zdravého životního prostředí a atraktivního území
mikroregionu, proto je nutno při jeho rozvíjení důsledně zohledňovat principy udržitelného rozvoje.
V oblasti infrastruktury bude třeba do budoucnosti naplňovat především následující kritéria
udržitelnosti: minimalizovat negativní vlivy na prostředí, emise do ovzduší a vod, kontaminaci půdy a
zábor území, produkci odpadů i hlukovou zátěž, šetrně využívat obnovitelné přírodní zdroje, suroviny
a energie, zabránit potenciálním rizikům a haváriím, zajistit důslednou ochranu, případně zmnožení a
zkvalitnění základního přírodního a lidského kapitálu apod. Vedle zemědělství je v území
nejvýznamnějším narušitelem principů udržitelného rozvoje sektor dopravy (její negativní vliv se
projevuje především v produkci emisí znečišťujících ovzduší, vyšší hladině hluku apod.). Podpora
dopravy se zaměří především na šetrnou přestavbu, popřípadě výstavbu komunikací tak, aby vedly
k minimalizaci zdravotních rizik a co nejméně zasahovaly do prostředí jak vizuálně, tak emisemi a
hlukem.
Bariérou rozvoje cestovního ruchu je v mikroregionu především neuspokojivá (kvalitativně i
kvantitativně) základní materiální vybavenost regionu turistickou infrastrukturou (zejména pro zimní
sezónu), proto bude většina finančních prostředků v oblasti CR plynout do aktivit a projektů
zaměřených na toto opatření, čímž dojde ke zvýšení turistické návštěvnosti regionu i samotného
významu cestovního ruchu v místní ekonomice
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CÍLE, OPATŘENÍ, AKTIVITY
Cíl 1: Kvalita života a rozvoj venkova
K naplnění tohoto strategického cíle byly stanoveny 2 priority, k jejichž dosažení se přispěje za pomocí 4 opatření.

Zlepšení vzhledu a image města
Město Plumlov se zaměří na vytváření své celkové pozitivní image, a to nejen vzhledem k návštěvníkům, ale především ve vztahu k vlastním obyvatelům.
Obyvatelé města tvoří jeho základní složku, jejich význam je pro dané území naprosto jednoznačný, a tak se celá řada aktivit orientuje na zlepšování jejich
životních podmínek, aby se v tomto regionu cítili co nejspokojeněji a nadále se u nich prohluboval pocit integrity (sounáležitosti) k tomuto prostoru.
Obnova, zachování a rozvoj specifického charakteru venkovských oblastí, spolu s revitalizací venkovské krajiny, vede nejen ke stabilizaci sídelní struktury,
zlepšení estetického obrazu krajiny a zvýšení ochoty obyvatel zůstat ve venkovském prostředí, ale i k přilákání nových obyvatel do regionu a zajištění budoucí
perspektivy. Snahou této priority je přispět k vylepšení celkového obrazu města, ke zlepšení vzhledu a čistoty tak, aby zde vzniklo příjemné prostředí pro život.
Bude se jednat zejména o upravenost veřejného prostranství, zachování, obnovu a údržbu tradičního rázu venkovské zástavby, uchování venkovského
stavebně-kulturního dědictví a o celkový architektonický a urbanistický rozvoj města Plumlov.
Při obnově venkovského rázu je velmi důležitá participace obyvatel venkova, proto je do ní vhodné zapojit co nejširší veřejnost a také podporovat činnost
místních zájmových spolků a sdružení. Veškeré aktivity směřujících do zlepšování vzhledu a image města Plumlova by měly být společně koordinovány.

Opatření – Výstavba, rekonstrukce, oprava veřejných budov a objektů v majetku města i dalších subjektů (včetně případné změny účelu jejich
užívání), obnova a údržba venkovské zástavby
Opatření zahrnuje chystané a plánované projekty subjektů veřejného, soukromého i neziskového sektoru, které se týkají nové výstavby, rekonstrukce a opravy
veřejných budov, objektů občanské vybavenosti (pro místní občany, spolky, zájmové skupiny, apod.) a dalších obdobných zařízení, s cílem zlepšit jejich
stavebně-technický stav, popř. nalézt nové možnosti jejich využití, a tak přispět k celkovému zachování a obnovení typické venkovské zástavby (lidového
stavitelství, drobné architektury apod.).
Opatření

Rekonstrukce Základní školy

Odpovědný subjekt/garant

Termín realizace

Předpokládané náklady

Zdroje financování

Město Plumlov, starostka města,
2021–2023
cca 30 mil Kč
vlastní/dotace
ředitelka ZŠ
Komentář: Aktivita je zaměřena na rekonstrukci Základní školy, při níž dojde k rekonstrukci jednotlivých učeben, k rekonstrukci sociálních
zařízení a ke kompletní opravě stávající tělocvičny (rekonstrukce střechy, vzduchotechniky, podlahy, šaten, fasády apod.) a okolí školy.
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Rekonstrukce Mateřské školy

Rekonstrukce Základní umělecké školy Plumlov

Město Plumlov, starostka města,
2021–2023
cca 40 mil Kč
vlastní/dotace
ředitelka MŠ
Komentář: V rámci aktivity bude provedeno sjednocení Mateřské školy do jedné budovy a dále bude provedena oprava stávající budovy a
její hospodářské části. Mimo jiné se aktivita zaměřuje vybudování nových tříd a rekonstrukci sociální zařízení a dále dojde k rozšíření
zahrady u Mateřské školy a sazení dětského hřiště u Mateřské školy novými herními prvky.
Olomoucký kraj, město Plumlov

2024–2028

nebylo specifikováno

vlastní/dotace

Komentář: Aktivita je zaměřena na kompletní rekonstrukci budovy Základní umělecké školy Plumlov a rozšíření výuky do vedlejší budovy.
Město Plumlov, starostka města
Oprava veřejného osvětlení

Rekonstrukce nájemních bytů města

Budovy osadních výborů

Hasičská zbrojnice Soběsuky

Rekonstrukce knihovny

Kino Plumlov

Rekonstrukce kulturního domu Žárovice
Rekonstrukce budovy pošty a PČR
Oprava veřejného rozhlasu

cca 3 mil Kč

vlastní/dotace

Komentář: Cílem aktivity je postupná rekonstrukce nájemních bytů v majetku města, případně jejich revizí.
Město Plumlov, starostka města
2024–2028
nebylo specifikováno
vlastní/dotace
Komentář: V rámci aktivity dojde k celkové rekonstrukci budovy osadních výborů, které slouží jako místo setkávání občanů v místních
částech Žárovice, Soběsuky a Hamry.
Město Plumlov, starostka města

2021–2023

cca 1 mil Kč

vlastní/dotace

nebylo specifikováno

vlastní/dotace

Komentář: Aktivita je zaměřena na opravu střechy a fasády hasičské zbrojnice.
Město Plumlov, starostka města

Rekonstrukce okolí zdravotního střediska

2021–2023

Komentář: Aktivita se zaměřuje na celkovou postupnou rekonstrukci veřejného osvětlení na území města Plumlov. V rámci aktivity bude
posouzena možnost vybudování veřejného osvětlení se solárními panely a případně postupná výměna jednotlivých svítidel ve městě za
LED osvětlení.
Město Plumlov, starostka města
2021–2023
cca 30 mil Kč
vlastní/dotace

2024–2028

Komentář: Aktivita je zaměřena na celkovou rekonstrukci zdravotního střediska v Plumlově, jako je úprava bezbariérového vstupu, oprava
přilehlých chodníků, oprava parkoviště a vybudování zálivů k nastupování a vystupování pacientů a s tím spojené bezpečné přechody.
Mimo to se také aktivita zaměřuje na opravu chodníků mezi zdravotním střediskem a Základní školou a celým jeho okolím.
Město Plumlov, starostka města

2024–2028

nebylo specifikováno

vlastní/dotace

Komentář: V rámci aktivity dojde k postupné rekonstrukci knihovny ve městě Plumlově a zároveň k rozšíření prostoru a obnovy vybavení.
TJ Sokol Plumlov

2024–2028

nebylo specifikováno

vlastní/dotace

Komentář: V rámci aktivity dojde k vybudování nového kina ve městě Plumlově.
Město Plumlov, starostka města

2024–2028

nebylo specifikováno

vlastní/dotace

Komentář: V rámci aktivity dojde k postupné rekonstrukci kulturního domu a jeho okolí v místní části města Žárovice.
Město Plumlov, starostka města

2024–2028

nebylo specifikováno

vlastní/dotace

Komentář: Aktivita se zaměřuje na rekonstrukci budovy pošty ve městě Plumlově a na vybudování bezbariérového přístupu.
Město Plumlov, starostka města

2021–2028

nebylo specifikováno

vlastní/dotace

Komentář: V rámci aktivity bude provedena oprava a modernizace místního veřejného rozhlasu.
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Město Plumlov, starostka města
Rekonstrukce kulturní a spolkové budovy v
místní části Hamry

Oprava víceúčelové budovy Stavo

2021–2023

cca 3 mil Kč

vlastní/dotace

Komentář: Aktivita je zaměřena na kompletní rekonstrukci budovy určené k setkávání občanů a spolků a ke kulturnímu vyžití v místní části
města Hamry. V rámci aktivity dojde k rekonstrukce sociálního zařízení, výměně oken, rekonstrukce kuchyňky a sálu, podlahy, fasáda
budovy a celková úprava okolí budovy.
Město Plumlov, starostka města

2021–2023

cca 3 mil Kč

vlastní/dotace

Komentář: Aktivita je zaměřena na rekonstrukci víceúčelového budovy Stavo ve městě Plumlov.

Opatření – Úprava, rekonstrukce a údržba veřejných prostranství (včetně veřejné zeleně) ve městě
Snahou bude revitalizovat, upravit a rekonstruovat veřejné prostranství se zaměřením na úpravu návsi a centra obce v souladu s venkovským charakterem a
současnými estetickými a bezpečnostními požadavky, modernizovat vybavení města (veřejné osvětlení, veřejný rozhlas apod.), přispět k obnově a výsadbě
doprovodné veřejné zeleně v sídelním prostředí s cílem posílit diverzitu sídelních biotopů, stabilizovat přírodní prostředí intravilánu města a celkově zlepšit
jeho vzhled a čistotu.
Opatření

Odpovědný subjekt/garant

Termín realizace

Předpokládané náklady

Zdroje financování

Město Plumlov, starostka města

2021–2023

cca 2 mil Kč

vlastní/dotace

Revitalizace hřbitova

Komentář: Aktivita je zaměřena na revitalizaci místního hřbitova, jako je oprava obřadní síně na hřbitově, celková úprava zeleně, celková
revitalizace okolí hřbitova a vybudování nového oplocení a nového parkoviště.

Revitalizace zeleně ve městě

Komentář: Aktivita je zaměřena na postupnou revitalizace zeleně v částech území města, jako je stávající náměstí, okolí městského úřadu,
okolí kostela apod.

Město Plumlov, starostka města

Nákup komunální techniky

Město Plumlov, starostka města

2021–2023

2021–2028

cca 5 mil Kč

nebylo specifikováno

vlastní/dotace

vlastní/dotace

Komentář: Aktivita se zaměřuje na nákup komunální techniky pro účely údržby města a místní kompostárny.
Revitalizace sídlišť

Město Plumlov, starostka města

2021–2028

nebylo specifikováno

vlastní/dotace

Komentář: Aktivita je zaměřena na rekultivaci infrastruktury a zeleně sídlišti v městě Plumlově (ulice 9. května, ulice Lesnická).
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Rozvoj lidských zdrojů
Rozvoj lidských zdrojů je jednou z nejvýznamnějších součástí rozvoje municipalit. Udržitelný rozvoj venkova není možný bez kvalifikované, adaptabilní a mobilní
síly lidského kapitálu. Priorita je zaměřena na vytváření vhodných podmínek pro rozvoj bydlení, rozšiřování kapacit domovního a bytového fondu a
v neposlední řadě na zkvalitňování stávající či budování nové občanské vybavenosti ve městě, která je jednou ze základních podmínek rozvoje společnosti
na venkově i trvalého a udržitelného osídlení. Snahou bude především zlepšit celkové podmínky pro kulturní, společenské a sportovní vyžití, podobně jako
občanské aktivity místních obyvatel, s důrazem na pestrou nabídku pro aktivní trávení volného času seniorů, dětí a mládeže, stejně jako na potřeby specifických
skupin obyvatel (žen na mateřské, handicapovaných osob apod.). Je třeba si uvědomit, že investice do volnočasových, kulturních, společenských a sportovních
aktivit a zařízení přinášejí multiplikační efekt, a to v navazujících oblastech – zvýšení zaměstnanosti, zvýšení/aktivizace návazných služeb, provozování
obslužných činností (např. stravování, ubytování apod.)
Snahou bude vytvářet místní partnerství z různých oblastí společenského života, posilovat a budovat formální i neformální sítě mezi jednotlivými subjekty,
jakožto nositeli mnoha činností naplňujících místní rozvoj, a celkově vytvářet vhodné podmínky pro život v obci, aby došlo nejen k zamezení odchodu mladých
lidí z území, ale také pokud možno k příchodu nových obyvatel.

Opatření – Rozvoj infrastruktury pro trávení volného času, podpora občanských a spolkových aktivit obyvatel
Toto opatření je zaměřeno na výstavbu, rekonstrukci, modernizaci, rozšiřování a obnovu objektů, zařízení a areálů určených k volnočasovým aktivitám za
účelem přispět k rozšíření nabídky společenského, kulturního a sportovního vyžití místních obyvatel i návštěvníků, a to jak v letním, tak i během zimního
období. Také by mělo dojít k lepšímu (celoročnímu) využívání existujících zařízení a areálů veřejných subjektů, a to včetně jejich zpřístupnění pro širokou
veřejnost, popř. pro návštěvníky a turisty. Opatření je také zaměřeno na podporu spolkových aktivit ve městě.
Aktivita
Podpora SDH Plumlov, Soběsuky, Žárovice a
Hamry + JPO3

Odpovědný subjekt/garant

Termín realizace

Předpokládané náklady

Zdroje financování

Město Plumlov, starostka města

2021–2023

cca 500 tisíc Kč

vlastní/dotace

Komentář: Aktivita je zaměřena na nákup vybavení hasičů SDH a JPO3 (uniformy, drobná výbava hasičských zbrojnic apod.)

Opatření – Rozvoj bydlení
Snahou je v souladu s územně plánovací dokumentací (popř. s územně plánovacími podklady) připravit co nejlepší podmínky pro bytovou výstavbu a výstavbu
nových rodinných domů, a to především vymezením nejvhodnějších ploch pro bydlení a následným vybudováním inženýrských sítí v těchto lokalitách. Aktivně
bude podporována modernizace, rekonstrukce, rozšiřování (pomocí přístaveb, nástaveb apod.) či regenerace stávajícího domovního a bytového fondu s cílem
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přispět ke stabilizaci venkovského osídlení a následnému udržení stávajících obyvatel v obci (hlavně mladých lidí), popř. k přilákání dalších nových zájemců o
bydlení na venkově. Veškeré stavební úpravy i novostavby musí respektovat charakter stávající venkovské zástavby.
Aktivita
Zasíťování pozemků města

Bytová výstavba

Odpovědný subjekt/garant

Termín realizace

Předpokládané náklady

Zdroje financování

Město Plumlov, starostka města

2021–2023

cca 20 mil Kč

vlastní/dotace

Komentář: Záměrem projektu je zavedení inženýrských sítí pro novou výstavbu rodinných domů na území města Plumlov.
Město Plumlov, starostka města

2024–2028

nebylo specifikováno

vlastní/dotace

Komentář: Aktivita je zaměřena na bytovou výstavbu ve městě Plumlově, která tak zvýší možnosti bydlení ve městě.

Cíl 2: Rozvoj infrastruktury
K naplnění tohoto strategického cíle byly stanoveny 3 priority, k jejich dosažení se přispěje za pomocí 6 opatření.

Zlepšení environmentální infrastruktury, zachování typického krajinného rázu
Kvalita životního prostředí (ŽP) ovlivňuje hospodářský růst, rozvoj dalších odvětví (zemědělství, dopravy apod.), vývoj osídlení a zdraví obyvatel. Přestože v
posledních letech byla v území realizována opatření vedoucí ke zlepšení jeho stavu, vyskytuje se tu na druhou stranu stále několik jevů, které v území působí
na životní prostředí negativně. V důsledku negativního vlivu lidské činnosti zde mj. došlo k narušení vodního režimu, snížení retenční schopnosti krajiny,
poškození prvků zajišťujících ekologickou stabilitu, zvyšující se větrné a vodní erozi apod.
Smyslem této priority je zamezit degradaci ekologicky cenných oblastí, stabilizovat a přeměňovat ty oblasti, které představují ekologicky nestabilní (labilní)
prostory, a obecně chránit životní prostředí v souladu s pravidly udržitelného rozvoje. Za účelem zachování ekologické funkčnosti krajiny je mj. nutné zvyšovat
její retenční a akumulační schopnost, zabezpečit ochranu území proti povodním a erozi, snažit se zadržet vodu v krajině, zpomalit její odtok a napomoci
k celkové revitalizaci přírodního prostředí. Velký důraz bude kladen na celkové zlepšování stavu povrchových a podzemních vod, na snižování jejich znečištění
a eutrofizace, na zlepšení vodohospodářské infrastruktury obce, provedení komplexních pozemkových úprav v území, stejně jako protierozních
a protipovodňových opatření. Pro zachování rovnovážných stavů v dané krajině a ekosystému je neméně důležité uplatňování tzv. zásad správné zemědělské
praxe.
Významným způsobem budou nadále podporovány aktivity podporující využívání alternativních a obnovitelných zdrojů energie, snižování energetické
náročnosti výkonnosti místní ekonomiky a jejich jednotlivých odvětví, racionální využívání zdrojů a realizace úspor energie, následkem čehož mj. dojde ke
snížení spotřeby fosilních paliv, omezení emisí znečišťujících látek do ovzduší a snížení jejich koncentrace v ovzduší. Pozornost bude také zaměřena na
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odpadové hospodářství – na zkvalitnění nakládání s odpady, zvýšení podílu využívaných odpadů na základě podpory odděleného sběru odpadů, na budování
systémy na podporu odděleně sbíraných a následně využívaných specifických druhů odpadů, snižování množství odstraňovaných odpadů apod.
Investice do ochrany a rozvoje životního prostředí jsou až na určité výjimky investicemi dlouhodobými až generačními, nicméně investicemi nutnými pro
zachování kvalitního životního prostředí a pro zajištění ekologické funkčnosti a podpory samoregulačních funkcí krajiny, která tak bude schopná se v budoucnu
bez vnějších zásahů lépe vyrovnávat s vnějšími vlivy, kterým v současnosti snadněji podléhá.

Opatření – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury
Prioritním úkolem opatření je jednak zajištění odpovídajícího čištění odpadních vod a zvýšení počtu obyvatel napojených na kanalizaci a vyhovující čistírnu
odpadních vod (ČOV), a také zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou v dostatečném množství a požadované normové jakosti, zvýšení stávající kvality
pitné vody a zabezpečení ochrany vodních zdrojů (s posílením jejich celkové vydatnosti), a to v souladu s požadavky na dodržení technických standardů a
právních nařízení a v souladu s potřebami dalšího rozvoje obce. Opatření tak bude mít bezprostřední dopad na kvalitu stávajících zdrojů pitné vody, stav a
kvalitu vod povrchových a na celkový stav životního prostředí.
Snaha bude zaměřena na výstavbu, rekonstrukci a intenzifikaci ČOV, výstavbu, rekonstrukci a dostavbu stokových systémů (pokud možno s napojením na
ČOV), včetně nových kanalizačních přivaděčů splaškových odpadních vod ze sídel. Druhá oblast aktivit bude směřována do výstavby, rekonstrukce a
intenzifikace úpraven a zdrojů pitné vody, výstavby, rekonstrukce a dostavby přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody, včetně napojení na stávající vodovodní
páteřní sítě, s cílem omezit provozní ztráty a snížit rizika krizových situací v zásobování pitnou vodou.
Opatření
Kanalizace města Plumlov

Rekonstrukce vodovodu

Rekonstrukce stávající dešťové kanalizace

Retenční nádrže na dešťovou vodu

Odpovědný subjekt/garant

Termín realizace

Předpokládané náklady

Zdroje financování

Město Plumlov, starostka města

2021–2023

cca 50 mil Kč

vlastní/dotace

Komentář: Hlavním cílem aktivity je dosažení kompletního odkanalizování města Plumlova a jeho místních částí.
Město Plumlov, starostka města

2021–2023

cca 90 mil Kč

vlastní/dotace

Komentář: V rámci aktivity dojde k celkové rekonstrukci vodovodní sítě na celém území městě Plumlova vzhledem ke stáří vodovodní sítě.
Město Plumlov, starostka města

2021–2028

nebylo specifikováno

vlastní/dotace

Komentář: Aktivita se zaměřuje na rekonstrukci stávající dešťové kanalizace na území města Plumlova.
Město Plumlov, starostka města

2021–2028

nebylo specifikováno

vlastní/dotace

Komentář: V rámci aktivity dojde k vybudování retenční nádrže na dešťovou vodu v prostoru před MÚ Plumlov.
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Opatření – Revitalizace přírodního prostředí a obnova krajinných struktur, optimalizace vodního režimu krajiny a s tím spojené snižování rizika
povodní
Cílem tohoto opatření je posílit ekologickou stabilitu krajiny, a to zejména formou vytváření a obnovy krajinných prvků a budováním územních systémů
ekologické stability, zastavit pokles biodiverzity, zvýšit retenční schopnost krajiny a tím celkově zlepšit přírodní poměry. Vedle prvků majících v krajině
nezastupitelnou funkci (ekologicky významné krajinné segmenty tvořící kostru ekologické stability) budou podporovány zejména plochy, které mají stabilizační
funkci a vyznačují se velkou biologickou rozmanitostí (rybniční rákosiny, remízky, meze, aleje, solitérní stromy, vlhké nivní louky, břehové porosty apod.) a také
historické krajinné struktury (včetně polních cest a ošetření stromů ve významných alejích). Snahou bude také omezit prašnost z plošných zdrojů,
a to především výsadbou a regenerací izolační zeleně, což přispěje k celkovému snížení imisní zátěže území.
Důraz bude kladen mj. i na obnovu přirozeného vodního režimu krajiny, snížení povrchového odtoku a eroze (vodní i větrné) v území, na snížení eutrofizační
zátěže a zanášení vodních ploch, což mj. přispěje k celkovému zlepšení kvality vod, dále na ochranu a obnovu přirozených odtokových poměrů, na zvyšování
akumulační schopnosti krajiny a na omezování vzniku a dopadů rizikových situací, zejména povodní – obnovou a revitalizací vodních ploch (rybníků, nádrží,
apod.), úpravou koryt vodních toků (prováděnou přírodě blízkým způsobem), budováním prostor umělé retence (poldrů) či staveb k neškodnému odvedení
mimořádných průtokových množství v korytech toků (hrází, odlehčovacích ramen koryt), apod.
Aktivita
Realizace komplexních pozemkových úprav

Odpovědný subjekt/garant

Termín realizace

Předpokládané náklady

Zdroje financování

Státní pozemkový úřad ve
spolupráci s městem Plumlov

2024–2028

nebylo specifikováno

vlastní/dotace

Komentář: Aktivita je zaměřena na postupnou realizaci výstupů z komplexních pozemkových úprav na území města Plumlov.

Opatření – Zkvalitnění nakládaní s odpady, odstraňování starých ekologických zátěží
Smyslem opatření je pomocí sanace starých nepoužívaných skládek a jejich rekultivace přispět k odstranění a ke snížení počtu kontaminovaných lokalit se
starou ekologickou zátěží a pozůstatků lidské činnosti s negativními dopady na životní prostředí (zejména znečištění podzemních vod, kontaminace zemin, aj.).
Aktivita
Rekonstrukce kompostárny

Odpovědný subjekt/garant

Termín realizace

Předpokládané náklady

Zdroje financování

Město Plumlov, starostka města

2021–2028

nebylo specifikováno

vlastní/dotace

Komentář: V rámci aktivity dojde k celkové revitalizaci a modernizaci prostoru místní kompostárny.
Rekultivace staré nevyužívané skládky
komunálního odpadu v Plumlově

Město Plumlov, starostka města

2024–2028

cca 22,5 mil Kč

vlastní/dotace

Komentář: V rámci rekultivace staré nevyužívané skládky bude provedena drenáž území, odvedeny odpadní vody a provedeny všechny
nutné aktivity vedoucí k odstranění této ekologické zátěže. Na závěr bude navezena zemina a oblast bude zalesněna.
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Rozvoj dopravní infrastruktury
Vzhledem ke zvyšující se poptávce po silniční dopravě je třeba v koordinaci s ostatními rozvojovými záměry a územně funkčními limity v území optimalizovat
dopravní systém tak, aby splňoval požadavky rozšíření a udržitelného rozvoje. Proto je tato priorita zaměřena na zlepšení parametrů dopravní infrastruktury,
a to především na zlepšení kvality regionální silniční sítě, odstranění bodových závad a zlepšení údržby stávajících komunikací, což povede ke zvýšení plynulosti
dopravy a bezpečnosti silničního provozu, ke snížení nehodovosti a zdravotních rizik. V zájmu zlepšení dopravní situace a životního prostředí bude výstavba a
modernizace silnic orientována mj. i na výstavbu potřebných obchvatů sídel, značení cyklotras mimo hlavní dopravní tahy a budování nových cyklostezek.

Opatření – Výstavba, rekonstrukce či modernizace silniční sítě, zvýšení bezpečnosti silničního provozu, zlepšení stavu pozemních komunikací
(včetně chodníků a doprovodné zeleně), výstavba a rekonstrukce složek klidové infrastruktury
Pozemní komunikace (silnice II. a III. třídy, místní a obslužné komunikace) budou v rámci oprav upravovány ve stávající trase s odstraňováním dopravních
závad z hlediska nevyhovujících parametrů šířkového, směrového či výškového uspořádání, nevyhovující kapacity, negativních vlivů na životní prostředí (bude
respektován veřejný zájem ochrany přírody a krajiny), z hlediska potřeb urbanizace území a koordinace s ostatními rozvojovými záměry v území. Bude kladen
důraz na budování bezpečnostních prvků na silnicích II. a III. třídy, které jsou i nejsou součástí a příslušenstvím silnic. Hlavní snahou a úkolem zklidňování
dopravy (nebo také humanizace dopravy) je sladit charakter uličního prostoru s funkcemi příslušné komunikace, která jím prochází.
U širokých průtahů obcí, které vytváří předpoklad pro rychlou jízdu vozidel, bude navržena redistribuce ploch ve prospěch chodců (chodníky), cyklistů (pruhy,
pásy, stezky) a statické dopravy (parkovací zálivy) a dojde k zúžení vlastních jízdních pruhů. Křižovatky silnic s místními komunikacemi budou usměrňovány
zbudováním ostrůvků.
Aktivita

Vybudování parkoviště

Odpovědný subjekt/garant

Termín realizace

Předpokládané náklady

Zdroje financování

Město Plumlov, starostka města

2021–2023

cca 10 mil Kč

vlastní/dotace

Komentář: Aktivita je zaměřena na vybudování nového parkoviště ve městě, které bude sloužit jak pro potřeby obyvatel města, tak i pro
potřeby návštěvníků města. V rámci aktivity bude posouzena možnost výstavby parkoviště s propustným povrchem, který umožní
zasakování srážkových vod.
Město Plumlov, starostka města

Rekonstrukce a oprava místních komunikací

cca 10 mil Kč

vlastní/dotace

Komentář: V rámci aktivity bude provedena postupná rekonstrukce a oprava místních komunikací, a to vzhledem k jejich stavu a potřeby
rekonstrukce.
Město Plumlov, starostka města

Vybudování a rekonstrukce chodníků

2021–2023

2021–2023

cca 50 mil Kč

vlastní/dotace

Komentář: Aktivita je zaměřena na vybudování směsných chodníků (tj. chodníky pro chodce společně s cyklostezkou) mezi místními
částmi města Plumlov Žárovicemi a Hamrami, s cílem zvýšení bezpečnosti obyvatel města. Mimo jiné je však aktivita zaměřena na
rekonstrukce již vybudovaných chodníků ve městě.
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Město Plumlov, starostka města
Oprava mostků na území města
Zkapacitnění dopravy a zvýšení dopravně
bezpečnostní situace v okolí ZŠ, MŠ a
zdravotního střediska

2021–2023

cca 10 mil Kč

vlastní/dotace

Komentář: Aktivita je zaměřena na postupnou rekonstrukci a celkovou opravu mostků na území města Plumlov, které jsou v majetku
města.
Město Plumlov, starostka města

2021–2023

cca 6 mil Kč

vlastní/dotace

Komentář: Aktivita se zaměřuje na zkapacitnění a zvýšení dopravní bezpečnosti v okolí Základní školy a Mateřské školy v městě Plumlově a
zároveň v okolí zdravotního střediska ve městě.

Rozvoj základní infrastruktury a služeb cestovního ruchu
Jedním z rozhodujících faktorů úspěšnosti regionu v oblasti cestovního ruchu je šíře nabídky a kvalita infrastruktury cestovního ruchu. Významně ovlivňují
spokojenost návštěvníků a působí na jejich rozhodování, zda dané území ještě někdy příště navštíví.
Priorita jednoznačně přispěje k vyšší kvalitě i rozsahu poskytovaných služeb cestovního ruchu v území, což napomůže k dosažení a udržení dlouhodobé
rentability a vytvoření příhodných podmínek trvale udržitelného konkurenceschopného prostředí. Je také třeba mít na paměti, že z rozvoje nabídky a kvality
infrastruktury cestovního ruchu, jenž bude v souladu s tendencemi trvale udržitelného rozvoje, budou mít prospěch nejen návštěvníci regionu, ale taktéž
místní obyvatelé.

Opatření – Oprava a rekonstrukce nemovitých kulturních památek, obnova památek drobné architektury
Stavební úpravy, modernizace a rekonstrukce historických, kulturních, popř. technických památek a zajímavostí (včetně návazné a doplňkové infrastruktury –
přístupových komunikací k objektům, parkovišť apod.), které přispějí k celkovému zlepšení jejich stavu a k zamezení dalšího chátrání a devastace. Snahou bude
zpřístupnit tyto památky nejširší veřejnosti a nalézt vhodné aktivity pro jejich celoroční využití, aby se co nejvíce zapojily do kulturního a společenského života
jednotlivých obcí. Pozornost bude zaměřena jednak na nemovité kulturní památky, které jsou zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek ČR a které
zasluhují největší ochranu, a jednak na památky drobné architektury, památkově hodnotné objekty a kulturní prvky města.
Aktivita
Oprava památek místního významu ve městě
Plumlově

Odpovědný subjekt/garant

Termín realizace

Předpokládané náklady

Zdroje financování

Město Plumlov, starostka města

2021–2023

cca 2 mil Kč

vlastní/dotace

Komentář: V rámci aktivity dojde ve městě k opravě a celkové rekonstrukci památek místního významu (drobných historických a
sakrálních památek apod.), jako jsou kříže, sochy, kapličky apod.
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Opatření – Rozvoj a obnova infrastruktury pro aktivní formy cestovního ruchu
Opatření je zaměřeno na novou výstavbu, modernizaci, rekonstrukci a rozšíření (zvýšení kapacity) ubytovacích, stravovacích a občerstvovacích zařízení, a to
za účelem zvýšení celkového standardu a komfortu, stejně tak jako na změnu struktury ubytovacích zařízení v souladu s novodobými trendy a požadavky
jednotlivých cílových skupin, včetně návazných a doplňkových služeb (přístupových komunikací a parkovišť, půjčoven sportovního vybavení a potřeb apod.).
Aktivita
Oprava zámku

Odpovědný subjekt/garant

Termín realizace

Předpokládané náklady

Zdroje financování

Olomoucký kraj, Město Plumlov,
starostka města

2021–2023

cca 100 mil Kč

vlastní/dotace

cca 10 mil Kč

vlastní/dotace

Komentář: Aktivita je zaměřena na postupné opravy a provoz Zámku Plumlov.
Město Plumlov, starostka města
Rekonstrukce a modernizace kempu

2021–2023

Komentář: V rámci aktivity bude provedena rekonstrukce a modernizace místního kempu. Bude se jednat o akce, jako je rekonstrukce
sociálních zařízení, kompletní napojení na kanalizační síť, zvýšení kapacity kempu, vybudování herních prvků, celková revitalizace místa či
modernizace chatek apod. V rámci akce dojde také k rozvoji cykloturistiky.
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AKČNÍ PLÁNY
Jedná se o provádějící dokument pokrývající realizaci rozvojové strategie v krátkodobém časovém
horizontu. Akční plány navazují na návrhovou část strategie a konkretizuje opatření, úkoly a aktivity na
roční až tříleté období. V praxi se však objevují i jednorázové Akční plány existující samostatně, které
řeší určitou akutní problematiku. Ty pak vymezují cíle, opatření a způsob jejich realizace a hodnocení.
Akční plány budou rozpracované dle cílů do opatření realizovaných na období tří let, součástí je
jednoduchý přehled úkolů, zodpovědnost a vazba na možnosti financování.
Součástí aktualizace Strategie rozvoje obce Krumsín je také aktualizace Akčního plánu na období let
2021 až 2023, který tvoří samostatný dokument, a jehož základem je tento strategický plán. V rámci
tohoto Akčního plánu došlo k vyhodnocení Akčního plánu z období let 2018 až 2020. Stejně jako Akční
plán z roku 2018, bude i aktualizovaný Akční plán na období let 2021 až 2023 po vypršení jeho platnosti
vyhodnocen a aktualizován tak, aby odpovídal konkrétním a aktuálním potřebám obce.
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