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ÚVOD

Základním plánovacím dokumentem, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), je
program rozvoje obce. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce. Česká právní úprava se nevěnuje nijak významně
vymezení struktury, obsahu ani procesu vytváření koncepčních dokumentů regionálního rozvoje. Zákon
o obcích užívá termín program rozvoje obce [§ 84 odst. 2 písm. a)], resp. program rozvoje města [termín je
použit v § 130 písm. g) a v § 131 písm. a)] v souvislosti s úpravou vztahů mezi statutárními městy a jejich
městskými obvody a částmi v rámci statutu města a oprávněním městských obvodů a částí vyjadřovat se
k programu rozvoje města jako celku.
Program rozvoje obce formuluje představy o budoucnosti obce spolu s činnostmi, které vedou k naplnění
dohodnutých představ. Program rozvoje obce:
•

•
•
•
•
•
•
•

zachycuje hlavní problémy a předpoklady rozvoje obce a formuluje možná řešení – umožňuje tak
komplexní přístup k řešení problémů a podporuje efektivní využívání finančních a personálních kapacit
obce i celkového potenciálu obce,
je podkladem pro rozhodování orgánů obce v rozvojových záležitostech,
slaďuje představy jednotlivých subjektů o rozvoji obce – slouží tak k prevenci budoucích sporů
a zajišťuje kontinuitu rozvoje,
podporuje vytvoření platformy spolupráce různorodých subjektů v obci tak, aby byl využit potenciál lidí
i organizací působících v obci,
zvyšuje šance získat finanční prostředky z vnějších zdrojů (z veřejných dotací, ze soukromého sektoru),
je podkladem pro cílený a zdůvodněný územní průmět rozvojových aktivit v územním plánu,
je marketingovým nástrojem, který slouží k propagaci cílů obce a zvyšuje její konkurenceschopnost,
je nástrojem koordinace rozvoje v širším území (reflexe rozvojových záměrů okolních obcí, zohlednění
vazeb jednotlivých programů rozvoje obcí).

Hlavní motivací k vytvoření Programu rozvoje města Chropyně bylo vytvoření koncepčního dokumentu, který
doposud městu chyběl, a zároveň to byl jeden z bodů Volebního programu Zastupitelstva města Chropyně na
období 2014 - 2018. Tento typ dokumentu zároveň pomůže koordinovaně řídit rozvoj města Chropyně, který je
vymezený na základě zjištění aktuální situace ve městě, názorů občanů, podnikatelů, neziskových organizací
a diskuze hlavních aktérů rozvoje města. V dokumentu jsou formulovány představy o budoucnosti města
a navrženy aktivity, které pomohou dosáhnout kýženého stavu. Dokument umožňuje komplexní přístup
k řešení definovaných problémů a podporuje efektivní využívání finančních a personálních kapacit města a je
zásadním podkladem pro správné zacílení vnějších prostředků (evropské dotace, dotace na národní popř.
krajské úrovni). Program rozvoje města je důležitým dokumentem pro rozhodování Zastupitelstva a Rady města
Chropyně.

Dokument byl vytvářen v období od 1. července 2015 do 23. března 2016 a byl vypracován na osmileté
plánovací období (2016 - 2023). Vytvořen byl vlastními silami, s metodickou podporou ze strany Ministerstva
pro místní rozvoj, které vydalo v roce 2014 „Metodiku tvorby programu rozvoje obce“. Zároveň byla využita i
expertní podpora ze strany Krajského úřadu Zlínského kraje, zejména Odboru strategického rozvoje kraje, při
řízení a koordinaci veřejných projednání s pracovní skupinou a veřejností.
Při zpracování dokumentu byla využita veřejně dostupná data (např. Veřejná databáze a Městská a obecní
statistika Českého statistického úřadu, data ze Sčítání lidu, domů a bytů 2011, Integrovaný portál Ministerstva
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práce a sociálních věcí, územní plán města Chropyně, Výroční zprávy příspěvkových organizací města,
Závěrečné účty města Chropyně atd.). Dokument obsahuje jak textovou, tak tabulkovou i grafickou část.
Program rozvoje města Chropyně byl zpracován realizačním týmem ve složení: Ing. Jiří Rosecký (místostarosta
města, garant zpracování dokumentu), Bc. Dana Jedličková a Mgr. Zdeněk Opravil. V rámci procesu tvorby
Programu rozvoje byla vytvořena pracovní skupina, která se aktivně podílela na formování výsledné podoby
dokumentu. Pracovní skupinu tvořili:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ing. Věra Sigmundová (starostka města)
Božena Hrabalová (radní města)
Bc. Ivo Novotný (zastupitel města)
PaedDr. Miroslava Purkarová (školství)
Mgr. Jiřina Dolníčková (školství)
Ing. Stanislav Dřímal (sportovní organizace)
Magda Rapantová (neziskové organizace)
Ivan Juřena (podnikatelský sektor)
Robert Lučan (podnikatelský sektor)
Stanislav Hrabal (podnikatelský sektor)
Bc. Lenka Horáková (sociální služby)
Ivana Rozsypalová (sociální služby)
Ing. Vladimír Blažek (ostatní zájmové skupiny)

Dokument byl rovněž vytvářen s aktivním zapojením členů zastupitelstva města i veřejnosti. Na přelomu srpna
a září 2015 bylo provedeno dotazníkové šetření mezi občany města, kde měli lidé možnost vyjádřit se, jak se jim
ve městě žije, co se jim libí, nelíbí, mohli zhodnotit stávající služby a navrhnout, na co by se mělo město
zaměřit. Dotazníkové šetření bylo zároveň provedeno i mezi zástupci podnikatelské sféry a neziskových
organizací a spolků působících na území města Chropyně.
Při tvorbě zpracování dokumentu se uskutečnily celkem čtyři zasedání pracovní skupiny (13. října 2015, 3.
listopadu 2015, 12. ledna 2016 a 1. března 2016) a také dvě veřejná zasedání s občany (24. listopadu 2015 a 3.
března 2016). Účelem těchto setkání bylo získání co nejširšího spektra námětů a připomínek. Veškerými
připomínkami a náměty se realizační tým zabýval, analyzoval je a podstatnou část z nich zapracoval do finální
podoby dokumentu.
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A.1 ANALYTICKÁ ČÁST

1. CHARAKTERISTIKA OBCE A POLOHA OBCE

ÚZEMÍ
Správní obvod města Chropyně, který se skládá z katastrálního území Chropyně a katastrálního území Plešovec,
se nachází v jižním cípu středomoravské roviny Hané. Území se rozkládá v rovinatém terénu s nadmořskou
výškou okolo 195 m n. m. Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) se jedná o celkovou plochu výměry
1900,4 ha (k 31. 12. 2013) a žije zde 5 042 obyvatel (k 31. 12. 2015). Chropyně je město, které je součástí
správního obvodu obce s rozšířenou působností (SO ORP) Kroměříž ve Zlínském kraji, nachází se cca 7 km
severně od Kroměříže. Další významná sídla poblíž města Chropyně jsou města Hulín (9 km), Kojetín (5 km),
statutární město Přerov (14,5 km). Významná regionální centra Zlín a Olomouc jsou vzdálena necelých 40 km.

Obrázek 1 - Postavení města Chropyně v rámci administrativního členění ČR, zdroj: ArcČR 500, verze 3.0, vlastní zpracování

Osu celého území tvoří Malá Bečva s přítokem Svodnice, v okrajových částech území Moštěnka a Morava.
V jižní a západní části území se rozkládají lužní lesy, které jsou součástí nivy řeky Moravy. Současná podoba
lužních lesů, včetně regulace řek, byla silně pozměněna činností člověka. Většinu území tvoří intenzivně
využívaná zemědělská krajina, která je charakteristická velkými plochami polí s nízkým zastoupením krajinné
zeleně.
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HISTORIE MĚSTA CHROPYNĚ

1

Počátky obce sahají hluboko do minulosti. Přestože z archeologických nálezů je známo, že toto místo bylo
osídleno již kolem roku 1000, první písemné zmínky jsou datovány roku 1261. Záznamy informují o darování
Chropyně, spolu s Plešovcem a Záříčím, vizovickému klášteru. Zároveň na území Chropyně stával dřevený hrad
(tvrz), který byl uprostřed bažin obklopen rybníky.

Obrázek 2 - Urbanistická struktura Chropyně v letech 1836-1852,
zdroj: 2nd Military Survey, Vienna

V 15. století páni z Ludanic učinili z Chropyně střed nevelkého panství, zbudovali soustavu rybníků a rozvinutím
rybnikářství velmi významně posílili hospodářství svého panství. Jejich zásluhou byla také ves v roce 1535
povýšena na městečko. Podle privilegia tvořil znak Chropyně červený štít a uprostřed vydra držící v ústech
štiku. V díle budování a rozšiřování rybníků pokračovali také Haugvicové. Z rozsáhlé rybníkářské soustavy se
dnes zachoval pouze Zámecký rybník a segment rybníku Hejtman.
Do tohoto období sahá historie chropyňského zámku. Některé prameny uvádějí, že kardinál z Dietrichštejna
zámek opravoval, jiné prameny (mj. kronika města Chropyně) uvádějí, že nechal místní zámek vybudovat.
Během třicetileté války byl zámek zpustošen a vydrancován a obnova zámku byla realizována až po výstavbě
úplně nové Kroměříže.
Základní urbanistická struktura města se začala vytvářet podél cesty z Kojetína do Přerova a cesty na Kroměříž
a Zářičí. Ve 2. polovině 18. stol, kdy proběhlo I. vojenské mapování, je již patrný zárodek budoucí návesní ulice

1

podle Sadykové, Machalíka (2008)
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ve směru severojižním a objekt zámku. Z II. vojenského mapování (1836 - 1852) lze vyčíst dnešní náměstí
Svobody jako uliční náves (Obr. 2). Vlivem tohoto uspořádání má převážná část domů dvoupodlažní charakter.
Tato forma je charakteristická pro oblast Hané.
Významné období pro další rozvoj města bylo ve 2. polovině 19. století. Rozvoj průmyslu, výstavba cukrovaru
v roce 1867 a vybudování železnice Brno – Přerov zásadním způsobem změnily život obce. Trať byla budována
v letech 1868 a 1869, spojovala významná moravská města a sloužila nejen pro přepravu cukrové řepy a uhlí.
Obytná zástavba se rozvíjela podél dnešní Hřbitovní ulice, zároveň došlo k prolomení zástavby v dnešní ulici
Míru. V severovýchodní části vznikla souběžná ulice s návsí - dnešní Ječmínkova ulice. Další zástavba vznikla
v severní části města v dnešní ulici Křižní, Nová a Závětří.
Další rozvoj zažilo město na počátku 20. století. Vznikla zástavba rodinných domů v severovýchodní části
v návaznosti na Ječmínkovu ulici a samostatná uliční zástavba podél cesty na Kroměříž, dnešní ulice Hrad.
Za významný milník pro rozvoj města je označována 2. pol. 20. století. V roce 1949 byl objekt cukrovaru
přebudován na závod Plastimat - Technoplast Chropyně, který byl součástí n. p. Plastimat Jablonec nad Nisou.
Hlavním důvodem zrušení cukrovaru bylo rozhodnutí vlády z června 1949, že chropyňský cukrovar bude zrušen
a v jeho prostorách se zavede plastikářská výroba. Dne 1. ledna 1952 byl zřízen n. p. Technoplast Chropyně se
sídlem v Chropyni. V 60. a 70. letech 20. stol. dochází k rozšiřování a modernizaci výroby závodu. Závod byl
největším podnikem ve městě a ovlivnil život města v různých směrech. Přinesl zvýšení počtu obyvatel a změnu
jeho sociálního prostředí. V 50. až 80. letech došlo k budování sídlišť s občanskou vybaveností pro potřeby
zaměstnanců závodu. Rozvoj města v této době byl do značné míry podřízen zájmům průmyslové výroby.
Z urbanistického pohledu a charakteru osídlení průmyslové zájmy městu spíše uškodily. Jednalo se zejména o
nepropojení nové sídlištní zástavby s původní strukturou osídlení.
Roku 1970 byla Chropyně povýšena na město. Poněvadž se nezachoval originál privilegia, nesl znak schválený
roku 1977 některé atributy poplatné své době. Teprve v roce 1995 je udělen městu znak a prapor.

HISTORIE MÍSTNÍ ČÁSTI PLEŠOVEC
Vznik jména Plešovec dokumentují dvě verze. Podle první je jméno odvozeno od slova Pleš-Pleso. Původně se
název psal „Plešivec“. Druhá verze uvádí, že obec dostala jméno od slova „peleše“, podle tábořiště
nepřátelských vojsk, která se v těch místech usadila („upelešila“) při dobývaní chropyňské tvrze. Obec Plešovec
patřila a patří k nejmenším obcím okresu Kroměříž. Ve spojení s Chropyní se objevuje už od svých počátků.
První písemná zpráva o obou osadách je uvedena v darovací listině z roku 1261. Obě obce spolu s dalšími
lokalitami byly darovány Smilem ze Střílek klášteru Smilheim ve Vizovicích.
Chropyně přešla časem na Václava z Ludanic, ale Plešovec a polovina Bochoře na jeho bratra Půtu. Roky trvalo,
než došlo k připojení dědin k chropyňskému panství. Až od roku 1543 Plešovec už trvale figuruje jako součást
chropyňského panství a sdílí také jeho osudy. Do Chropyně byl Plešovec také vždy „přiškolen a přifařen“.
Teprve v roce 1870 se správně osamostatnil a v roce 1895 získal vlastní nevelký katastr.
O obecní správě v Plešovci v době rakousko-uherské monarchie nemáme žádné zprávy, známá jsou jména
starostů. První obecní volby se konaly v roce 1924. Za období první republiky byla vybudována kanalizace
a vznikala řada významných spolků. Po 2. světové válce se znovu ustanovuje národní výbor. Obec Plešovec byla
v roce 1976 oficiálně sloučena spolu s městem Chropyně pod společný Městský národní výbor Chropyně. Výbor
v Chropyni byl doplněn o plešovské občany.
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Při povodni v roce 1997 byl Plešovec nejvíce poškozenou obcí v okrese. Voda dosahovala výšky až 160 cm. Do
roku 2000 se tvář Plešovce podstatně změnila. Na místě zničených domů vyrostly nové, poškozené domy byly
zrekonstruovány, včetně vybudování nové kanalizace, ČOV a plynofikace. Byly opraveny místní komunikace
a chodníky.
V současné době je město Chropyně obecním úřadem s pověřeným obecním úřadem (úřad II. typu) a má
významnou strategickou polohu v rámci regionu vůči dálniční a železniční síti. Město disponuje kompletně
vybudovanou technickou infrastrukturou, základní občanskou vybaveností a dlouhodobě bohatou činností
neziskových popř. sportovních organizací.

SHRNUTÍ
Díky své poloze, zejména v údolní nivě Moravy a Bečvy, sahá historie Chropyně hluboko do historie.
Budováním rybníků v 15. století významně posiluje, nejen hospodářsky, pozice Chropyně. Základy současné
struktury města se formují v 1. polovině 18. století, zejména podél cest na Kojetín, Kroměříž a Přerov. Život
obce výrazně mění výstavba cukrovaru a napojení na železnici. Dalším milníkem v rozvoji města je 2. polovina
20. století. Cukrovar byl přebudován na plastikářský závod, který se následně rozšiřoval
a modernizoval. Závod významně ovlivnil život v obci, přinesl růst obyvatel a změnu sociálního prostředí.
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2. OBYVATELSTVO

DEMOGRAFICKÁ SITUACE
Vývoj počtu obyvatel je úzce spojen s historickým vývojem města Chropyně. V roce 1869, kdy proběhlo první
moderní sčítání lidu, bylo stanoveno, že sčítání budou probíhat každých deset let. Zároveň jsou od tohoto roku
data ze sčítání veřejně přístupná. Město Chropyně mělo v roce 1869 2 006 obyvatel, na konci 19. století již
necelých 3 000 obyvatel. Nárůst obyvatel souvisel s rozvojem města ve 2. pol. 19. století, kdy došlo
k vybudování cukrovaru a výstavbě železnice Brno – Přerov. Tyto události se významně podepsaly na rozvoji
města, nejen v růstu počtu obyvatel, ale i v rámci bytové výstavby. Další významný růst obyvatel byl
zaznamenán v 70. letech 20. století, kdy díky rozvoji závodu Technoplast dochází k budování sídliště pro
budoucí zaměstnance. Jednalo se o nárůst cca 1 500 obyvatel.

Obrázek 3 - Vývoj počtu obyvatel Chropyně v letech 1869 - 2001 a 2002 - 2015,
zdroj: Historický lexikon obcí, Veřejná databáze ČSÚ, vlastní zpracování

Rostoucí trend počtu obyvatelstva v Chropyni do 30. let 20. stol. koreluje vývoj počtu obyvatel ve vyšších
územně správných jednotkách. Po 2. sv. válce má rostoucí trend vývoje počtu obyvatelstva kromě Chropyně i
Zlínský kraj. U Chropyně je to dáno vznikem závodu Technoplast a jeho následným rozvojem, u Zlínského kraje
je nárůst obyvatelstva zapříčiněn rozvojem průmyslové výroby ve Zlíně. Rozvoj města Chropyně v 70. letech
výrazně převyšuje ostatní vyšší územně správní jednotky, zejména Zlínský kraj (obr. 4).
Nejvyšší počet obyvatel měla Chropyně v roce 1991, kdy v době sčítání lidu žilo ve městě 5 388 obyvatel. Od té
doby do současnosti můžeme pozorovat postupně mírný pokles počtu obyvatel. K 31. prosinci 2015 žilo
v Chropyni 5 042 obyvatel.
Vývoj populace můžeme porovnávat i na základě pohybu obyvatelstva. Obyvatelstvo nelze považovat za
statický element, naopak se vyznačuje silnou dynamikou změn. Mezi základní pohyby obyvatelstva patří
přirozený a mechanický pohyb obyvatelstva. Přirozený pohyb je výsledkem počtu narozených a zemřelých, zato
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mechanický pohyb zahrnuje prostorové přesuny obyvatelstva (rozdíl mezi počtem přistěhovalých
a vystěhovalých). Celkový přírůstek je pak rozdíl mezi přirozeným a mechanickým pohybem obyvatelstva.

Obrázek 4 - Vývoj počtu obyvatel v územně správních jednotkách v letech 1869 - 2011 na základě průběhu
Bazického indexu (Bi), zdroj: Historický lexikon obcí, Veřejná databáze ČSÚ, vlastní zpracování

Obrázek 5 - Migrační pohyb obyvatelstva v Chropyni 2004 - 2014, zdroj: Veřejná databáze ČSÚ, vlastní zpracování

Celková bilance pohybu obyvatelstva je v Chropyni spíše záporná. Největší úbytek byl v roce 2008, kdy
přirozený i migrační přírůstek byl záporný. Úbytek obyvatelstva je dán především vystěhováním lidí do okolních
měst, zejména za prací. Naopak největší přírůstek byl v roce 2010, kdy naopak byl přirozený a migrační
přírůstek v kladných číslech (tab. 1).
Lidé na určitém území jsou charakterizováni vlastnostmi, podle kterých je možné obyvatelstvo členit
a strukturovat. V rámci Programu rozvoje města Chropyně byla brána v potaz struktura obyvatelstva podle
pohlaví, věku a vzdělání, která patří mezi základní demografické ukazatele.
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Období

Střední stav obyvatelstva

Živě narození

Z

P

V

2004

5 171

48

32

87

2005

5 152

61

46

2006

5 128

46

2007

5 136

2008

Přírůstek (úbytek)
přirozený

stěhováním

celkový

107

16

-20

-4

101

139

15

-38

-23

34

96

122

12

-26

-14

56

45

124

128

11

-4

7

5 107

44

46

87

152

-2

-65

-67

2009

5 069

63

34

84

103

29

-19

10

2010

5 081

60

33

121

117

27

4

31

2011

5 088

42

47

88

110

-5

-22

-27

2012

5 098

56

47

100

95

9

5

14

2013

5 073

47

63

100

140

-16

-40

-56

2014

5 037

55

42

99

114

13

-15

-2

2015

5 026

59

41

123

161

18

-38

-20

Tabulka 1 - Vývoj pohybu obyvatelstva v Chropyni v letech 2004 - 2015, zdroj: Veřejná databáze ČSÚ, vlastní zpracování
Poznámka: Z – zemřelí, P – přistěhovalí, V – vystěhovalí

Období

Počet
obyvatel
celkem

v tom

v tom ve věku

muži

ženy

0-14

15-64

65+

Průměrný
věk

Index stáří

2007

5 138

2 468

2 670

778

3 766

594

39

76,3

2008

5 071

2 441

2 630

738

3 735

598

39,5

81,0

2009

5 081

2 446

2 635

734

3 726

621

39,8

84,6

2010

5 112

2 467

2 645

755

3 706

651

40

86,2

2011

5 071

2 467

2 604

728

3 664

679

40,6

93,3

2012

5 085

2 473

2 612

752

3 610

723

40,7

96,1

2013

5 029

2 448

2 581

731

3 549

749

41

102,5

2014

5 027

2 450

2 577

761

3 468

798

41,3

104,9

2015

5042

2451

2591

762

3 418

862

41,9

113,1

Tabulka 2 - Struktura obyvatelstva v Chropyni v letech 2007 - 2014, zdroj: Veřejná databáze ČSÚ, vlastní zpracování

Z hlediska pohlaví v Chropyni převládají ženy. Z hlediska zastoupení pohlaví bylo v roce 2015 v Chropyni 51,4 %
žen a 48,6 % mužů. Struktura obyvatelstva podle věku je vyjádřena rozdělením celkové populace počtu
obyvatelstva do jednoletých nebo víceletých (obvykle pětiletých) věkových skupin, se kterými se pak počítá
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v demografických prognózách stárnutí populace. Základním charakteristickým rysem nejen v celé ČR, ale
i v Chropyni je demografické stárnutí. Postupně se mění věková struktura obyvatelstva, zvyšuje se podíl
obyvatelstva nad 65 let oproti skupině osob mladších 15 let. Podíl těchto dvou věkových skupin vyjadřuje tzv.
index stáří. Do roku 2012 bylo v Chropyni více osob v předproduktivním věku (0-14 let). Od roku 2013 se poměr
mění a převažuje více lidí v postproduktivním věku (65+). Chropyně v porovnání s vyššími územně správními
jednotkami nedosahuje v podílech hlavních věkových skupin zatím výrazných změn. Do budoucna se i přesto
počítá s postupným nárůstem lidí ve věkové skupině 65+. Stárnutí populace lze predikovat i podle dalšího
ukazatele struktury obyvatelstva, a tím je průměrný věk. Ve sledovaném období průměrný věk roste, v roce
2014 byl průměrný věk 41,3 let (tab. 2).

Obrázek 6 - Index stáří v územně správních jednotkách v letech 2007 - 2014,
zdroj: Veřejná databáze ČSÚ, vlastní zpracování

Obrázek 7 - Věkové složení obyvatelstva v územně samosprávních jednotkách v roce 2014,
zdroj: Veřejná databáze ČSÚ, vlastní zpracování
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Další důležitou charakteristikou struktury obyvatelstva je jeho vzdělanostní struktura. V ČR rozlišujeme podle
stupně nejvyššího dosaženého vzdělání obyvatele se základním vzděláním (ZV), středoškolským vzděláním bez
maturity (SŠ bez M), středoškolským vzděláním s maturitou (SŠ s M) a s vysokoškolským vzděláním (VŠ).

Obrázek 8 - Vzdělanostní struktura obyvatelstva v územně správných jednotkách v roce 2011,
zdroj: SLDB 2011, ČSÚ, vlastní zpracování

Většina obyvatel Chropyně (cca 70 %) má minimálně středoškolské vzdělání, z toho největší podíl jsou lidé se
středoškolským vzděláním bez maturity. Zároveň velká část lidí (téměř každý pátý občan) má pouze základní
vzdělání. Vysokoškolské vzdělání má pouze 7,6 % obyvatel. Nízký podíl obyvatel s vyšším vzděláním, zejména
s vysokoškolským, je dán především vysokou fluktuací lidí za prací a následným přestěhováním se.

SHRNUTÍ
Největší nárůst obyvatel města, včetně výstavby sídlišť, byl zaznamenán v 70. letech 20. století v souvislosti
s rozšiřováním a modernizací výroby závodu Technoplast. Od 90. let dochází k obratu a do dnešní doby
můžeme pozorovat trend mírného poklesu obyvatel. Lidé se stěhují za prací a vzděláním do jiných regionů
a už se nevrací zpět. Obyvatelstvo díky migraci zejména mladých lidí a nízké porodnosti stárne a dosahuje
nízkého podílu lidí s vysokoškolským vzděláním.
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3. HOSPODÁŘSTVÍ

EKONOMICKÁ SITUACE
Město Chropyně má charakter průmyslového města. Dokazuje to i statistika počtu podnikatelských subjektů.
K 31. 12. 2015 bylo v Chropyni evidováno celkem 933 ekonomických (podnikatelských) subjektů. Největší
zastoupení z hlediska odvětvové klasifikace je v oblasti služeb (61,8 %). Druhou nejpočetnější skupinou je
průmysl a stavebnictví. Minimální podíl na struktuře podnikatelských subjektů má primární sektor, zastoupený
zemědělstvím, lesnictvím a rybolovem (2,8 %). V rámci služeb připadá největší podíl podnikatelských subjektů
velkoobchodu a maloobchodu; opravě a údržbě motorových vozidel a profesní, vědecké a technické činnosti.
Zastoupení jednotlivých složek je znázorněno v tabulce 3.

POČET PODNIKATELSLÝCH SUBJEKTŮ CELKEM

Celkem
933

podle
Zemědělství, lesnictví, rybářství
převažující
Průmysl celkem
činnosti

%
100%

26

2,8

161

17,3

137

14,9

577

61,8

Stavebnictví
Služby
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
Doprava a skladování

Hospodářská činnost

Ubytování, stravování a pohostinství
Informační a komunikační činnosti
Peněžnictví a pojišťovnictví
Činnosti v oblasti nemovitostí
Profesní, vědecké a technické činnosti
Administrativní a podpůrné činnosti
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
Vzdělávání
Zdravotní a sociální péče
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti
Ostatní činnosti
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností
produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů
Nezjištěno

211
15
35
6
45
57
89
10
3
6
12
18
70
0
0
3,4

32

Tabulka 3 - Počet podnikatelských subjektů v Chropyni k 31.12.2015, zdroj: Veřejná databáze ČSÚ, vlastní zpracování
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HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

právní forma

Státní organizace

4

0,4

Akciové společnosti

5

0,5

Obchodní společnosti

51

5,3

Družstevní organizace

0

0,0

Finanční podniky

0

0,0

736

76,0

0

0,0

80

8,3

5

0,5

87

9,0

Živnostníci
Samostatně hospodařící rolníci
Svobodná povolání
Zemědělští podnikatelé
Ostatní právní formy

Tabulka 4 - Počet podnikatelských subjektů v Chropyni podle právní formy k 31. 12. 2014,
zdroj: Veřejná databáze ČSÚ, vlastní zpracování

Podnikatelské subjekty podle právní formy

Registrované
podniky

Podniky se
zjištěnou aktivitou

Celkem

933

424

Fyzické osoby

786

351

Fyzické osoby podnikající dle
živnostenského zákona

710

316

Fyzické osoby podnikající dle jiného
než živnostenského zákona

62

29

Zemědělští podnikatelé

7

4

Právnické osoby

147

73

Obchodní společnosti

54

45

Akciové společnosti

4

4

Družstva

0

0

Tabulka 5 - Struktura podnikatelských subjektů podle právní formy v Chropyni k 31. 12. 2015,
zdroj: Veřejná databáze ČSÚ, vlastní zpracování

Z hlediska počtu podnikatelských subjektů podle právní formy převažují v Chropyni živnostníci (76 %). Většina
podnikatelských subjektů jsou zejména fyzické osoby, které podnikají podle živnostenského zákona. Podrobná
struktura podnikatelských subjektů podle právní formy je znázorněna v tabulce 4 a 5. Podpora podnikatelů
a vstřícný přístup města je i nadále prioritou.
Na území katastru města se nachází Výrobní a logistický areál Chropyně o rozloze 50 ha. Areál leží v bývalém
prostoru závodu Technoplast. Závod Technoplast se od počátku své výroby zabýval zpracováním plastických
hmot. V 60. letech 20. století prošel závod rozsáhlou investiční výstavbou. Na svou dobu moderní technologie
zajistily Technoplastu výjimečné postavení mezi tuzemskými výrobci a závod patřil k významným exportérům.
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Název výrobce
ERCE CZ, s. r. o.

Fatra, a. s.

Chropyňská
strojírna, a. s.
FLEXONNC, s. r. o.
ROKOSPOL, a. s.
Semadeni, s. r. o.

SVITAP J.H.J.

Předmět činnosti

Počet zaměstnanců

výroba plastových výrobků, zabývá se vstřikováním plastů pro
automobilový průmysl

50 - 99

tvarované obaly z plastů pro potravinářství i technické aplikace,
BOPET fólie + vícevrstvé lamináty pro obalové materiály
(zejména pro potravinářské účely) a elektroizolační aplikace;
vstřikované výrobky + fólie a desky z polyolefinů (EVA, LDPE,
HDPE, PP)
zařízení od jednotlivých částí až po kompletní automatizované
linky dodané na klíč, jednoúčelové stroje a zařízení, formy pro
vstřikování plastů - malosériové hliníkové formy, velkosériové,
kontrolní přípravky, elektroinstalace a řídicí systémy
výroba plastových desek, fólií, hadic, trubek a profilů
pracoviště v Chropyni: rozvoj výzkumné a vývojové činnosti v
oblasti výroby polymerních pryskyřic (přísada nátěrových
hmot)
výroba plastových obalů a uzávěrů pro potravinářský a
farmaceutický průmysl a technické díly pro elektroniku a
mechaniku
výroba ostatních technických a průmyslových textilií, produkuje
technické tkaniny (stanovky a plachtoviny, lnářské tkaniny,
filtrační tkaniny) a technickou konfekci (stany, haly, plachty,
altány), tkaniny na pracovní ošacení, podstřešní a jiné fólie,
syntetické usně a vázací PET pásek

500

250
10 - 19
100 - 199
(celý ROKOSPOL)
25 - 49

70

Brenntag CR,
s. r. o.

velkoobchod s chemickými výrobky

100 - 199
(celý Brenntag CR)

TECHFLOOR,
s. r. o.

Chropyně - zázemí Divize přípravy výroby (zabývá se přípravou
podkladu před vlastní realizací nových podlahových vrstev,
bourání stávajících povrchů, broušení, tryskání, frézování)

100 - 199
(celý TECHFLOOR)

AUTTEP, s. r. o.

výroba plastových výrobků, elektronická zařízení

10 - 19

Remiva, s. r. o.

výroba plastů v primárních formách, recyklace plastového
materiálu

25 - 49

výroba průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení

10 - 19

K.T. - Kalttech,
s. r. o.
Výkrm Třebíč,
s. r. o.

živočišná výroba, líheň kuřat

ENERGOINVESTMENT, s. r. o.

výroba rafinovaných ropných produktů

Energetika
Chropyně, a. s.

dodávka energií, tepla a vody

50 - 99
(celý Výkrm Třebíč)
10 - 19
celý
ENERGOINVESTMENT
50 - 99

Další zaměstnavatelé mimo Výrobní a logistický areál
Agroječmínek,
s. r. o.

smíšené hospodářství, pěstování plodin, živočišná výroba

50 - 99

Tabulka 6 - Přehled nejvýznamnějších výrobců ve Výrobním a logistickém areálu Chropyně v roce 2015, zdroj: Výrobní a logistický areál
Chropyně (www.areal-chropyne.cz), Ministerstvo financí, informační systém ARES, vlastní zpracování
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Nejznámějšími produkty v současné době jsou fólie BO PET a tvarované výrobky. V roce 2002 byl Technoplast
zahrnut do organizační struktury Fatra a. s. V současné době je ve Výrobním a logistickém areálu řada menších
výrobců a distributorů. Přehled nejvýznamnějších výrobců je uveden v předcházející tabulce (tab. 6).
Komplexní nabídku služeb ve Výrobním a logistickém areálu Chropyně zajišťuje společnost Energetika
Chropyně, a. s. Základní nabídku služeb tvoří zejména dodávka základních komodit pro rozjezd podnikatelské
činnosti (voda, plyn, energie, teplo, telekomunikace). Mezi další služby patří pronájem ploch, skladů a kanceláří,
ochrana a údržba areálu včetně komunikací, zajištění evidence vjezdů a výjezdů vozidel, docházky
zaměstnanců, nakládky a vykládky vagónů na železniční vlečce.
Správa Výrobního a logistického areálu Chropyně poskytuje také bezplatný servis v oblastech:
• zprostředkování služeb projektantů, stavebních firem, technický dozor,
• výpomoci při jednání s úřady,
• uspořádání výběrových řízení (nabídky stavebních firem, dodavatelů technologií, zařízení),
• personalistiky, marketingových služeb a logistiky,
• energetického poradenství,
• pojišťovacího servisu ve všech sektorech pojištění, včetně pojištění velkých průmyslových a
komerčních rizik, a další podpůrné aktivity pro podniky působící v areálu i nové investory.
Vstup nových investorů do areálu není zdaleka jednoduchý z důvodu ochrany podzemních vod. Celý areál leží
v ochranném pásmu vodních zdrojů 2. stupně, které bylo vyhlášeno v letech 1980 - 1985 na základě jednotné
metodiky. Na základě vyhlášení ochranných pásem byl i jednotně stanoven soubor zákazů a limitujících činností
vztahujících se na území ochranných pásem. Tato pásma jsou stále platná. Podle vyhlášky č. 501/2006 Sb.
o obecných požadavcích na území nelze umisťovat do území stavby, jako jsou např. servisy, opravny, čerpací
stanice pohonných hmot, překladiště, stáčírny, mycí rampy, nádrže topných olejů, sběren, skládek, ve kterých
dochází k manipulaci s látkami a které mohou ohrozit povrchové a podzemní vody. Tyto objekty se nesmí
umisťovat do ochranných pásem I. a II. stupně sloužících pro zásobování pitnou vodou.

TRH PRÁCE
Město Chropyně vykazuje dlouhodobě vyšší míru nezaměstnanosti. Vývoj míry nezaměstnanosti je téměř
totožný s okresem Kroměříž. Ve srovnání se Zlínským krajem a ČR vykazuje Chropyně, včetně okresu Kroměříž,
nadprůměrné hodnoty. Nejnižší hodnoty míry nezaměstnanosti měla Chropyně v roce 2007 a 2008 (hodnoty se
pohybovaly pod hranicí 8 %). Od roku 2009 došlo k výraznému nárůstu počtu nezaměstnaných, z důvodu
ekonomické krize, kdy došlo k nárůstu téměř o 6 procentních bodů (Tab. 7). Od roku 2012 dochází k výrazným
změnám ve výpočtu nezaměstnanosti a o rok později ke změně metodiky výpočtu míry registrované
2
nezaměstnanosti.

2

Od roku 2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) rozhodlo v souladu se změnami ve výplatě sociálních dávek opustit stávající
systém (Oksystem) a vybudovat nový systém (AIS – agenda informačního systému). Bohužel vybudování nového systému se nezdařilo, díky
tomu také nejsou k dispozici statistická data umožňující analýzu trhu práce za menší územní jednotky než okres od 1. 1. 2012. To je důvod,
proč chybí data o nezaměstnanosti za roky 2012 a 2013. A zároveň ještě k tomu od 1. 1. 2013 dochází ke změně metodiky výpočtu míry
registrované nezaměstnanosti. Do konce roku 2012 míra nezaměstnanosti poměřuje uchazeče o zaměstnání k pracovní síle, zatímco od
roku 2013 až do současnosti nový ukazatel uvádí podíl nezaměstnaných osob vůči obyvatelstvu ve věku 15-64. Díky tomu, že nový ukazatel
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I přes nový ukazatel nezaměstnanosti Chropyně, včetně celého okresu Kroměříž, i nadále vykazuje vysoký
podíl nezaměstnaných osob v porovnání s ostatními administrativními jednotkami.

Dostupní uchazeči
celkem

Ekonomicky aktivní
obyvatelstvo

Míra nezaměstnanosti (%)

Volná místa

2005

356

2 801

12,7

6

2006

280

2 801

10,0

27

2007

208

2 801

7,4

105

2008

221

2 801

7,9

34

2009

379

2 801

13,5

6

2010

344

2 801

12,3

17

2011

318

2 801

11,4

8

Dostupní uchazeči 15-64

Obyvatelstvo 15-64

Podíl nezaměst. osob (%)

Volná místa

2014

303

3 549

8,5

7

2015

264

3 468

7,6

9

Tabulka 7 - Vývoj na trhu práce v Chropyni v letech 2005 - 2011 a 2014 - 2015 (data k 31.12.),
zdroj: Integrovaný portál MPSV, vlastní zpracování
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Obrázek 9 - Vývoj míry nezaměstnanosti v územně správních jednotkách v letech 2005 - 2015,
zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Integrovaný portál, vlastní zpracování

se počítá z obyvatelstva ve věku 15-64, což je větší základna než počet ekonomicky aktivních (pracovní síla), výsledná nezaměstnanost je
nižší v porovnání s daty do konce roku 2012.
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EKONOMICKÁ AKTIVITA OBYVATELSTVA

Z hlediska ekonomické aktivity je téměř polovina obyvatel aktivní a druhá polovina neaktivní (Tab. 8). 42 %
všech ekonomicky aktivních obyvatel tvoří zaměstnaní lidé. Naopak největší podíl ekonomicky neaktivních lidí
tvoří zejména lidé v důchodovém věku (necelých 24 %). Do budoucna se počítá s tím, že tato skupina obyvatel
bude i nadále růst. Druhou nejpočetnější skupinou jsou žáci a studenti (necelých 15 %).

Obyvatelstvo

v tom

Ekonomická aktivita
počet

%

muži

ženy

Obyvatelstvo celkem

4 905

100,0

2 383

2 522

Ekonomicky aktivní

2 352

48,0

1 279

1 073

2 058

42,0

1 116

942

1 905

38,8

1 061

844

pracující studenti a učni

25

0,5

8

17

pracující důchodci

91

1,9

47

44

ženy na mateřské

37

0,8

0

37

294

6,0

163

131

hledající první

54

1,1

32

22

ostatní nezaměstnaní

240

4,9

131

109

2 363

48,2

988

1 375

1 165

23,8

440

725

ostatní s vlastním zdrojem

75

1,5

6

69

osoby v domácnosti, děti

402

8,2

195

207

žáci, studenti, učni

721

14,7

347

374

190

3,9

116

74

zaměstnaní
zaměstnanci,
v tom
v tom

nezaměstnaní
v tom

Ekonomicky neaktivní
nepracující důchodci
v tom

Nezjištěno

Tab. 8 - Obyvatelstvo podle pohlaví a ekonomické aktivity v Chropyni v roce 2011, zdroj: SLDB 2011, ČSÚ

DOJÍŽĎKA OBYVATELSTVA
Vyjížďka a dojížďka obyvatelstva do zaměstnání a škol představuje významný sociální jev, jehož rozsah,
překonávané vzdálenosti, směry a formy odrážejí ekonomickou a sídelní strukturu daného území. Na jedné
straně odpovídají existujícímu stupni koncentrace obyvatelstva (respektive sídelní rozdrobenosti) a na druhé
straně rozmístění pracovních příležitostí a škol.
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Téměř polovina zaměstnaných lidí z Chropyně vyjíždí do jiné obce v rámci okresu. Pouze třetina lidí pracuje
přímo v obci. Lidé na cestách do zaměstnání tráví max. 30 minut. U žáků a studentů je situace rovnoměrně
rozdělená. Třetina žáků a studentů navštěvuje školu přímo v obci, druhá třetina cestuje do jiné obce v rámci
okresu (Kroměříž) a zbylá třetina cestuje do škol do jiného kraje (Kojetín, Přerov, popř. Olomouc). Max. doba,
kterou žáci a studenti stráví na cestách, je také do 30 minut (tab. 9).
Mezi hlavní dojezdová centra zaměstnaných lidí a studentů patří zejména Kroměříž, která je zároveň centrem
správního obvodu ORP. Mezi další významná centra, kam lidé vyjíždí, patří Přerov, Brno, Zlín a Olomouc.

Zaměstnaní

Vyjíždějící, doba cesty

Žáci
a studenti

Celkem (%)

muži

ženy

991

525

466

409

v rámci obce

311, (31,4)

147

164

106

do jiné obce okresu

413, (41,7)

200

213

130

55, (5,5)

44

11

16

197, (19,9)
15, (1,5)

122
12

75
3

154
3

587

318

269

222

do 14 minut

145, (24,8)

87

58

21

15 - 29 minut

246, (42,1)

116

130

103

30 - 44 minut

121, (20,7)

69

52

51

45 - 59 minut

51, (8,7)

33

18

28

60 - 89 minut

18, (3,1)

12

6

13

90 a více minut

3, (0,5)

1

2

6

Zaměstnaní bez stálého pracoviště

86

79

7

0

Zaměstnaní a žáci s nezjištěným
místem pracoviště, školy v ČR

39

26

13

8

Vyjíždějící do zaměstnání a škol
v tom:

do jiného okresu kraje
do jiného kraje
do zahraničí
Vyjíždějící denně mimo obec
z toho doba cesty:

Tab. 9 - Vyjíždějící do zaměstnání a škol v Chropyni v roce 2011, zdroj: SLDB 2011, ČSÚ

CESTOVNÍ RUCH
Město Chropyně podle návrhu nové rajonizace cestovního ruchu ČR (Vystoupil a kol., 2007) patří mezi
venkovské oblasti s průměrnými předpoklady cestovního ruchu. Mezi významné památky lokálního významu
patří zámek, který je spojen s legendárním hanáckým králem Ječmínkem. V zámku je možné zhlédnout výstavu
o životě a díle chropyňského rodáka Emila Filly, Rytířský sál s velkou sbírkou zbraní, Ječmínkův sál, popř.
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zámeckou galerii. Zámek leží v sousedství Chropyňského rybníka, který je národní přírodní památkou. Zámek je
ve vlastnictví Arcibiskupství olomouckého a spravován je Muzeem Kroměřížska.
V okolí Chropyně se také nachází 3,5 km dlouhá naučná trasa. Stezka seznamuje návštěvníky s pestrou
mozaikou stanovišť hanácké lužní krajiny včetně historie a současnosti města Chropyně. V současné době jsou
některé cedule neudržované, poničené vandaly, zarostlé náletovými křovinami a v úseku přes Malou Bečvu
(u Josefínky) neprůchozí z důvodu chybějící lávky.
Městem také prochází významná cyklotrasa č. 47, která spojuje Olomouc, Kroměříž, Uherské Hradiště
a Hodonín. Cyklotrasa je součástí Moravské stezky, která propojuje Jesenicko s Jižní Moravou. Na území města
Chropyně je cyklotrasa vytyčena směrem od Záříčí, vede ulicí Tovačovská, Ječmínkova, Míru, nám. Svobody,
kolem zámku, Zámeckého rybníka a napojuje se na nově vybudovanou část cyklostezky mezi Chropyní
a Plešovcem. Ve městě je cyklotrasa místy špatně značená.
Nedaleko Chropyně se nachází významné historické centrum nadregionálního významu, město Kroměříž, které
je díky Arcibiskupského zámku a jeho zahradám zapsáno na seznam památek UNESCO. Kroměříž je zároveň
městskou památkovou rezervací.
Do budoucna by mělo město využít potenciálu blízkosti Kroměříže, rozvoje a budování cyklostezek a zámku
k rozvoji a propagaci města. K podpoře rozvoje města by mohla napomoci větší propagace, jednotné
organizování kulturních a společenských akcí. Nevyužita zatím zůstává samotná existence legendy o králi
Ječmínkovi.
Město nemá vybudované zázemí pro turisty. Chybí zejména městské infocentrum, kde by turisté mohli získat
základní informace o městě a jeho okolí. Zároveň ve městě chybí veřejné toalety, zázemí pro kola a odpočinek
turistů, což je závažný nedostatek především pro snahu turisty ve městě udržet.

SHRNUTÍ
Výrobní a logistický areál Chropyně se výrazně podílí na rozvoji města. V současné době se v areálu nachází
řada středních a menších firem, které zaměstnávají občany města. Zároveň areál nabízí plochy a technické
zázemí pro další investory. Vstup nových investorů do areálu není jednoduchý z důvodu ochrany podzemních
vod. Město Chropyně v rámci okresu Kroměříž dlouhodobě vykazuje vysokou míru nezaměstnanosti
v důsledku nedostatku pracovních příležitostí. Řada lidí (přes 40 %) proto dojíždí do zaměstnání do jiného
města. Z hlediska cestovního ruchu je významný zámek Chropyně, který leží v zázemí Kroměříže, která je
zapsána na seznam UNESCO. Městem rovněž prochází část cyklotrasy č. 47, která je součástí dálkové trasy
Moravská stezka. Městu chybí dobudovat základní infrastrukturu pro turisty včetně potřebného zázemí.
Potenciál pro rozvoj města v cestovním ruchu není dostatečně využitý.
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4. INFRASTRUKTURA

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

Město Chropyně má vybudován veřejný vodovod, který je v majetku a správě akciové společnosti Vodovody
a kanalizace Kroměříž. Vybudován byl v roce 1951. Zdroj vody je na území obce Břest. Z věžového vodojemu
v Břestu je přivaděčem celkové délky 4 489 m přivedena voda do města Chropyně, kde na něj přímo navazuje
vodovodní síť. Vlastní akumulaci město nemá. Na přivaděč Břest - Chropyně jsou napojeny rovněž obce
Kyselovice a Žalkovice. Agroječmínek v Chropyni má vlastní zdroj užitkové vody. Také Výrobní a logistický areál
Chropyně má vlastní užitkový vodovod (odběr potoční vody klenutým náhonem). Tato voda slouží pouze jako
užitková pro potřeby výroby.
Stávající systém zásobování pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. Vodovodní přivaděč
materiálově dožívá a bude nutné jej v celé délce vyměnit. S dalším rozšířením vodovodní sítě bude třeba
rozšíření o 1600 m pro nové zástavbové lokality RD.

KVALITA VODY

Dodávaná pitná voda je soustavně sledována akreditovanou laboratoří společnosti Vodovody a kanalizace
Kroměříž, a. s., četnost a rozsah rozborů plně odpovídá příslušným státním normám a požadavkům Krajské
hygienické stanice Zlínského kraje.

ODKANALIZOVÁNÍ

V městské části v Chropyni je vybudována jednotná kanalizace s odvedením odpadních vod na centrální čistírny
odpadních vod (ČOV). Na tuto ČOV jsou napojeny i provozní vody z výrobního a logistického areálu a z mléčnice
z velkokapacitního kravína. Městská kanalizace byla realizována postupně v návaznosti na potřeby závodu
Fatra a rozvoj města. Tato kanalizace je v dobrém technickém stavu. Na síti jsou umístěny tři čerpací stanice, u
jedné byla provedena rekonstrukce v roce 1995. Do kanalizační sítě města je zaústěný výtlak splaškových
odpadních vod z obce Záříčí.
Kanalizační síť je ukončena na ČOV. Čistička byla uvedena do provozu v roce 1972 a je vybudována jako
mechanicko-biologická s částečným kalovým hospodářstvím. Tato ČOV byla zrekonstruována v roce 2012.
Vyprodukovaný kal je lisován a odvážen na skládku v Němčicích na Hané. Při přívalových deštích slouží retenční
nádrž. Odtok z ČOV je zaústěn do Malé Bečvy.
V Plešovci byla po roce 1997 vybudována místní biologická ČOV včetně sítě jednotné kanalizace.
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Město Chropyně počítá s rozšířením jednotné kanalizační sítě o nové úseky. Část starých stok bude muset být
rekonstruována (Pazderna, J. Fučíka, Křižní, Hřbitovní). Dále je nutno zajistit odpojení balastních vod
(melioračních) od stokové sítě a jejich odvedení do vodoteče (mimo ČOV).

ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ

NADŘAZENÉ SÍTĚ VVN

Zájmovým územím prochází trasa stávajícího vedení 220 kV. Provozovatelem je společnost ČEPS, a. s., se sídlem
Elektrárenská 774/2 Praha 10. Dle vyjádření této společnosti se s dalším rozšířením jeho distribuční sítě
nepočítá.
Město je napájeno vedením VVN 110 kV s napojením do rozvodny Výrobního a logistického areálu a dalšími
vedeními VN 10 kV přes jednotlivé distribuční trafostanice. Vedení VN obepíná prakticky celé město. Jedná se
převážně o vzdušné vedení, v zastavěné části je částečně vedení kabelizované. Město je zásobeno ze 13
trafostanic. Místní část Plešovec zásobují 3 trafostanice. Z katastru města je zásobována i obec Zářičí
(2 trafostanice). Ve volné krajině jsou pak umístěny 4 trafostanice k zásobování solitérních částí (sklady,
velkokapacitní kravín, technická infrastruktura).

VEDENÍ NN

Rozvody elektrické energie od trafostanic k jednotlivým odběratelům jsou provedeny venkovním vedením sítě
NN s izolovanými vodiči a venkovním vedením sítě NN kabelovým. Stav sítě NN v současnosti vyhovuje
potřebám odběratelů a dává předpoklad i pro další rozvoj v individuální výstavbě rodinných domů. Nové sítě
budou řešeny dle potřeby v souvislosti s novou výstavbou.

ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM

Územím prochází dálková trasa VVTL plynovodu republikového významu Hrušky – Příbor s ochranným pásmem
200m na obě strany od osy plynovou.
Zásobování města Chropyně je provedeno napojením na VTL plynovod vedený v trase Hulín – Kojetín. Tato VTL
přípojka je vedena do Chropyně, zde je ve výrobním a logistickém areálu (bývalý Technoplast) instalována
předávací stanice pro potřeby závodu. Pro potřeby města je instalována regulační stanice VTL/STL v prostoru
u zámku. Z této je pak proveden STL rozvod po městě k jednotlivým odběratelům. Malá část zástavby je
zásobena NTL rozvodem z regulační stanice STL/NTL instalované na náměstí.
Nové sítě budou řešeny dle potřeby v souvislosti s novou výstavbou dle regulativů v jednotlivých plochách
s rozdílným způsobem využití zejména pak v plochách veřejných prostranství.
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ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

V Chropyni je ve výrobním a logistickém areálu (bývalý Technoplast) vybudována centrální teplárna, jež
zásobuje teplem vlastní výrobní a logistický areál a také přilehlé sídliště. Zdrojem tepla je teplá voda.
Některé bytové domy se v souvislosti s neustále se zvyšující cenou dodávaného tepla v minulých letech odpojily
od centrální sítě a pořídily si vlastní kotelnu. Tím ale ve městě přibyly nové zdroje znečištění ovzduší a došlo
k dalšímu navyšování cen u centrálního vytápění.

VEŘEJNÉ OSVĚ TLENÍ, MÍSTNÍ ROZHLAS, VAROVNÝ SYSTÉM

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Veřejné osvětlení slouží k osvětlení místních komunikací a přilehlých prostor a je v majetku města, které
zajišťuje provoz i údržbu celého zařízení. Jeho technický stav odpovídá stáří zařízení. Snahou města je průběžně
provádět opravy a výměnu zastaralých osvětlovacích prvků.

MÍSTNÍ ROZHLAS A VAROVNÝ SYSTÉM

Ve městě a místní části funguje místní rozhlas. Jedná se o bezdrátový systém, který je současně využíván i jako
součást varovného systému. Město je zapojeno do integrovaného záchranného systému, tj. efektivního
systému vazeb, pravidel spolupráce a koordinace záchranných a bezpečnostních složek, orgánů státní správy
a samosprávy, fyzických a právnických osob při společném provádění záchranných a likvidačních prací
a přípravě na mimořádné události.

PRODUKTOVODY

Správním územím města Chropyně prochází katodově chráněná trasa produktovodu a její ochranné pásmo,
jižně od místní části Plešovec je umístěn areál skladů a čerpací stanice. Ochranné pásmo podzemních potrubí
pro pohonné látky a ropu vyplývá z vládního nařízení č.29/1959 Sb. a ČSN 650204 (dálkovody hořlavých
kapalin) a je „vymezeno svislými plochami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 300 m po obou stranách od osy
potrubí“. V roce 2014 společnost ČEPRO, a. s., čerpací stanici v Plešovci uzavřela, plánuje zakonzervování
celého skladu v Plešovci.
V trase potrubního dálkovodu nebo produktovodu je nutné počítat s výkonem práva provozovatele na vstup
a vjíždění při stavbě, provozování, opravách a údržbě (odstraňování a oklešťování stromoví). V případě jakékoliv
stavby plánované v blízkosti areálu skladu a čerpací stanice musí být plně respektováno jejich umístění,
komunikační napojení, související inženýrské sítě a stávající hranice pozemků. Stavby musí být předem
projednány a nesmí omezovat ani narušovat provoz.
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INTERNET

Internetová síť je na území města dobře dostupná díky bezdrátové síti firmy LAN Servis Přerov, s. r. o. Dále
firma Internext 2000 Vsetín, s. r. o., provozuje na ulici Díly optickou síť, spolek Chropnet.WSC provozuje
optickou síť v převěsech mezi bytovými domy i bezdrátovou síť a spolek Cyrilek.net Kroměříž provozuje na
území města bezdrátovou síť.

SPOJOVÁ ZAŘÍZENÍ

Město má proveden rozvod kabelů místní telekomunikační sítě. Severní částí katastru prochází radioreléové
trasy RS Holý Kopec - RS Kojál, RS Kroměříž – Kyselovice. Řešeným územím vede dálkový optický kabel
v souběhu s trasou VVTL plynovodu Hrušky – Příbor. Celé území města se nachází v ochranném pásmu
radiolokačního zařízení (OP RLP), proto případná výstavba především větrných elektráren, výškových staveb,
průmyslových hal, venkovního vedení VVN a VN, retranslačních a základnových stanic mobilních operátorů na
daném území musí být nutně předem projednána s Vojenskou ubytovací a stavební správou Brno.
Do správního území města zasahuje zájmové území Ministerstva obrany Ochranné pásmo Letiště Přerov, které
je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č.49/1997 Sb. o civilním letectví, ve znění pozdějších
předpisů. Z důvodu bezpečnosti letového provozu je nezbytné projednat výstavbu vodních ploch, výsadbu
vzrostlých dřevin, zakládání nových porostů, zakládání nových nebo rozšíření původních skládek, rozšíření
stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů, realizaci staveb či zařízení tvořících dominanty v terénu,
vysílačů, vzdušných vedení VN a VVN, fotovoltaických elektráren (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona
č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu). V tomto vymezeném území může být výstavba
omezena nebo zakázána.
Dále do správního území města zasahuje zájmové území Ministerstva obrany Koridor RR směrů - zájmové území
pro nadzemní stavby (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu), která je nutno respektovat podle zákona č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany ČR a zákona č. 127/2005
o elektronických komunikacích. V celém území lze vydat územní rozhodnutí a povolit výstavbu všech výškových
staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu (např. rozhledny) z důvodu ochrany zájmů
vojenského letectva jen na základě stanoviska Ministerstva obrany, jejímž jménem jedná Vojenská ubytovací a
stavební správa Brno.

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Likvidace odpadů je zajišťována shodně s platnou Obecně závaznou vyhláškou města Chropyně č. 1/2009,
kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem. Odvoz komunálního odpadu je řešen prostřednictvím firmy
Biopas Kroměříž, s. r. o., která zároveň zajišťuje jejich odstranění na skládce odpadů v Nětčicích.
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Město má zřízen Sběrný dvůr odpadů, který je umístěn na ulici K. H. Máchy u železniční trati. Sběrný dvůr je
v provozu vždy 3 dny v týdnu. Slouží pro bezplatné odložení vytříděných odpadů kategorie ostatní odpad
a nebezpečný odpad pro fyzické osoby s trvalým pobytem na území města Chropyně včetně části Plešovec.
V roce 2015 je do zkušebního provozu spouštěna kompostárna. Provozuje ji Správa majetku města, p. o.,
Chropyně v jižní části města v blízkosti ČOV. Výrobní a logistický areál (bývalý Technoplast) má spalovnu
průmyslových odpadů, tato je v současné době nefunkční, probíhá její rekonstrukce a přeměna na zařízení pro
energetické využití odpadů ZEVO.
Využitelné složky komunálního odpadu, jako jsou papír, plasty, sklo barevné a bílé, plechovky
a kompozitní obaly, jsou sbírány do sběrných nádob, v dostatečném počtu rozmístěných po městě, které jsou
ve vlastnictví RESO, dobrovolného svazku obcí se sídlem v Hulíně. RESO sváží papír spolu s kompozitními obaly
a plasty na třídící linku a po vytřídění jsou tyto odpady předávány oprávněným osobám. Sklo a kovy se na lince
netřídí, ty jsou předávány přímo zpracovatelům. Celkový objem vytříděného odpadu v letech 2012 - 2014 klesá.
I nadále bude potřebovat šířit osvětu mezi občany včetně obnovy nádob na odpad.

2012

2013

2014

Komunální odpad

787,4

766,0

779,7

Sběrný dvůr

623,4

594,6

601,4

Celkem tříděný odpad

134,6

125,6

113,9

papír

58,4

52,4

41,8

plast

37,0

34,5

35,8

sklo

36,8

35,8

33,6

kovy

1,6

2,6

2,1

nápojové kartony

0,8

0,3

0,6

z toho

Tabulka 10 - Výtěžnost odpadu v Chropyni v letech 2012 - 2014 (v tunách), zdroj: Výroční zpráva RESO

Město ve spolupráci se společností REVENGE, a. s., zajistilo pro své občany dva speciální kovové kontejnery
určené ke sběru obnošeného šactva, obuvi, bytového textilu a použitých hadrových a plyšových hraček. Na
území města jsou rozmístěny kontejnery na sběr drobných elektrospotřebičů, jejich provozovatelem je
společnost Elektro Win, a. s.
3

Severozápadně od města se nachází stará skládka odpadů Smeťák (130 000 m ). Tato skládka je již uzavřena a
byla na ní v letech 2010 a 2011 provedena rekultivace. Do roku 2041 musí na bývalé skládce i povrchovém toku
3
Svodnice probíhat pravidelný monitoring.

3

Monitorují se následující ukazatele: pH, elektrická konduktivita, mangan, železo, dusitany, dusičnany, amonné inonty, fluoridy, CHSKCr,
uhlovodíky, C10 – C40, chloridy, fosforečnany.
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DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

V řešeném území má své zájmy doprava železniční, silniční a pěší. Území leží mimo zájmy dopravy vodní
a letecké. Dopravní obsluha řešeného území města Chropyně je zabezpečována prostřednictvím silniční
a železniční sítě a to silnicemi:
•
II/435 Olomouc - Tovačov - Polkovice, Chropyně - Kroměříž,
•
II/436 Kojetín – Chropyně – Kyselovice - Přerov,
•
III/4328 Hulín – Skaštice - Chropyně,
•
III/4349 Chropyně - Zářičí - Troubky,
a železniční tratí celostátní: Z CZ 300 Brno - Přerov.
SILNIČNÍ DOPRAVA

Silniční síť v katastru města je více méně stabilizována. Hlavní dopravní zátěž v centrální části města je
soustředěna prakticky do dvou prostor náměstí Svobody a ulice Ječmínkovy. V souvislosti s realizací dálnice D1
do Kroměříže je patrný úbytek průjezdnosti vozidel v úseku Kojetín – Chropyně. Stávajícím prodloužením
dálnice D1 k Říkovicím lze předpokládat další úbytek intenzity dopravy Kojetín - Přerov a nárůst intenzity na
silnici od Skaštic, neboť se jedná o nejkratší dopravní napojení na tuto dálnici pro město Chropyně. Toto odráží i
prognóza z Generelu dopravy Zlínského kraje.

silnice

úsek

2000
vozidel
/den

2005
vozidel
/den

2010
vozidel
/den

2015
vozidel
/den

2020
vozidel
/den

II/435

č. 6-5210 Chropyně - Kroměříž

2 979

3 519

2 557

3 600

4 300

II/436

č. 6-0550 Chropyně - Kyselovice

2 315

2 788

3 009

2 100

2 600

II/436

č. 6-0558 Chropyně - Kojetín

3 074

3 585

2 937

2 600

3 200

II/4328

č. 6-5229 Chropyně - Skaštice

1 361

1 680

1 391

1 800

2 400

III/4349

Chropyně - Záříčí

2 315

-

-

1 100

1 300

Tabulka 11 - Intenzita dopravy v roce 2000, 2005, 2010 a prognóza pro období 2015 a 2020 pro vybrané úseky silnic Zlínského kraje,
zdroj: Generel dopravy Zlínského kraje, 2014

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Místní komunikace umožňují obsluhu všech objektů pro bydlení a občanského vybavení. V rámci regenerace
panelového sídliště probíhá průběžná rekonstrukce místních komunikací. V katastru města je vybudována síť
polních cest – záhumenkových, umožňující přístup k jednotlivým pozemkům. Pěší doprava se odehrává po
chodnících, případně v přilehlém prostoru podél silnic a místních komunikací. V zastavěném území města
Chropyně je šest jedno i obousměrných zastávek hromadné dopravy, v místní části Plešovec pak jedna
obousměrná zastávka. Docházková vzdálenost je ve větší míře do 300 m, max. 500 m.
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Stav místních komunikací je průběžně řešen v rámci jednotlivých dílčích oprav a regenerací v sídlišti. Pociťován
je nedostatek parkovacích míst v sídlišti, ale i v okrajových částech města (např. Hrad, Masarykova).
Jako problematická je vnímána intenzivní automobilová doprava mířící do a ze sídliště, přístupové komunikace
nejsou vybudovány pro tak intenzivní dopravu. Řada dlouhých rovných úseků místních komunikací vede často
řidiče k nedodržování nejvyšší povolené rychlosti a působí ohrožení bezpečnosti ostatních účastníků silničního
provozu.

CYKLODOPRAVA

Městem prochází cyklistická trasa č. 47 Moravská stezka (Olomouc – Kroměříž – Uherské Hradiště – Hodonín).
Trasa je vedena po silnici č. II/435 a II/436. Na území města je vybudována cyklostezka mezi městem a místní
částí Plešovec, která je součástí cyklotrasy č. 47. Je hojně užívána s ohledem na výrazně vyšší bezpečnost
účastníků silničního provozu.
Zkvalitnění místní cyklodopravy by přispěla cyklostezka spojující město se Záříčím případně s Kroměříží.
Přínosem by byla také výstavba cyklostezek ve směru Kojetín, Kyselovice a Skaštice. Přípravu budování nových
cyklostezek je třeba koordinovat společně s okolními obcemi a městy.

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

Stávající železniční trať ležící v koridoru Brno - Přerov je frekventovaná. Tato trať je zařazena do kategorie
železnic mezinárodního významu a je schválena její modernizace, která počítá s jejím zdvojkolejněním.
S ohledem na požadovanou rychlost přes 200 km/hod. budou veškerá křížení provedena výhradně
mimoúrovňově. Řešení tohoto mimoúrovňového křížení v Chropyni komplikuje hustá zástavba v dotčené části
ulice Tovačovská.

DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST

Ve městě je k dispozici jak autobusová, tak vlaková veřejná doprava, neexistuje městská (vnitřní) doprava, ale je
možno využívat dopravu i mezi jednotlivými zastávkami na trasách veřejné autobusové dopravy.
Do Kroměříže, což je obec s rozšířenou působností, jezdí přímé autobusové spoje v pracovní dny 34x, v sobotu
nebo v neděli pak pouze 9x. Některé z nich jsou kategorizovány jako vnitrostátní dálkové. Do Kroměříže trvá
cesta autobusem 10 minut. Místní část má zajištěnu autobusovou obslužnost 20x v pracovní dny
a mimopracovní dny pak 7x. Přímé autobusové spojení do krajského města není. Autobusové spojení je
navázáno i na města Přerov a Kojetín (cca 10 spojení denně).
Vlakové spojení je zajištěno na trati č. 300 Brno - Přerov. Osobní vlakové spojení je k dispozici 17x v pracovních
dnech a mimo pracovní dny 13x. Přerov je významným železničním uzlem, odkud je dostupné vlakové spojení
do celé republiky. Občané města denně hojně využívají přímé vlakové spojení do Olomouce.
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Uvedené autobusové i železniční spoje jsou dostačující, nejvíce jsou využité ráno od 05:00 do 08:00 hod. a pak
v době kolem 15:00 až 16:00 hodiny.
Město Chropyně není zapojeno do integrovaného systému dopravy. Město Chropyně investuje do zajištění
veřejné dopravy formou finančního příspěvku na dopravní obslužnost Zlínskému kraji ve výši 100 Kč na každého
obyvatele. V roce 2015 činí tento příspěvek 502 900 Kč.

SHRNUTÍ
Město má kompletně vybudovanou technickou infrastrukturu včetně jednotné kanalizace, která odvádí
odpadní vodu do ČOV. Celé zastavěné území je napojeno na plyn. Město dále disponuje vlastním sběrným
dvorem a také kompostárnou. Stav místních komunikací je a bude nadále průběžně opravován, zároveň
městu chybí dostatek parkovacích ploch a vybudování bezpečnostních prvků pro zpomalení dopravy. Město
má dobrou polohu vzhledem k existenci silnic I. třídy a sjezdu z dálnice, zároveň je napojeno na železnici.
Dopravní obslužnost je zajištěna autobusovou a železniční dopravou. Spoje jsou dostatečné v pracovní dny,
o víkendu je spojení, zejména u autobusové dopravy, slabé.
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5. OBČANSKÁ VYBAVENOST

BYDLENÍ A VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
V Chropyni je bydlení zajištěno z poloviny v rodinných domech a z poloviny v bytových domech. Nejstarší
bytové domy se budovaly jako podnikové bydlení cukrovaru (později Technoplastu), v 70. letech se začaly
budovat byty družstevního způsobu užívání. V roce 2009 byl dokončen poslední soukromý bytový dům o 20
bytových jednotkách na ulici Moravská. Nejstarší rodinné domy se nachází v okolí centra města, na náměstí
Svobody a na Ječmínkově ulici.
Nejnovější výstavba probíhá bodově (v místech odstraněných původních domů, příp. v zahradách domů),
poslední rozsáhlejší výstavba rodinných domů probíhá v ulici Podlesí. Stav bytového fondu odpovídá stáří
domů, převážná většina domů je dnes ve spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků bytů, kteří své domy udržují,
zejména je prováděna výměna oken a dveří, zateplení fasády, výměna krytiny, příp. výměna celé střešní
konstrukce z ploché na sedlovou, údržba vnitřních rozvodů vody, kanalizace, elektřiny, plynu apod.
V Chropyni a v místní části Plešovec je 684 rodinných domů se 792 byty a 115 bytových domů se 1 331 byty.
Město má v současné době ve svém vlastnictví 49 bytů v domech s pečovatelskou službou a dále bytový dům
číslo popisné 220 na ulici Drahy se 14 byty, dům číslo popisné 247 na náměstí Svobody s 18 byty, dům číslo
popisné 833 na ulici Tyršova s 16 byty. V majetku města dále zůstávají dva služební byty (v obou budovách
základní školy). Celkem tedy město vlastní 99 bytů, tj. 4,7 % bytového fondu.

Obrázek 10 - Navrhované lokality k výstavbě v SV okrajové části (lokalita u nádraží) a v JZ okrajové části (lokalita Podlesí),
zdroj: Územní plán města Chropyně, 2014

V územním plánu je nejvhodnější oblast nové výstavby umístěna mezi stávající obytnou zástavbou, sportovním
areálem a průmyslovým komplexem s železniční vlečkou a propojuje současnou zástavbu s plochou navrženou
pro rozvoj průmyslové výroby (lokalita u Nádraží). Jedná se o celkovou výměru 18 ha. Její využití je podmíněno
zpracováním územní studie. Při max. využití lokality se počítá s výstavbou 206 rodinných domů (bytových
jednotek).
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Další menší plochy pro individuální bydlení jsou rozptýleny v JZ okrajové části města (lokalita Podlesí) a
v lokalitě, která je souběžná s ulicí Hrad (BI 33) a částí Františkov (BI 77).
Vzhledem k tomu, že téměř všechny pozemky v plochách
vymezených pro bytovou výstavbu jsou v soukromém
vlastnictví a většinou nejsou napojeny na dopravní a
technickou infrastrukturu, bude jejich zastavění
komplikované.
Město Chropyně nemá ve svém vlastnictví pozemky
vhodné pro bytovou výstavbu a v současné době ani
nedisponuje žádným nástrojem podpory individuální
bytové výstavby. Ve městě je minimum objektů, které by
nebyly využity pro trvalé bydlení, zanedbatelný je počet
domů, které jsou využívány pro rekreaci.

Obrázek 11 - Nově navržené plochy souběžně
s ulicí Hrad a v části Františkov, zdroj: Územní
plán města Chropyně, 2014

Sociální bydlení pro seniory město pokrývá třemi domy
s byty s pečovatelskou službou (náměstí Svobody 26 a 27,
Hrázky 787 a 788). Tyto domy mají naplněnou kapacitu,
potřeby zájemců se zatím daří pokrývat. Do budoucna se
počítá s rozšířením sociálního bydlení.

Sociálně slabším obyvatelům město nabízí v případě uvolnění byty v domě číslo popisné 833 (16 bytů) nebo
v domě číslo popisné 220 (14 bytů). Startovacími byty pro sociálně slabé mladé rodiny město nedisponuje.
Veřejné prostranství je určeno k obecnému, tj. veřejnému užívání. Veřejným prostranstvím jsou podle zákona
o obcích prostory přístupné každému bez omezení, tj. sloužící obecnému užívání - bez ohledu na vlastnictví
k tomuto prostoru. Jsou to ze zákona všechny ulice, chodníky, náměstí, tržiště, parky popř. veřejná zeleň a další
prostory přístupné každému bez omezení. Stav veřejných prostranství odpovídá stáří a opotřebovanosti. Různé
části jsou rekonstruovány v souvislosti s regenerací jednotlivých etap sídlišť (např. chodníky, místní
komunikace, zeleň, městský mobiliář). Péče o veřejné prostory si žádá trvalé průběžné financování oprav a
rekonstrukcí. Prioritou je obnova a rozšiřování zeleně, regenerace parků včetně revitalizace nevyužitých ploch
uprostřed města.

ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Mateřská škola Chropyně, okres Kroměříž, příspěvková organizace, je zřízena městem Chropyně. Škola má
jedno pracoviště a to na ulici Tyršova. V současné době je škola plně obsazena. V roce 2014 navštěvovalo
mateřskou školu 153 dětí, ve školním roce 2015/2016 je k docházce přijato 156 dětí rozdělených do šesti tříd.
Tři předškolní třídy navštěvují děti ve věku 5-7 let a tři třídy jsou věkově smíšené (2 - 5 let).
Mateřská škola provozuje mimo hlavní činnosti i činnost doplňkovou. Předmětem činnosti školy je nejen
zabezpečení předškolní výchovy, ale také řada doprovodných projektů. Ve škole se děti mohou naučit hrát na
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flétnu a zdravě dýchat v rámci projektů S flétničkou ve školce a Veselé pískání – zdravé dýchání. Škola je zapojena do projektu Zdravý úsměv, což je preventivní program v péči o chrup. Mateřská škola během roku
organizuje různé akce na podporu výchovy v rodině, besedy s učitelkami z 1. stupně základní školy, účastní se
akcí pro rodiče i veřejnost, děti vystupují jako účinkující při různých akcích pořádaných městem. MŠ nezajišťuje
speciální výuku jako např. logopedickou či jazykovou.
Úplata (školné) za pobyt dětí v mateřské škole je upravena vyhláškou MŠMT a vnitřní směrnicí organizace. Výše
základní úplaty činí 300 Kč/měsíc. Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně. Ze
strany města je mateřská škola jako příspěvková organizace financována prostřednictvím příspěvku, který je
určen na provozní výdaje a činnost jednotlivých zařízení, příp. na opravy a údržbu malého rozsahu.
Budova školy prošla zateplením a výměnou oken v roce 2013 a pozemek školní zahrady byl v roce 2014
zmodernizován v rámci projektu Zahrada v přírodním stylu. V současné době se řeší nutná rekonstrukce
hygienického zařízení a vnitřních rozvodů a s tím související kapacitní normy omezující počet umístěných žáků.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Základní škola Chropyně, okres Kroměříž, příspěvková organizace, je zřízena městem Chropyně. Provozní
příspěvek od zřizovatele je určen především na náklady spojené s provozem školy. Jedná se hlavně o náklady na
energie, materiál, opravy, údržbu, služby a ostatní základní provoz.
Škola je úplnou základní školou s 1. až 9. ročníkem. Budovy a prostory jsou kapacitně dimenzovány na 750 žáků,
školní družina na 90 žáků. Ve školním roce 2014/2015 navštěvovalo školu celkem 390 žáků, pracovalo zde 26
pedagogů (jeden pedagog na dohodu o provedení práce), 4 asistentky, 1 osobní asistent, 7 správních
zaměstnanců a 3 vychovatelky. Ve školním roce 2015/2016 je to celkem 398 žáků v 18 třídách. Pedagogů je 25,
dále 3 asistentky, 7 správních zaměstnanců a 3 vychovatelky.
Škola sídlí ve dvou budovách, které jsou od sebe vzdálené přibližně 10 minut chůze. Na ulici J. Fučíka se nachází
budova pro I. stupeň a školní družinu, na ulici Komenského budova pro II. stupeň základní školy. Obě školy jsou
vybaveny výtahy pro vozíčkáře a jsou částečně bezbariérové. Tomuto jsou na obou budovách přizpůsobena
i sociální zařízení.
Školní družina (ŠD) je součástí základní školy, má tři oddělení, které navštěvují žáci 1. - 5. ročníku. Kapacita
školní družiny je 90 žáků. Přednostně jsou do ŠD přijímáni žáci z 1. a 2. ročníků. Úplata za ŠD byla stanovena
140 Kč za měsíc. Školní družina ke své činnosti používá tři samostatné místnosti, má možnost využívat prostory
školní tělocvičny, počítačové učebny, prostory dvora, přilehlé travnaté plochy a sportoviště TJ.
Ve škole je zajištěna péče o děti s výukovými vadami (náprava se uskutečňuje v dyslektických kroužcích),
logopedickými problémy i tělesným postižením (zapojením asistenta žáka). Na škole pracuje kroužek výuky
angličtiny pro žáky 1. a 2. třídy. Na škole působí preventista sociálně-patologických jevů. Rodiče i žáci mají
možnost využít konzultačních hodin s výchovnou poradkyní.
Škola je spádovou pro obec Záříčí. Doprava žáků do školy je autobusová. Vzdálenost autobusových zastávek od
školy je minimální. Žáci školy ve školní docházce pokračují nejčastěji v Kroměříži, Kojetíně a Přerově.
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Kapacita školy je vyšší než její momentální naplněnost vyplývající z demografického vývoje. Tato skutečnost
však umožňuje organizovat výuku na prvním stupni odděleně od provozu školní družiny. Samostatné třídy školy
a školní družiny jsou výraznou hygienickou i provozní výhodou. Na druhém stupni je pak předností, že kmenové
třídy nemusejí být umístěny v odborných pracovnách. Má to pozitivní vliv na úroveň prostorových a materiálně
technických podmínek výuky.
Budova školy na ulici J. Fučíka prošla regenerací ve formě zateplení a výměny oken a dveří v roce 2003. Řešení
si v současné době žádá nevyhovující prostor školního dvora na ulici J. Fučíka. Rýsuje se možnost využít k tomu
některou z dalších etap regenerace sídliště. Dosluhují také rozvody v obou budovách školy. V budově na ulici J.
Fučíka vykazují okna řadu nedostatků a omezení ve své funkčnosti. Budova na Komenského ulici dostala v roce
2014 novou střechu, pouze přední část budovy má nová okna, ze dvora tomu tak není. V některých prostorách
školy je otevírání oken nefunkční. Do budoucna bude potřeba rekonstruovat podlahy, dodělat zbylou výměnu
oken, pořídit termoregulační ventily na radiátory, popř. rekonstruovat odborné učebny.

ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ

Zařízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž, příspěvková organizace, je zřízeno městem Chropyně.
Zařízení školního stravování Chropyně jako samostatný právní subjekt zajišťuje ve své hlavní činnosti stravování
žáků a zaměstnanců pro Základní školu Chropyně, Mateřskou školu Chropyně, Mateřskou školu Kyselovice
a Základní školu a Mateřskou školu Vlkoš.
Zahrnuje tři odloučená pracoviště - hlavní jídelnu na ulici Ječmínkova, jídelnu v MŠ Tyršova a jídelnu v ZŠ
Fučíkova. Hlavní budova je na ulici Ječmínkově, slouží jako jídelna pro žáky školy. Stravování žáků II. stupně
základní školy je zajištěno stavebně-technickým propojením budovy školy a jídelny. Odloučená pracoviště
v budově mateřské školy a v budově I. stupně základní školy slouží pouze jako výdejny. Na tato pracoviště se
strava pravidelně dováží vozidlem města výhradně určeným k převozu stravy a potravin.
Cena stravenky v rámci hlavní činnosti u školního stravování představuje jen hodnotu nákladů na potraviny.
Mimo tuto hlavní činnost provozuje i činnost doplňkovou, která nabízí možnost stravování cizích strávníků,
prodej balíčkové stravy, zhotovení jídel na zakázku a pořádání mimořádných akcí.
Budova na Ječmínkově ulici dlouhodobě vykazuje problémy s odkanalizováním (lapač tuků), dosluhují také
rozvody a budova potřebuje provést opatření vedoucí ke snížení její energetické náročnosti.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ – POBOČKA CHROPYNĚ

Základní umělecká škola Kroměříž, p. o., která je zřízena městem Kroměříž, provozuje svou pobočku v Chropyni.
Pobočka sídlí na Komenského ulici v těsné blízkosti základní školy. Výuka dětí nižších ročníků pak po dohodě
s ředitelem základní školy probíhá přímo v budově I. stupně na ulici J. Fučíka. Pobočka zajišťuje výuku v oboru
tanečním a hudebním včetně zpěvu. Na pobočce v současné době působí 10 pedagogů. Obor výtvarný a
dramatický působí pouze v centrále školy v Kroměříži. Při škole působí lidový soubor Chropyňáček, který vznikl
za účelem doprovázení místního folklorního souboru Ječmínek. Žáci školy se pravidelně účastní řady akcí
pořádaných pro veřejnost městem, základní školou, farností i dalšími subjekty. V mateřské škole Chropyně
organizuje pravidelnou výuku hry na zobcovou flétnu.
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SOUKROMÁ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC, s. r. o., Kroměříž, provozuje v Chropyni svou pobočku v budově
základní školy na ulici J. Fučíka. Pobočka nabízí výuku v hudebním oboru ve velmi pestré nabídce hudebních
nástrojů a zpěvu, kterou zajišťuje 10 aprobovaných a kvalifikovaných pedagogů. Na pobočce působí dechový
orchestr Two, Three, Four a pěvecký sbor Myši a Myšáci. Pobočka spolupracuje s městem, základní školou,
farností i dalšími subjekty a pravidelně vystupuje na nejrůznějších akcích přádaných pro veřejnost. V mateřské
škole Chropyně organizuje pravidelnou výuku hry na zobcovou flétnu.

ZDRAVOTNICTVÍ

Ve městě se nachází tři ordinace praktických lékařů pro dospělé, jedna ordinace praktického lékaře pro děti, tři
ordinace zubních lékařů. Všichni tito lékaři jsou občanům města k dispozici pět dní v týdnu. Jejich ordinační
hodiny jsou dostačující. Ve městě se nachází také jedna ordinace praktického lékaře – gynekologa. Jeho
ordinační hodiny jsou dva dny v týdnu. Ordinace lékařů jsou soustředěny v jedné budově zdravotního střediska
přímo v centru sídliště. Budova zdravotního střediska je v majetku lékařů. Není bezbariérová.
Ve zdravotním středisku působí také fyzioterapeutka. Masáže a rehabilitace jsou občanům k dispozici pět dní
v týdnu. Do města dojíždí lékař specialista – diabetolog. Jeho ordinace je jednou za 14 dnů umístěna
v Městském kulturním středisku. Stárnoucí obyvatelé města by přivítali přímo ve městě také ordinaci ortopeda
či kardiologa. K dalším lékařům specialistům dojíždí občané převážně do nemocnice a na polikliniku do
Kroměříže, kde je zároveň zajištěna i pohotovostní služba. Z Kroměříže přijíždí do Chropyně i zdravotnická
záchranná služba, a to s ohledem na malou vzdálenost v legislativně stanovené maximální době dojezdu. Řada
občanů využívá také nemocnici v krajském městě i nemocnici v nedalekém Přerově.
Ve městě jsou dvě lékárny. Jedna v bezprostřední blízkosti zdravotního střediska, druhá v centru města v místě
velké frekvence občanů. Otevírací doba je dostačující. Jedna je otevřena i o víkendech.
Ve městě sídlí soukromý optik, který poskytuje základní vyšetření a služby po dohodě se zdravotními
pojišťovnami.

SOCIÁLNÍ PÉČE

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ

Město Chropyně je součástí komunitního plánování sociálních služeb v rámci SO ORP Kroměříž společně
s dalšími obcemi. Proces komunitního plánování sociálních služeb na období 2015 – 2017 byl zahájen již v roce
2012 v rámci projektu Rozvoj plánování sociálních služeb v SO ORP Kroměříž.
Výstupem dvouletého plánování se stal obsáhlý dokument Plán sociálních služeb v SO ORP Kroměříž na období
2015 – 2017, který byl zpracován ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb, uživateli sociálních služeb,
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zástupci zadavatele (města Kroměříže), partnerů projektu (měst Hulín, Chropyně, Koryčany, Morkovice-Slížany
a obce Zdounky) a veřejnosti a je dostupný na webových stránkách města Kroměříže (www.mesto-kromeriz.cz).
Úkolem dokumentu je mimo jiné vymezit sociální služby, které budou v daném období na území daného kraje
podporovány. Společným cílem bylo a nadále zůstává zajistit místní a typovou dostupnost kvalitních a
efektivních sociálních služeb na území SO ORP Kroměříž.
Za účelem informování veřejnosti o sociálních službách v SO ORP Kroměříž vznikla tištěná publikace Na
problémy nejste sami, na webových stránkách města Kroměříž (www.socialnisluzbykm.cz) je zveřejněn
Elektronický katalog sociálních služeb v SO ORP Kroměříž.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V OBCI, JEJICH ROZSAH A ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ

Pečovatelská služba
Město Chropyně je od 1. ledna 2005 zřizovatelem i poskytovatelem terénní sociální služby – Pečovatelská
služba města Chropyně. Pečovatelská služba je terénní i ambulantní sociální službou, která poskytuje pomoc a
podporu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, tělesného nebo zdravotního postižení
a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Cílovou skupinou jsou senioři a osoby s tělesným
a zdravotním postižením s bydlištěm na území města Chropyně, místní části Plešovec nebo přilehlých obcí
Záříčí, Kyselovice a Žalkovice. Provozní doba pečovatelské služby je v pracovní dny 7:00 až 19:30. V roce 2015
měla 86 klientů. Pro kvalitní zajištění pečovatelské služby bylo v závěru roku pořízeno druhé vozidlo.
Město provozuje tři domy s pečovatelskou službou: náměstí Svobody č.p. 26 (17 bytů), náměstí Svobody č. p.
27 (16 bytů), bytový dům Hrázky č. p. 787 a č. p. 788 (16 bytů). Občanům města jsou byty přidělovány na
základě žádosti, zásad a rozhodnutí Rady města Chropyně. Byty ve všech objektech jsou před každým znovu
obsazením dle potřeby rekonstruovány a opravovány. V nevyhovujícím stavu se nachází vnitřní prostory dvora
domů s pečovatelskou službou.
Osobní a terénní služby na území města poskytuje také Oblastní charita se sídlem v Kroměříži. Terénní i osobní
služby na území města pro rodiny se zdravotně postiženými dětmi poskytuje spolek Středisko rané péče EDUCO
se sídlem ve Zlíně.
Město i ostatní subjekty působící na území města se snaží neustále rozšiřovat dostupnost především terénních
sociálních služeb a vyhovět tak narůstajícím požadavkům ze strany klientů (následek stárnutí populace).

Pobytová zařízení sociálních služeb
V Chropyni nejsou žádné pobytové služby, nejblíže spádová je Kroměříž. Domovy pro seniory jsou v Kroměříži
čtyři. Jeden provozuje Česká katolická charita, tři provozují Sociální služby města Kroměříže, p. o. Sociální služby
města Kroměříže provozují také Domov se zvláštním režimem a Domov pro osoby se zdravotním postižením.
Oblastní charita Kroměříž Azylový dům pro ženy a matky s dětmi. Astras, o. p. s., Azylový dům. Občané města
využívají také pobytová zařízení v Holešově, Tovačově a další dle blízkosti dalších rodinných příslušníků.
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Podmínky pro život seniorů
Ve městě funguje místní organizace Svazu tělesně postižených, která je velice aktivní a připravuje nejen pro své
členy řadu akcí k využití volného času. V rámci etapy regenerace sídliště plánované na rok 2016 budou ve městě
instalovány herní prvky vhodné pro cvičení seniorů. Budou volně přístupné. Počet a kvalita služeb určených
seniorům bude vyžadovat s pokračujícím celkovým stárnutím populace své rozšiřování a navyšování kapacity.

KULTURA

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO

Zajištění oblasti kultury je v Chropyni v kompetenci Správy majetku města, p. o., Chropyně, která má ve správě
mimo jiné budovu Městského kulturního střediska (MKS). Správa majetku pořádá kulturní akce, zajišťuje
kulturní produkce, zábavy a společenské akce. Správa napomáhá vytváření zázemí pro aktivity amatérských
zájmových souborů a dalších spolupracujících subjektů, zejména neziskových organizací.
Kulturní činnost je provozována převážně v budově Městského kulturního střediska, kde se nachází hlavní sál,
s kapacitou 400 míst k sezení, k dispozici jsou i čtyři další místnosti, které je možné využít k nejrůznějším akcím
kulturního, přednáškového či soukromého typu.
V MKS je pravidelně každý měsíc připraveno jedno kulturní vystoupení pro dospělé a jedno pro děti.
Návštěvnost dětských představení je dobrá, protože je navštěvují žáci základní a mateřské školy v rámci výuky.
Návštěvnost kulturních představení pro dospělé je naopak dlouhodobě velice nízká a to přesto, že je například
seniorům na tato představení umožněna sleva ze vstupného.
Ve městě se pravidelně každý lichý kalendářní rok pořádá folklorní festival - Hanácké slavnosti. Od roku 1985 se
tak do města pravidelně sjíždějí dětské i dospělé folklorní soubory, během slavnostního víkendu je vždy k vidění
i řada dalších kulturních akcí a žánrů.
Pravidelným se v posledních letech stalo také pořádání Chropyňských hodů, každoročně v samém závěru
prázdnin, u příležitosti posvěcení místního římskokatolického kostela Sv. Jiljí. Pravidelné je i pořádání
Chropyňských hrátek v sudých kalendářních letech. Tradicí se stalo každoroční Pálení čarodějnic, stavění
a kácení máje a řada dalších kulturních akcí pro všechny věkové kategorie. V letních měsících je zajišťováno
promítání „letního“ kina v prostoru fotbalového stadionu v sídlišti.
Od roku 2011 se v místním kostele pořádá Noc kostelů. Kulturní akce určená všem bez rozdílu věku i vyznání.
Řada menších kulturních a hudebních programů je organizována základními uměleckými školami i dalšími
volnočasovými a neziskovými organizacemi. Tyto akce jsou v naprosté většině pořádány venku, tudíž jejich
návštěvnost je závislá na počasí. V případě příznivého počasí je jejich návštěvnost výborná. K výborné
návštěvnosti přispívá i fakt, že jsou tyto akce pořádány většinou bez výběru vstupného.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Ve městě je zřízena Městské knihovna. Má celkem tři pracoviště. Hlavní pracoviště je zpřístupněno 4x týdně (2x
pro dětské a 2x pro dospělé čtenáře), oddělení pro dospělé má zřízenu počítačovou studovnu s veřejně
přístupným internetem. Na sídlišti je k dispozici pobočka určená výhradně pro malé dětské čtenáře. Další
pobočka funguje v místní části, kde je čtenářům k dispozici jedno odpoledne v týdnu. Pracovnice knihovny
kromě knihovnické činnosti zajišťuje pořádání přednášek a besed nejčastěji pro žáky základní a mateřské školy
a děti ze školní družiny. Aktivní je literární kroužek dětí města.
Hlavní budova knihovny je zastaralá a vykazuje potřebu řady velkých investic do rekonstrukce rozvodů,
zateplení, střechy, vybavení atd.

HISTORICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKY

Národní památkový ústav registruje v Chropyni dvě památky - kostel sv. Jiljí a zámek, obě na náměstí Svobody.
Nemovitými památkami místního významu jsou socha sv. Jana a zvonice na náměstí, kříž v západní části obce
a hřbitov včetně kříže. Okolo zámku Chropyně a Zámeckého rybníka je vymezeno 50 metrů široké ochranné
pásmo přírodní památky.

SPORT A TĚLOVÝCHOVA

Na území města se nachází budova tělocvičny s hlavním sálem a několika dalšími místnostmi využitelnými pro
sportovní aktivity, dále travnatý fotbalový stadion, atletický stadion, fotbalové hřiště s umělým povrchem,
házenkářské hřiště, tenisové kurty, městské koupaliště, střelnice v suterénu školy. Sportoviště jsou majetkem
města s výjimkou budovy tělocvičny, která je v majetku Tělovýchovné jednoty (TJ) Chropyně.

MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ

Provozovatelem koupaliště je Správa majetku města Chropyně, p. o. Koupaliště prošlo v letech 2007/2008
generální rekonstrukcí. Voda ve všech bazénech je ohřívána tepelnými čerpadly, koupaliště je vybaveno
zábavnými vodními atrakcemi. Vybavení areálu: bazén s vyhřívanou vodou, brouzdaliště pro nejmenší
s "Beruškou", tobogán, lezecká stěna, divoká řeka, masážní lavice, skluzavky, vodní hřiby, hřiště na plážový
volejbal, hřiště na míčové hry. Parkoviště je hned vedle areálu. Vstup na koupaliště je bezbariérový. Provozní
doba koupaliště je (podle počasí) od 1. června do 1. září. Otevírací doba je obvykle v pracovní dny od 10 do 19
hodin a o víkendu od 9 do 19 hodin. Pozitivně je ze strany občanů vnímáno večerní koupání i možnost
kondičního plavání. I přes nedávnou velkou rekonstrukci vykazuje sociální zařízení potřebu dalších oprav.
Dětské brouzdaliště je ve velmi špatném technickém stavu a vyžaduje urychlenou renovaci.
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TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA, SPORTOVNÍ SUBJEKTY

Hlavním subjektem na poli sportu je v Chropyni Tělovýchovná jednota (TJ), spolek. Pod hlavičkou TJ pracuje ve
městě 14 oddílů: badminton, florbal, gymnastika, jóga, kanoistika, karate, kuželky, lehká atletika, národní
házená, nohejbal, sálová kopaná, stolní tenis, volejbal a oddíl sportu pro všechny. V TJ je organizováno cca 450
členů, z toho minimálně 200 členů je mládež do 19 ti let.
Na území města provozují svou činnost tyto spolky: Fotbalový klub Chropyně, Cyklistický oddíl Cyklosport V+P
Chropyně, hokejový klub HC Jiskra Chropyně, hokejový tým BAREX Chropyně, Sportovně střelecký klub JUNIOR
Chropyně, Moravskoslezský kynologický svaz – Kynologický klub Technoplast Chropyně, letecko-modelářský
klub LMK Racek Chropyně, klub hráčů šipek DC Racek Chropyně a sportovní aktivity vyvíjejí také členové Sboru
dobrovolných hasičů Chropyně a Sboru dobrovolných hasičů Plešovec.

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ

Dětská hřiště, včetně oploceného hřiště s umělým povrchem, jsou soustředěna převážně v místech největší
koncentrace obyvatel, ale i v okrajových částech města (včetně místní části) jsou umístěny alespoň menší hrací
prvky. Velká hřiště jsou ve vnitrobloku sídliště a na ulici Moravská, menší herní prvky jsou umístěny například
na ulici K. H. Máchy, Hrad, J. Fučíka.
Stav jednotlivých herních prvků odpovídá jejich stáří a opotřebovanosti. Jsou průběžně renovována, tempo
postupné renovace je ale velmi pomalé.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY NEJEN DĚ TÍ A MLÁDEŽE

Činnost volnočasových spolků a zájmových kroužků se soustřeďuje do budovy bývalé základní školy na náměstí
Svobody číslo popisné 335, která je ve vlastnictví města.
V této budově má svou klubovnu:
•
JUNÁK – Český skaut, z. s. - Středisko Krále Ječmínka v Chropyni,
•
A-TOM ČR, TOM Chropyně, turistický oddíl Kamínek,
•
Pionýrská skupina Obránců míru Chropyně
•
Mateřské centrum KoTě, o. p. s.,
•
Svaz žen a zručných babiček,
•
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s., místní organizace Chropyně a při něm - pěvecký sbor Chropyňské
babky,
•
Soukromý institut neformálního vzdělávání, o. p. s.,
•
kroužek keramiky pořádaný Střediskem volného času dětí a mládeže Šipka Kroměříž, p. o.,
ve městě dále působí:
•
Moravský rybářský svaz, o. s., místní organizace Chropyně,
•
folklorní soubor Ječmínek Chropyně,
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•
•
•
•

Klub českých turistů,
spolek Přidej se k nám,
Myslivecké sdružení Chropyně,
tři základní organizace Českého zahrádkářského svazu a další.

Svaz žen a klub turistů se pravidelně podílejí na přípravě výstav a kulturních akcí města. Junák, Pionýr
a Kamínek každoročně pořádají dětské letní tábory v délce trvání jednoho až dvou týdnů.
V Chropyni jsou dobré podmínky pro všechny volnočasové aktivity, počet těchto zařízení odpovídá počtu
obyvatel ve městě a blízkém okolí. Zájemce z každé věkové kategorie si může najít vhodného koníčka.
Podpora zájmových a sportovních organizací zůstává pro město i nadále prioritou. Nemalé finanční prostředky
vyžaduje celková rekonstrukce střediska volnočasových aktivit.

SHRNUTÍ
Bytový fond je zhruba z poloviny zajištěn byty v rodinných a bytových domech. Město také disponuje byty ve
svém vlastnictví. Rozsah nových zastavitelných ploch pro bydlení odpovídá poptávce. Díky tomu, že město
nevlastní pozemky pro bytovou výstavbu, budou nezbytná a dlouhá jednání se soukromými vlastníky. Ve
městě se nachází základní občanská vybavenost, mateřská i základní škola, základní umělecké školy,
zdravotnické zařízení a dům s pečovatelskou službou. Do budoucna bude potřeba investovat nemalé
prostředky na rekonstrukci budov a vnitřních rozvodů městských budov, investice si také vyžádá postupná
obnova a rekonstrukce veřejných prostranství. Ve městě je bohatá činnost neziskových a sportovních
organizací.
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6. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

KLIMATICKÉ A HYDROLOGICKÉ POMĚRY

Klimaticky patří město Chropyně do teplé oblasti T2, která je charakteristická dlouhým, teplým a suchým létem.
Přechodné období je velmi krátké s teplým až mírně teplým jarem i podzimem. Zima je krátká, mírně teplá
a suchá až velmi suchá, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. (Quitt 1971, Tolasz 2007)
Region náleží ke střední části povodí Moravy, která se svými přítoky odvádí vodu do Dunaje a dále do Černého
moře. Hlavním vodním tokem je řeka Morava, protékající západním okrajem správního území Chropyně.
3 -1
Průměrný roční průtok Moravy v Kroměříži činí přibližně 49 m .s . Vodní režim Moravy je v porovnání s
ostatními toky poměrně vyrovnaný, minimální průtoky se vyskytují obvykle v září, maximální v březnu.
K významným levostranným přítokům patří Moštěnka, tekoucí po hranici katastru.
Na území města Chropyně se nachází vodní tok Malá Bečva, který vzniká odbočením od hlavního toku Bečvy
u Troubek a u Kroměříže se vlévá do Moštěnky. Malá Bečva tvoří v celém území četné meandry, ty jsou
nejvýraznější v severní části správního území Chropyně. Většina vodních toků v území, včetně menších potoků
Kyselovského, Troubky a bezejmenných potoků a struh v lužním prostoru, je regulována a teče v napřímených
korytech.
Výjimku představují některé úseky Malé Bečvy a z ní odbočujícího Mlýnského náhonu v Chropyni, které si
uchovaly přirozený ráz meandrujících nížinných toků. Při východním okraji zájmového území protéká
odvodňovací kanál Svodnice, který v Chropyni ústí do Malé Bečvy. Do Svodnice ústí potok Lukavec v severní
části zájmového území a také Troubka ve střední části území mezi Chropyní a Záříčím. Do Svodnice ústí také
řada odvodňovacích kanálů, především pak z luk a polí. Stojaté vodní plochy jsou tvořeny rybníky. Největší
z nich je Zámecký rybník. Jeho rozloha je 22 ha a je napájen pomocí umělého náhonu z Malé Bečvy. Dalšími
vodními plochami jsou v Horním lese rybník Stařina, rybník Hejtman západně od města Chropyně a Malý
chropyňský rybník, který leží jižně od NPP Chropyňský rybník.

PODZEMNÍ VODA

Zájmové území leží v základní vrstvě k hydrogeologickému rajonu Hornomoravský úval. Celé správní území obce
leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Kvartér řeky Moravy, vyhlášeném Nařízením vlády č.
85/1981 Sb. Katastrální území města se nachází v ochranných pásmech vodních zdrojů:
•
•
•

Břestský les - OPVZ I. st., OPVZ IIa st. – jihovýchodní část katastru
Plešovec - OPVZ I. st., OPVZ IIa st., OPVZ II st. – jihozápadní část katastru
Záříčí - OPVZ IIa st. – zasahuje severozápadní část katastru.

Kvalita podzemní vody z hlediska využitelnosti pro zásobování pitnou vodou je převážně
II. kategorie, tedy vyžadující složitější úpravu. Kritickou složkou podmiňující zhoršenou kvalitu podzemní vody je
Fe a Mn a sloučeniny dusíku, jak je pravidlem v zemědělských oblastech.
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OCHRANA VOD

Město má vyřešené komplexní odkanalizování splaškových a dešťových vod. Mezi možné zdroje znečištění vod
patří nedostatečná technická opatření proti průnikům, případně průsakům močůvkových jímek do povrchových
a podzemních vod a znečištění podzemních i povrchových vod často neúměrným hnojením půdy.
Z hlediska ochrany vod jsou katastrální území Chropyně a Plešovce řazena mezi tzv. zranitelné oblasti ve smyslu
nařízení vlády č. 103/2003 Sb. Z toho plynou povinnosti, které je nutno dodržovat při používání a skladování
hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření.

PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA

Do řešeného území zasahuje záplavové území Q 100 Bečvy (zaplavená plocha 1508,48 ha), Moravy (zaplavená
plocha 1500,84 ha) a Moštěnky (zaplavená plocha 822,76 ha). Závažným problémem řešeného území se po
povodni v roce 1997 jeví možnost zatopení velké části správního území při velké povodni. Až do úrovně
zatopení Q100 se jako dostatečná ochrana Chropyně ze severního směru jeví náspy železniční tratě a vlečky do
skladového areálu Správy státních hmotných rezerv a od východu silnice do Záříčí, resp. ulice Tovačovská. Při
povodni v roce 1997 zadržela část záplavy vlečka do Výrobního a logistického areálu Chropyně. Již pětileté
povodně ale ohrožují Plešovec, odkud mohou při vyšší úrovni záplavy vystupovat do prostoru východně od
Zámeckého rybníka.
V rámci řešení protipovodňové ochrany bylo navrženo vybudování suché vodní nádrže a několika ochranných
valů. Jednotlivé rozvojové plochy jsou chráněny před povodněmi situováním mimo záplavové území, nebo
chráněny hrázemi. Chráněny nejsou takové plochy, kde nedojde k podstatnému ohrožení staveb (zahrádkářské
kolonie apod.).

OVZDUŠÍ
Z hlediska ovzduší je pro oblast Chropyně charakteristická zhoršená kvalita ovzduší v důsledku působení emisí
z průmyslu, dopravy, zemědělství a plošných zdrojů (vytápění domácností). V souvislosti s liniovými zdroji je
nutno uvést hlukové znečištění. Významným zdrojem hluku v zastavěném území je železniční trať (ÚAP
Kroměříž).
Řešené území nepatří mezi oblasti s četným výskytem místních inverzí teploty vzduchu. Velká část katastru je
zalesněna a v rámci územního plánu jsou navrženy dostatečné plochy zeleně jako významného faktoru
eliminujícího prašnost a zlepšujícího kvalitu ovzduší.
Podle každoročně zveřejňovaných Sdělení ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší došlo v posledních
letech ke zlepšení kvality ovzduší na území města Chropyně. I přes značné zlepšení území města stále vykazuje
zhoršenou kvalitu ovzduší. Území Chropyně není řazeno mezi území, kde došlo k překročení hodnoty cílového
imisního limitu pro benzo(a)pyren (na základě dat z roku 2008).
V logistickém a výrobním areálu se nachází spalovna odpadů. V současné době není v provozu, připravuje se její
modernizace a rekonstrukce.
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GEOLOGIE, PŮDA

Správní území Chropyně spadá geomorfologicky do Hornomoravského úvalu, jeho jižního cípu. Terén je
rovinatý.

Třídy ochrany

Zastoupení (%)

Výměra (ha)

1. třída - bonitně nejcennější půdy

5,92

64,03

2. třída - půdy s nadprůměrnou produkční schopností

49,83

539,16

3. třída - půdy s průměrnou produkční schopností

24,77

268,01

4. třída - půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností

12,30

133,05

5. třída - půdy s velmi nízkou produkční schopností

7,19

77,80

Tabulka 12 - Bonitované půdně ekologické jednotky na území města v roce 2015, zdroj: VUMOP, Statistická ročenka půdní služby

Geologickým podložím jsou kvartérní nezpevněné sedimenty - štěrkopísky, písky, jíl. Jedinou nerostnou
surovinou vyskytující se na správním území Chropyně jsou štěrkopísky, které nejsou řazeny mezi výhradní
nerosty. Jejich ložiskové nahromadění je ale významné, takže pro jejich ložiska Chropyně - Záříčí
a Plešovec, ověřená geologickým průzkumem, vymezilo Ministerstvo životního prostředí dvě chráněná
ložisková území. Východně od Plešovce je to CHLÚ Chropyně I, na severu k.ú. CHLÚ Chropyně. Naplavené hlíny
mají mocnost více než 1 m a tvoří půdní substrát. Z hlediska půdních typů převládají na území města Chropyně
4
fluvizemě (92,81 %, 1 004,25 ha), zbytek doplňuji gleje (7,19 %, 77,75 ha).

Koeficient ohroženosti

Stupeň ohroženosti

Zastoupení (%)

Výměra (ha)

více než 23,1

půdy nejohroženější

0,00

0,00

17,1 - 23,0

půdy silně ohrožené

8,41

64,41

11,1 - 17,0

půdy ohrožené

0,00

0,00

7,1 - 11,0

půdy mírně ohrožené

0,00

0,00

4,1 - 7,0

půdy náchylné

66,14

506,71

méně než 4

bez ohrožení

24,36

186,63

-

nehodnoceno

1,09

8,33

100

766

Celkem

Tabulka 13 - Celková potenciální ohroženost zemědělské půdy větrnou erozí na území města Chropyně v roce 2015,
zdroj: VUMOP, Statistická ročenka půdní služby

4

půdy v rovinatém území na nevápnitých i vápnitých usazeninách podél vodních toků, včetně glejových
a oglejených subtypů a variet. Vnitřní třídění je založeno na zrnitostním složení, na hloubce hladiny vody spojené s tokem a na výskytu
v klimatických regionech. Jsou to většinou půdy bezskeletovité.
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Jižní a jihozápadní část katastru je zalesněná, lesní porosty jsou zastoupeny i v jihovýchodní
a severovýchodní části katastru – výměra 551,63 ha. Z celkové výměry zemědělské půdy 1082,5 ha v řešeném
území představuje 64,03 ha půda v 1. třídě ochrany a 539,19 ha ve 2. třídě ochrany. Méně kvalitní půdy IV. a V.
třídy ochrany se vyskytují v centrální části města a místní části Plešovec a severovýchodně od města Chropyně
(Tab. 14). Půda na území města je bezskeletovitá a hluboká (92,81 %, 1 004,25 ha) až slabě skeletovitá, hluboká
až středně hluboká (7,19 %, 77,75 ha). Půdy jsou zejména ohroženy větrnou erozí, kde 2/3 půd na území města
5

jsou definovány jako náchylné (Tab. 15). Téměř 2/3 půdního fondu na území města má acidifikaci v kategorii
vyšší střední (kategorie 4), utuženost půd je nízká (56 %). Pouhých 7 % půd tvoří trvale zamokřené půdy.

BIOTA

Z pohledu biogeografického členění ČR se Chropyně nachází v kojetínském bioregionu (Culek 1996). Z pohledu
potenciální přirozené vegetace je území výlučně v oblasti jilmové doubravy (tvrdého luhu). Jeho zbytky jsou
zachovány podél Malé Bečvy a jsou součástí chráněných částí přírody. Význam zachovaných porostů víceméně
přirozeného složení lze vidět v jejich funkci břehoochranné a půdoochranné a v pozitivním vlivu na mezoklima
území. Poskytují rovněž ochranu fauně v zemědělsky silně využívané krajině úrodných úvalových luhů
a nemalou měrou přispívají ke zvýšení diverzity a ekologické stability území.
31. 12. 2013

31. 12. 2014

Celková výměra (ha)

1 900,38

1 900,38

Zemědělská půda

1 057,24

1 056,97

Orná půda

794,36

794,31

Chmelnice

0

0

Vinice

0

0

Zahrada

51,28

51,10

Ovocný sad

12,50

12,50

Trvalý travní porost

199,09

199,05

Nezemědělská půda

843,13

843,40

Lesní pozemek

543,82

543,82

Vodní plocha

69,39

69,39

Zastavěná plocha a nádvoří

51,44

51,98

Ostatní plocha

178,48

178,22

Tabulka 14 - Využití půdy na území města Chropyně v roce 2013 a 2014, zdroj: ČSÚ, Městská a obecní statistika
5

Acidifikace je degradační proces, při kterém dochází k pozvolnému snižování hodnoty půdní reakce tj. okyselování půdy. Tato půdní
charakteristika je velmi významný půdní ukazatel, který má mimo jiné vliv na přístupnost živin, jejich pohyb v půdě (včetně pohybu těžkých
kovů), růst rostlin, biologické oživení půdy, tvorbu a kvalitu humusu a další půdotvorné procesy. Acidifikace navazuje zpravidla na
debazifikaci, tj. na snížení obsahu uhličitanů (bazických iontů) v půdě a půdním roztoku. Kategorie 1-6
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Podél vodních toků se v posledních letech masově šíří neofyty např. netýkavka žláznatá, křídlatka japonská,
topinambur hlíznatý, celík (zlatobýl) kanadský. Tyto nepůvodní druhy vytlačuji ty původní, jejich výskyt by měl
být monitorován případně regulován.
Většina území původního luhu je převedena do zemědělského půdního fondu a obdělávána jako orná půda,
nebo je zastavěna. Trvalé travní porosty se vyskytují jen v okolí zachovalých lužních lesů. V oblasti lužních lesů a
luk žije typická fauna (žábronožky, listonozi, z ryb např. hrouzek Kesslerův, 11 druhů obojživelníků, z plazů
ještěrka obecná nebo užovka obojková až po racka chechtavého a některé pěvce např. rákosníka
proužkovaného.). Břehy vodních toků jsou téměř souvisle osídleny bobrem evropským. Z důvodu změny lužní
krajiny a vysychání některých tůní ubývá přirozeného prostředí pro žábronožky nebo listonohy.
Na orné půdě lze zaznamenat běžné druhy živočichů vázaných na tento typ biotopů. Kromě hraboše polního
zde nalézá vhodné stanoviště i zajíc polní a bažant obecný. Nad pole zalétávají některé druhy dravců, za
potravou přicházejí srny. Seznam všech živočichů, včetně latinských názvů, kteří žijí na okolí města, naleznete
v příloze 1.

KRAJINA, EKOLOGICKÁ STABILITA
Území města Chropyně náleží ve smyslu geomorfologické klasifikace k provincii Západní Karpaty, k soustavě
Vněkarpatské sníženiny, podsoustavě Západní Vněkarpatské sníženiny, celku Hornomoravský úval a podcelku
Středomoravská niva. Již sám název podcelku jasně vypovídá o rovinatém charakteru území bez dalších
významnějších geomorfologických útvarů. Krajinu lze charakterizovat jako území širokých říčních niv.
Krajinnými dominantami se tak ve správním území Chropyně stávají především lužní lesy, sledující převážně tok
Malé Bečvy, samotné vodní toky, rybníky a jednotlivá sídla se zástavbou. O ekonomické struktuře a využití
krajiny svědčí složení druhového využití pozemků.
Hodnota tohoto koeficientu (Kes) je pro město Chropyně 0,86 (ČSÚ) a řadí tak území dle stanovené klasifikace
mezi území intenzivně využívané, zejména zemědělskou velkovýrobou. Oslabení autoregulačních pochodů
v agroekosystémech způsobuje jejich značnou ekologickou labilitu a vyžaduje vysoké vklady dodatkové energie.
V rámci kraje jde o podprůměrný výsledek, Kes Zlínského kraje byl v roce 2006 1,41. Rovněž Kes Olomouckého
kraje byl v tomto roce vyšší (0,98), a celé ČR rovněž (1,04).

STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚ ŽE
Starou ekologickou zátěží na správním území Chropyně je bývalá skládka u severního okraje města zvaná
Smeťák. Riziko kontaminace okolí je hodnoceno z hlediska kvalitativního jako nízké, z hlediska kvantitativního
jako lokální. Skládka je již uzavřena, sanována a rekultivována. Ekologické zatížení města se také nachází
v bývalém areálu Technoplastu.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Zájmy ochrany přírody jsou chráněné zákonem č.114/1992 Sb. o ochraně přírody v platném znění. V rámci k. ú.
Chropyně je vyhlášeno maloplošné zvláště chráněné území – Národní přírodní památka Chropyňský rybník
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(24,1 ha), tvořená Zámeckým rybníkem s ostrůvkem uprostřed a břežními porosty. Rezervace byla zřízena
výnosem MK ČSR ze dne 4. 5. 1954, č. 35431/54, je tedy nejstarší rezervací na Kroměřížsku. Rybník s výskytem
silně ohrožené kotvice plovoucí (Trapa natans) je jednou z nejbohatších lokalit kotvice na Moravě. Populace
kriticky ohrožené kotvice plovoucí vykazovala velké roční fluktuace, v současnosti jsou počty stabilizované.
Je to rovněž významná ornitologická lokalita s ochranou hnízdní kolonie racka chechtavého. Před několika lety
zde vymizel leknín bílý z důvodu nevhodného zásahu, zejména vybagrování rybníku. Prokázán byl botulismus,
patrně související s nevhodnou manipulací s hladinou rybníka (dlouhodobé zastavení přítoku vody).
Na území Chropyně se nacházejí památné stromy tvořící alej platanů u jihozápadního okraje hřbitova a solitérní
smrk u zahrádkářské kolonie na pravém břehu ramene Malé Bečvy, asi 110 m od zámku. Severně od města se
nacházejí dvě skupiny solitérních lip. Na území města se dále nachází řada solitér a skupin mající charakter
památných stromů.
Území kolem západní hranice správního území Chropyně zaujímá rozsáhlá evropsky významná lokalita Morava
– Chropyňský luh o celkové ploše cca 3 205 ha. Zahrnuje aluviální louky a lesy, mokřady a tůně, štěrkovny
severně od silnice Kojetín - Chropyně s navazujícím lužním lesem a lučními enklávami nacházejícími se mezi
Kojetínem, Chropyní, Tovačovem a Kroměříží. Na severu je území zakončeno menším lužním lesem mezi
obcemi Troubky a Tovačov, cca 8 km západně od Přerova.
Lužní lesy jsou velmi hodnotné po stránce dendrologické, vyskytují se zde zbytkové populace topolu černého,
jilmu vazu a jasanu úzkolistého.
Před regulací toků a rozsáhlými melioračními úpravami, které vedly k celkovému narušení vodního režimu
krajiny, na lokalitě jednoznačně dominovala vlhčí společenstva. Aktuální lesní porosty byly vesměs vysazeny
uměle, avšak velká část starších porostů byla vhodnými pěstebními zásahy nasměrována k přírodě blízkému
stavu. Tyto porosty jsou výrazně různověké, velmi dobře je vyvinuta patrovitost.
Zásadní negativní vliv na celou lokalitu má z hlediska ochrany přírody regulace většiny vodních toků, odvodnění
a celkové narušení vodního režimu, mající za následek absenci přirozených pravidelných povodní a pokles
hladiny podzemní vody. Tyto faktory klíčově ovlivňují zhoršený stav lužních lesů a zejména aluviálních luk.
Ochrana luk souvisí s výskytem populací obojživelníků, motýlů a některých rostlin (např. česnek hranatý).

SHRNUTÍ
Území města se nachází v teplé oblasti, která leží ve střední části povodí Moravy. Celé území zároveň leží
v CHOPAV Kvartér řeky Moravy, v okolí se nachází pásma vodních zdrojů. Do dnešní doby stále zůstává
nevyřešená protipovodňová ochrana zastavěného území města. Město má také problém se zhoršenou
kvalitou ovzduší v důsledku působení emisí z průmyslu, dopravy a také s hlukovým znečištěním (železniční
trať). Díky geologickému podloží je území města bohaté na ložisková naleziště surovin, zejména štěrkopísku
a písku. Díky vhodným klimatickým podmínkám je celá oblast území města intenzivně zemědělsky využívána.
Do budoucna je nezbytné učinit opatření v ochraně zemědělského půdního fondu, proti větrné erozi,
a pozemkových úprav, které povedou k větší ekologické stabilitě. Na území města se také nachází území,
která podléhají ochraně životního prostředí, jedná se o NPP Chropyňský rybník a evropsky významnou
lokalitu Morava - Chropyňský luh, která je součástí NATURA 2000. Oblasti jsou domovem řady chráněných
rostlin.
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7. SPRÁVA MĚSTA

MĚSTSKÝ ÚŘAD A KOMPETENCE MĚ STA
Městský úřad v Chropyni je obecním úřadem s pověřeným obecním úřadem (tzv. úřad II. stupně). Dle § 13
vyhlášky č. 388/2002 Sb. je správní obvod vymezen katastrálním územím obcí Chropyně, Kyselovice, Záříčí a
Žalkovice.
Pro tyto obce vykonává přenesenou působnost na úseku stavebního zákona a zajišťuje matriční agendu. V
rámci uzavření veřejnoprávních smluv také pro tyto obce vykonává přestupkovou agendu, sociálně právní
ochranu dětí a provedení zápisů údajů do registru územní identifikace adres a nemovitostí.
V čele úřadu stojí tajemník. V rámci úřadu jsou vytvořeny čtyři odbory: odbor vnitřních věcí (6 zaměstnanců s
pracovním úvazkem 5,5), odbor výstavby a životního prostředí (6 zaměstnanců s pracovním úvazkem 6),
finanční odbor (5 zaměstnanců s pracovním úvazkem 5), odbor sociálních věcí (6 zaměstnanců – 2 úřednice, 4
pečovatelky, s pracovním úvazkem 6).
Mezi zaměstnance města patří ještě 2 pracovnice organizační složky Městská knihovna v Chropyni s pracovním
úvazkem 2.
Zastupitelstvo města Chropyně má dlouhodobě 17 členů, kteří ze svého středu volí radu města, která má 5
členů. Starosta a místostarosta jsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni.
Město je zřizovatelem čtyř příspěvkových organizací:
Správa majetku města Chropyně, p. o., má jako svou hlavní činnost zajištění technických služeb pro město
Chropyně, např. údržbu města, správu nemovitostí, správu hřbitova, odpadové hospodářství, zajištění provozu
městského koupaliště, městského kulturního střediska nebo městských sportovišť.
Základní škola Chropyně, okres Kroměříž, p. o., má jako hlavní cíl vzdělávání dětí a mládeže na základním
stupni. Základní škola postupuje podle Školního vzdělávacího programu Základní škola Chropyně, dále zajišťuje
péči o děti s výukovými vadami, logopedickými problémy i tělesným postižením. Škola je umístěna ve dvou
pracovištích – výuka v I. stupni je realizována na pracovišti Fučíkova, výuka ve II. stupni na pracovišti
Komenského.
Mateřská škola Chropyně, okres Kroměříž, p. o., zabezpečuje předškolní výchovu – uspokojování přirozených
potřeb dítěte a rozvoj jeho osobnosti. Škola pracuje na principech zdravého životního stylu. Ve škole se děti
mohou naučit hrát na flétnu a zdravě dýchat, škola je také zapojena do projektu Zdravý úsměv.
Zařízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž, p. o., zajišťuje stravování pro žáky a pracovníky
Základní školy Chropyně, Mateřské školy Chropyně, Mateřské školy Kyselovice a Základní a Mateřské školy
Vlkoš. Doplňkovou činností je zajišťování vaření pro cizí strávníky.
Výše provozních příspěvků jednotlivým příspěvkovým organizacím je znázorněna na obr. 12 a tab. 17.
Hospodaření příspěvkových organizací města je dlouhodobě kladné, hospodářský výsledek bývá rozdělen do
fondu odměn a do rezervního fondu, a to dle potřeb samotných organizací.
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2010

2011

2012

2013

2014

2015

Správa majetku města Chropyně, p. o.

7 525,00 7 100,00 7 800,00 7 800,00 8 870,00 7 015,0

Základní škola Chropyně, p. o.

3 250,00 2 950,00 3 100,00 3 443,00 3 713,00 3 888,0

Mateřská škola Chropyně, p. o.

990,00

980,00

Zařízení školního stravování Chropyně, p. o.

900,00

800,00

1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 300,0
900,00

900,00

900,00

1 237,0

Tabulka 15 - Provozní příspěvky příspěvkovým organizacím v letech 2010 - 2015 (v tis. Kč.),
zdroj: Závěrečné účty města Chropyně za roky 2010 až 2014, vlastní zpracování

Obrázek 12 - Provozní příspěvky příspěvkovým organizacím v Chropyni za roky 2010-2015 (v tis. Kč),
zdroj: Závěrečné účty města Chropyně za roky 2010-2014, vlastní zpracování

HOSPODAŘENÍ A MAJETEK MĚ STA
Příjmy rozpočtu bez dotací (nárokových či nenárokových) se od roku 2010 do roku 2014 pohybovaly v rozmezí
48 až 66 mil. Kč (od roku 2013 platí nové rozpočtové určení daní). Nejvýznamnější podíl na příjmech mají
daňové příjmy, konkrétně daň z přidané hodnoty, dále daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daň
z příjmů právnických osob. Běžné výdaje se pohybují v rozmezí od 49 do 54 mil. Kč, výše kapitálových výdajů je
velmi ovlivněna objemem získaných nenárokových dotací. Pokud by město žádné investiční dotace nezískalo,
mohlo by po novém rozpočtovém určení daní proinvestovat cca 10 až 13 milionů Kč vlastních prostředků.
K vyrovnání salda mezi příjmy a výdaji slouží třída financování.
Jak již bylo uvedeno, významným příjmem rozpočtu města jsou dotace. Rozlišujeme dotace investiční
(nenárokové, získané na připravované projekty) a neinvestiční (nárokové, získané na chod úřadu či poskytované
služby). Přehled získaných dotací v letech 2010 až 2014 je uveden v následující tabulce. Nejvíce dotací získalo
město v roce 2011, kdy probíhala revitalizace skládky Smeťák.

Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí
Projekt CZ.1.04/4.1.00/62.00008

Stránka 49

2010

2011

2012

2013

2014

Daňové příjmy

41 084,58

40 166,98

41 180,91

52 759,09

55 166,72

Nedaňové příjmy

5 802,29

5 478,78

7 753,10

7 126,65

8 934,05

Kapitálové příjmy

1 315,90

2 368,64

479,66

300,60

2 248,23

Přijaté dotace

15 788,71

65 221,39

9 005,21

13 078,10

11 433,14

Příjmy celkem

63 991,48

113 235,79

58 418,88

73 264,44

77 782,14

Běžné výdaje

49 693,25

49 216,51

45 516,61

47 731,23

54 165,92

Kapitálové výdaje

37 285,29

49 699,74

15 576,42

21 688,34

19 353,02

Výdaje celkem

86 978,54

98 916,25

61 093,03

69 419,57

73 518,94

Financování

22 987,06

-14 319,55

2 674,15

-3 844,88

-4 263,20

Tabulka 16 - Hospodaření města v letech 2010 - 2014 (v tis. Kč), zdroj: Závěrečné účty města Chropyně za roky 2010 až 2014

2010

2011

2012

2013

2014

Nenárokové dotace

5 910,70

54 410,96

3 904,37

8 558,96

7 267,64

Na činnost úřadu

4 542,70

3 888,80

3 485,80

3 414,60

3 418,50

Na provoz DPS

328,00

258,00

283,00

314,00

481,80

Tabulka 17 - Výše příjmů dotací v Chropyni v letech 2010 - 2014 (v tis. Kč), zdroj: Závěrečné účty města Chropyně za roky 2010 až 2014

Obr. 13 ukazuje srovnání finančních prostředků vynaložených na investice v porovnání s objemem získaných
investičních dotací.

Obrázek 13 - Podíl nenárokových dotací na celkový objem investic města Chropyně v letech 2010 - 2014
(v tis. Kč), zdroj: Závěrečné účty města Chropyně za roky 2010 až 2014
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Objem finančních prostředků, které byly proinvestovány v letech 2010 až 2014, ukazuje obrázek 14, který
srovnává celkové příjmy rozpočtu města s objemem veškerých běžných, pravidelně se opakujících výdajů. Do
nich patří např. provozní příspěvky příspěvkovým organizacím, dotace volnočasovým a sportovním organizacím,
výdaje na propagaci a členství města v různých sdruženích, mzdové náklady zaměstnanců města a zastupitelů,
náklady na chod úřadu, knihovny, sběr a svoz odpadů, veřejné osvětlení.

Obrázek 14 - Podíl běžných výdajů na celkových příjmech města Chropyně v letech 2010-2014
(v tis. Kč), zdroj: Závěrečné účty města Chropyně za roky 2010 až 2014

ZADLUŽENOST MĚSTA

Město Chropyně mělo ke 31. prosinci 2014 dlouhodobé závazky ve výši 9,1 mil. Kč. V těchto závazcích je
zahrnuta dlužná částka za poslední etapu rekonstrukce městského koupaliště ve výši 6,17 mil. Kč (město
Chropyně na ni již nezískalo dotaci a bez její realizace by koupaliště nebylo funkční; etapa byla tedy v roce 2011
financována dodavatelem stavebních prací, kterému město do roku 2016 proinvestovanou částku ve výši 15,2
mil. Kč splácí) a investiční úvěr ve výši 3,92 mil. Kč (úvěr byl přijat v roce 2013 ve výši 5,05 mil. Kč, splácet se
bude do roku 2018). Na počátku sledovaného období je uveden pouze závazek ve formě splátek Fondu rozvoje
bydlení, které byly ukončeny v roce 2012. Přehled zadluženosti města je znázorněn v následujícím grafu.

Obrázek 15 - Dlouhodobé závazky města Chropyně v letech 2010 – 2014,
zdroj: Závěrečné účty města Chropyně za roky 2010 až 2014
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V uvedeném přehledu není úvěr ve výši 15 mil. Kč, který byl pouze na dobu jednoho roku
a sloužil k překlenutí nesouladu mezi výdaji na rekultivaci skládky Smeťák a příjmy od poskytovatele dotace. Na
základě dobré zkušenosti s tímto krátkodobým úvěrem přijalo město v roce 2013 kontokorentní úvěr ve výši 4,5
mil. Kč k vyrovnání nesouladu mezi příjmy a výdaji rozpočtu. Tento úvěr je poskytnut na dobu neurčitou,
k čerpání dochází minimálně.

NÁKLADY NA ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY

Náklady na činnost místní správy obsahují náklady, které spotřebuje obslužný aparát města, tedy městský úřad,
na zajištění veškeré své činnosti. Zařazeny jsou zde zejména mzdové náklady úředníků, vč. odvodů, náklady na
vytápění úřadu, opravy a udržování budovy úřadu, energie, pohonné hmoty, vybavení kanceláří atp.

Obrázek 16 - Porovnání nákladů na činnost místní správy a dotace na výkon státní správy ve městě Chropyni (v tis. Kč),
zdroj: Závěrečné účty města Chropyně za roky 2010 až 2014

Tyto náklady srovnáváme s výší dotace, kterou poskytuje stát na chod úřadu (dříve se tato dotace nazývala
dotací na výkon státní správy). Stát totiž přenáší část svých pravomocí blíže k občanům a tuto jeho činnost pak
vykonávají obecní úřady a úředníci. Z uvedeného grafu je patrné, že tento příspěvek neustále klesá. Od roku
2013, kdy vešlo v platnost nové rozpočtové určení daní, klesl dokonce pod 30 % nákladů na chod místní správy.
Přitom podíl státní správy na úvazcích úředníků městského úřadu je odhadem, nelze totiž tento podíl stanovit
přesně, ve výši 75 %. Na zajištění přenesených činností státu tudíž město každoročně doplácí. Kdyby příspěvek
pokrýval skutečné výdaje vynaložené na výkon přenesené působnosti, mohlo by město každoročně více
proinvestovat.

BEZPEČNOST
Město má dle zákona sestavenu povodňovou komisi, v jejímž čele stojí starostka města. Je také sestaven
krizový štáb, který je pracovním orgánem starostky, a dalšími členy jsou místostarosta města, tajemník
městského úřadu, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí městského úřadu a ředitel Správy majetku
města Chropyně, p. o.
Město Chropyně nemá v současné době zřízenou městskou policii, na území města ani není zřízeno obvodní
oddělení Policie České republiky. Město Chropyně patří do spádové oblasti Obvodního oddělení Policie Hulín,
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která do města dojíždí k výkonu své činnosti, pro kterou má vyhrazenou místnost v budově Správy majetku
města Chropyně, p. o. Město Chropyně plánuje ve spolupráci s Policií ČR vybudovat kamerový systém a také
i služebnu městské policie. Analýza trestné činnosti a přestupků je uvedena v tab. 18. Chropyně vesměs patří
k lokalitám s nižší kriminalitou.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

trestné činy

77

58

55

67

65

56

objasněnost

58,48

63,51

52,72

62,61

59,7

58,48

přestupky

303

408

346

433

334

404

oznamované

97

120

109

133

111

100

s blokovou pokutou

206

288

237

300

223

304

podnapilých řidičů

6

18

8

17

18

16

řidiči pod vlivem omamných látek

3

7

16

10

10

8

Tabulka 18 - Bezpečnostní situace v Chropyni v letech 2010 - 2015 (1. část),
zdroj: Zprávy o bezpečnostní situaci v územním obvodu Chropyně za roky 2010 - 2015

Zástupci Územního odboru Kroměříž, pod který hulínské oddělení spadá, se v rámci prevence kriminality
setkávají s dětmi z mateřské školy a seniory při různých besedách, účastní se dnů dětí atd. V letních měsících
provádí nepravidelné kontroly dodržování zákazu podávání alkoholických nápojů mládeži a organizují různé
dopravně bezpečnostní akce, např. dohled na povinnou výbavu cyklistů a preventivní kontroly řidičů všech
vozidel. Spolupráce města s Policií ČR i nadále zůstává prioritou.
Město Chropyně zřizuje také zvláštní orgán, kterým je Komise k projednávání přestupků města Chropyně. Ta
šetří přestupky postoupené orgány činnými v trestním řízení nebo oznámené fyzickými osobami. V čele komise
stojí pan Josef Tinka. Přehled o počtu oznámených přestupků v uplynulých letech je uveden v tabulce.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

přestupky

72

58

65

73

99

60

odloženo ze zákonných důvodů

43

38

40

40

78

35

postoupeno jinému orgánu

2

3

8

2

0

2

zastaveno

0

0

3

2

1

0

projednáno v přestupkovém řízení

24

14

14

19

16

12

uloženo pokut

13

7

6

9

9

7

16 000 Kč

11 300 Kč

7 500 Kč

13 000 Kč

14 000 Kč

6 800 Kč

pokuty v Kč

Tabulka 19 - Bezpečnostní situace v Chropyni v letech 2010-2015 (2. část),
zdroj: Zprávy o činnosti Komise k projednávání přestupků města Chropyně za roky 2010 - 2015
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Všeobecně lze konstatovat, že vzájemné vztahy mezi lidmi se zhoršují. Největší podíl na celkovém počtu
přestupků mají přestupky proti občanskému soužití (urážky na cti, drobné ublížení na zdraví, hrubé jednání),
které jsou navíc stále častější mezi osobami, které žijí ve společné domácnosti.
Ve městě je zřízena Jednotka požární ochrany. V Chropyni je zařazena do kategorie III, v případě místní části
Plešovce do kategorie V. Výjezdové vozidlo dosluhuje, rekonstrukci rozvodů vyžaduje budova SDH v Chropyni.
Investice do vybavení zásahové jednotky jsou pravidelnou a nutnou součástí každoročního rozpočtu města.

VNĚJŠÍ VZTAHY A VAZBY

Město Chropyně je členem ve sdruženích:
•
•
•
•
•

Svaz měst a obcí České republiky
KROMĚŘÍŽSKO – sdružení pro cestovní ruch, o. s.
Mikroregion Jižní Haná
RESO, dobrovolný svazek obcí
Jižní Haná, o. p. s.

Prioritou města je i nadále spolupráce s jednotlivými sdruženími vč. spolupráce s úřadem práce a dalšími
partnery v regionu.

VNITŘNÍ CHOD A KOMUNIKACE MĚ STA S OBČANY

Město Chropyně využívá ke komunikaci s občany, která je významným prvkem pro kvalitní řízení města,
internetové stránky města (www.muchropyne.cz), úřední desku, vývěsní skříňky, Zpravodaj města Chropyně
(vychází 10x ročně) a městský rozhlas. Dále pořádá různé informativní schůzky (Setkání s občany) nebo veřejná
projednání některých svých záměrů. I do budoucna se počítá s těmito základními kanály mezi městem a občany
vč. modernizace.

SHRNUTÍ
Městský úřad a organizace zřizované městem plní svou funkci v souladu s platnými právními předpisy,
případě účelem, pro který byly zřízeny, a to s cílem o co nejvyšší efektivitu odvedené práce.
Rozpočet města je sestavován jako vyrovnaný, hospodaření je přebytkové. Město není nijak významně
zadluženo, čímž většina prostředků, které zůstanou po odečtení běžných výdajů, může být použita na další
investice, ať už plně hrazené z prostředků města nebo na dofinancování dotovaných projektů.
Po stránce bezpečnosti patří město mezi města klidnější, s nižším výskytem kriminality, přesto město zvažuje
vybudování kamerového systému, případně zřízení městské policie.
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A.2 VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST

PODKLADY PRO NÁVRHOVOU ČÁST
Východiska pro návrhovou část jsou zpracována na základě poznatků z charakteristiky města z analytické části
dokumentu, z výstupů ze SWOT analýzy pracovní skupiny, které se zúčastnili i zastupitelé města Chropyně
(facilitace workshopu pracovní skupiny se ujala PhDr. Jana Pšejová), a výsledků dotazníkového šetření mezi
obyvateli, podnikateli a neziskovými organizacemi a zachycují základní (klíčové) podněty pro návrhovou část.

HLAVNÍ PROBLÉMY OBCE

Město Chropyně má v rámci regionu Střední Morava významnou strategickou polohu vůči regionálním centrům
a také dálniční a železniční síti. Díky jeho poloze počátky formování města sahají hluboko do minulosti. Město
se v průběhu historie vyvíjelo včetně své vnitřní struktury.
V současné době má město kompletně vybudovanou technickou infrastrukturu, na katastru se nachází Výrobní
a logistický areál, jsou vybudovány základní sítě občanské vybavenosti, je zde zámek, koupaliště a řada
sportovišť.
Město pravidelně pořádá kulturní a společenské akce a podporuje činnost neziskových a sportovních
organizací.

Mezi problémy a potřeby k řešení, se kterými se město bude muset do budoucna vypořádat, patří zejména:
•

Dlouhodobý pokles počtu obyvatel, zejména odliv mladých ekonomicky aktivních lidí mimo město.

•

Díky odlivu mladých lidí, nízké porodnosti dochází k rychlému stárnutí obyvatel. Stárnoucí populace
bude do budoucna klást větší požadavky na rozvoj služeb pro seniory a kapacity domovů pro seniory
vč. návazné péče.

•

Problematický vstup možných investorů do Výrobního a logistického areálu Chropyně z důvodu
ochrany podzemních vod.

•

Dlouhodobě vysoký podíl nezaměstnaných lidí.

•

Nedostatečná infrastruktura v oblasti cestovního ruchu (chybí služby a zázemí pro turisty a
cykloturisty, např. informační centrum, veřejné WC, ubytovací kapacita apod.). Město nemá
vytvořenou jednotnou propagaci a reklamu svých kulturních a společenských akcí, při ní by bylo dobré
využít odkazu na pověsti o králi Ječmínkovi.

•

Oprava a rekonstrukce místních komunikací, nedostatek parkovacích ploch včetně chybějících prvků ke
zpomalení dopravy. Potřebné jsou rovněž opravy a rekonstrukce veřejných prostranství (např.
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chodníky, místní komunikace, dětská hřiště), údržba a obnova zeleně, městského mobiliáře popř.
revitalizace nevyužitých ploch uprostřed města.
•

Problematický je také stav veřejných budov. Investice si vyžádají zejména vnitřní opravy a
rekonstrukce budov základní školy, mateřské školy, školní jídelny, městského úřadu i střediska
volnočasových aktivit či městské knihovny. Bude se jednat o komplexní rekonstrukci vnitřních rozvodů,
podlah, hygienického zázemí, odborných tříd i celkovou energetickou úsporu budov.

•

V souvislosti se stavem veřejných budov bude potřeba vypracovat řadu koncepčních a strategických
dokumentů, které pomohou městu efektivně nakládat se svým majetkem, financemi a lidskými zdroji
a pomohou vytvořit základ pro další rozvojové aktivity ve městě (např. zefektivnění dopravy včetně
rozvoje cyklodopravy, prevence kriminality, efektivní chod úřadu, pasportizace zeleně, místních
komunikací, městského mobiláře nebo územních studií pro rozvoj individuální výstavby).

•

Dlouhodobé řešení z hlediska bezpečnosti si také vyžádá vybudování protipovodňových opatření,
obnova techniky zásahové jednotky požární ochrany, kamerový systém, případně zřízení oddělení
městské policie.

•

Problém také zůstává v odpadovém hospodářství, ve městě lze pozorovat klesající podíl vytříděného
odpadu.

Výsledky dotazníkového šetření jsou samostatnou přílohou tohoto dokumentu.

SWOT ANALÝZA

Smyslem SWOT analýzy je souhrnně popsat hlavní vnitřní a vnější faktory, které mají vliv na rozvoj našeho
města.
Vnitřními faktory jsou silné stránky (anglicky Strengths), tj. pozitivní (nadprůměrné) skutečnosti města, a slabé
stránky (Weaknesses), tj. problémy, negativní skutečnosti, problémy města.
Vnitřní faktory vycházejí z informací v analytické části dokumentu, přičemž charakterizují nejvýznamnější
identifikované výhody či příznivé jevy, které je vhodné dále podporovat a rozvíjet, a hlavní problémy, které je
nutné řešit, podle možností je zcela odstranit, nebo alespoň zmírnit.
Vnější faktory většinou nemáme možnost svými silami ovlivnit, pojmenovány jsou jako příležitosti
(Opportunities) a hrozby (Threats).
V návrhové části byly hledány cesty, jak využít identifikované silné stránky a příležitosti a jak naopak eliminovat
zjištěné slabé stránky a hrozby.
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S – SILNÉ STRÁNKY
S.01

dostatečná občanská vybavenost

S.02

kvalitní pečovatelská služba, domy s pečovatelskou službou

S.03

klidné prostředí pro bydlení, pohodové maloměsto

S.04

možnosti sportovního vyžití, rekonstruované koupaliště

S.05

významní rodáci, král Ječmínek

S.06

okolní příroda

S.07

vzhled města a péče o zeleň

S.08

bohatá nabídka volnočasových aktivit podporovaných městem

S.09

strategická poloha města z hlediska dopravní dostupnosti

S.10

efektivně fungující úřad a dobře hospodařící město

S.11

udržování hanáckých tradic, dobré kulturní vyžití

S.12

lovecký zámeček

S.13

vybudovaná technická infrastruktura

S.14

dobrá obslužnost veřejnou dopravou

W – SLABÉ STRÁNKY
W.01

nedostatek možností pro dlouhodobý pobyt turistů ve městě

W.02

přístup občanů k odpadu

W.03

absence policejního oddělení a kamerového systému

W.04

nezájem lidí o dění v obci, zhoršující se vztahy mezi lidmi

W.05

vzhled náměstí Svobody

W.06

nedostatečné propojení okolních obcí sítí cyklostezek

W.07

nízká propagace místních živnostníků a drobných podnikatelů

W.08

kvalita komunikací ve staré části města, nedostatek parkovacích ploch v těchto částech

W.09

nedostatek ploch k individuální výstavbě
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O – PŘÍLEŽITOSTI
O.01

využití rozvojového potenciálu výrobního a logistického areálu

O.02

maximální využití dotačních titulů

O.03

využití nových technologií k propagaci města a informování občanů

O.04

spolupráce města s okolními obcemi v rámci spolků a svazků obcí

O.05

podpora znovuvyužití prostoru bývalých lázní, využití minerálního pramene

O.06

rozšíření obchodní sítě

O.07

modernizace železnice

T – HROZBY
T.01

stárnutí populace, odliv občanů v produktivním věku do velkých měst

T.02

příliv nepřizpůsobivých obyvatel (vnitřní migrace)

T.03

změny klimatu

T.04

nestálé legislativní prostředí na národní i evropské úrovni

T.05

těžba štěrkopísku

T.06

zhoršování kvality životního prostředí
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST

STRATEGICKÁ VIZE
Strategická vize Programu rozvoje města je definována na základě výsledků a závěrů analytické části, zejména
provedeného dotazníkového šetření a SWOT analýzy, čím je zajištěna její budoucí reálnost a splnitelnost.
Vize Programu rozvoje města Chropyně je obrazem toho, jak chceme, aby bylo město Chropyně
charakterizováno na konci řešeného období tj. v roce 2023:

CHROPYNĚ – NAŠE KLIDNÉ MÍSTO K ŽIVOTU
Chropyně je pohodovým maloměstem.
Je místem ke spokojenému životu pro všechny věkové kategorie obyvatel.
Je udržovaným městem s pěkným prostředím, kde se cítíme dobře a
v bezpečí.
Je atraktivní pro návštěvníky a turisty.
STRATEGICKÉ CÍLE

Naplnění výše uvedené vize bude dosaženo prostřednictvím tří dlouhodobých strategických cílů, kterými jsou:
•
•
•

Pohodové maloměsto,
Město pro všechny,
Turisté vítáni.

Strategický cíl Pohodové maloměsto v sobě zahrnuje zejména udržitelnost a rozvoj občanské vybavenosti,
zachování nízké kriminality, udržení i vylepšení technické infrastruktury, dostatečné volnočasové aktivity, rozvoj
sítě služeb, sociální služeb a další.
Strategický cíl Město pro všechny zahrnuje zejména rozvoj průmyslové zóny, udržitelnost mladých a
vzdělaných lidí ve městě, přípravu ploch pro individuální bydlení, využití dotací, rozvoj služeb pro všechny
generace a složky obyvatel a další.
Strategický cíl Turisté vítáni pak obsahuje zejména návrhy rozvoje cestovního ruchu, budování tradic, zajištění
služeb pro turisty, aby zde zůstali déle, budování cyklostezek a další.
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SPECIFICKÉ CÍLE A OPATŘENÍ

Specifické cíle a opatření jsou definovány jako zásadní úkoly k naplnění stanovených strategických cílů a
formulují přístup k řešení jednotlivých témat.
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OPATŘENÍ A AKTIVITY:

Opatření a konkrétní aktivity u jednotlivých cílů formulují způsoby naplňování vize. Každé opatření zastřešuje
soubor jednotlivých přesně aktivit k určitému tématu.

STRATEGICKÝ CÍL 1

POHODOVÉ MALOMĚSTO

SPECIFICKÝ CÍL 1.1

ZVYŠOVÁNÍ BEZPEČNOSTI OBČANŮ VE MĚSTĚ

Opatření 1.1.1
Aktivita 1.1.1.1
Aktivita 1.1.1.2
Aktivita 1.1.1.3
Opatření 1.1.2
Aktivita 1.1.2.1
Aktivita 1.1.2.2
Aktivita 1.1.2.3
Aktivita 1.1.2.4
Aktivita 1.1.2.5
Opatření 1.1.3
Aktivita 1.1.3.1
Aktivita 1.1.3.2
Aktivita 1.1.3.3
Opatření 1.1.4
Aktivita 1.1.4.1
Aktivita 1.1.4.2

SPECIFICKÝ CÍL 1.2

Opatření 1.2.1
Aktivita 1.2.1.1
Aktivita 1.2.1.2

Dopravní opatření
Zpomalení dopravy
Parkovací plochy
Průjezd do sídliště
Prevence kriminality
Kamerový systém
Veřejné osvětlení
Spolupráce s Policií ČR
Terénní pracovník pro prevenci kriminality
Zřízení městské policie
Ochrana životního prostředí
Protipovodňová opatření
Nakládání s odpady
Zamezit těžbě štěrkopísku
Požární ochrana
Doplnění a obnova vybavení hasičů
Rekonstrukce hasičské zbrojnice

PÉČE O VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

Vzhled veřejného prostranství
Péče o zeleň
Vybudování odpočinkového parku u hřbitova
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Aktivita 1.2.1.3
Aktivita 1.2.1.4
Aktivita 1.2.1.5
Aktivita 1.2.1.6
Aktivita 1.2.1.7
Aktivita 1.2.1.8
Aktivita 1.2.1.9
Aktivita 1.2.1.10

Opatření 1.2.2
Aktivita 1.2.2.1
Aktivita 1.2.2.2
Aktivita 1.2.2.3

SPECIFICKÝ CÍL 1.3

Opatření 1.3.1
Aktivita 1.3.1.1
Aktivita 1.3.1.2
Aktivita 1.3.1.3
Aktivita 1.3.1.4
Aktivita 1.3.1.5
Opatření 1.3.2
Aktivita 1.3.2.1
Aktivita 1.3.2.2
Aktivita 1.3.2.3
Aktivita 1.3.2.4
Aktivita 1.3.2.5
Opatření 1.3.3
Aktivita 1.3.3.1
Aktivita 1.3.3.2

SPECIFICKÝ CÍL 1.4

Opatření 1.4.1
Aktivita 1.4.1.1
Aktivita 1.4.1.2

Rekonstrukce staré Chropyně vč. náměstí
Modernizace informačního systému města
Odstranění nelegálních reklamních ploch a bannerů
Regenerace sídliště
Regenerace parku v ulici Masarykova
Vzhled zámeckého parku
Revitalizace plochy starého házenkářského hřiště
Okolí železničního nádražní

Místní komunikace
Rekonstrukce a opravy místních komunikací
Oprava mostů
Rekonstrukce cesty kolem Zámeckého rybníka

ROZVOJ ŠKOLSTVÍ

Základní škola
Rekonstrukce školních dvorů
Rekonstrukce školních budov
Snížení energetické náročnosti školních budov
Modernizace odborných učeben
Rozšíření provozní doby družiny ZŠ
Mateřská škola
Rekonstrukce budovy školy
Logopedická třída
Modernizace tříd
Rehabilitační zařízení pro děti
Výuka cizích jazyků
Zařízení školního stravování
Rekonstrukce budovy
Modernizace vybavení

ROZVOJ OBČANSKÉ VYBAVENOSTI

Občanská vybavenost
Městský mobiliář
Zlepšení stavu autobusových zastávek
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Aktivita 1.4.1.3
Aktivita 1.4.1.4
Aktivita 1.4.1.5
Aktivita 1.4.1.6

Bankomat na sídlišti
Zázemí klubovny v Plešovci
Bezbariérové zdravotní středisko
Dopravní infosystém

STRATEGICKÝ CÍL 2

MĚSTO PRO VŠECHNY

SPECIFICKÝ CÍL 2.1

AKTIVNÍ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU

Opatření 2.1.1
Aktivita 2.1.1.1
Aktivita 2.1.1.2
Aktivita 2.1.1.3
Aktivita 2.1.1.4
Opatření 2.1.2
Aktivita 2.1.2.1
Aktivita 2.1.2.2
Aktivita 2.1.2.3
Aktivita 2.1.2.4
Aktivita 2.1.2.5
Opatření 2.1.3
Aktivita 2.1.3.1
Aktivita 2.1.3.2
Aktivita 2.1.3.3

SPECIFICKÝ CÍL 2.2

Opatření 2.2.1
Aktivita 2.2.1.1
Aktivita 2.2.1.2
Opatření 2.2.2
Aktivita 2.2.2.1
Aktivita 2.2.2.2
Aktivita 2.2.2.3
Aktivita 2.2.2.4

Vytváření zón pro aktivní neorganizovaný odpočinek
Dětská hřiště
Budování seniorparků
Zachovat dobrou úroveň koupaliště
Rozvoj nových sportovních aktivit
Podpora organizovaného trávení volného času
Podpora zájmových a sportovních organizací
Rekonstrukce střediska volnočasových aktivit
Rekonstrukce tělocvičny
Vybudování zázemí pro národní házenou
Vytvoření příměstského tábora pro děti
Pořádání kulturních a společenských akcí
Pořádání tradičních kulturních akcí
Jednotná příprava akcí
Výstavba stálého venkovního pódia

SLUŽBY PRO OBČANY

Podpora bydlení
Vytvoření zón pro výstavbu individuálního bydlení
Rozšíření sociálního bydlení
Péče o seniory
Rozšíření rozsahu pečovatelské služby
Obnova dvora DPS
Dobrovolnická činnosti pro seniory
Domov pro seniory
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Opatření 2.2.3
Aktivita 2.2.3.1
Aktivita 2.2.3.2
Aktivita 2.2.3.3
Aktivita 2.2.3.4
Aktivita 2.2.3.5

SPECIFICKÝ CÍL 2.3

Opatření 2.3.1
Aktivita 2.3.1.1
Aktivita 2.3.1.2
Opatření 2.3.2
Aktivita 2.3.2.1
Aktivita 2.3.2.2
Aktivita 2.3.2.3

SPECIFICKÝ CÍL 2.4

Opatření 2.4.1
Aktivita 2.4.1.1
Aktivita 2.4.1.2
Aktivita 2.4.1.3
Aktivita 2.4.1.4
Aktivita 2.4.1.5
Aktivita 2.4.1.6
Opatření 2.4.2
Aktivita 2.4.2.1
Aktivita 2.4.2.2
Aktivita 2.4.2.3
Aktivita 2.4.2.4
Opatření 2.4.3
Aktivita 2.4.3.1
Aktivita 2.4.3.2
Aktivita 2.4.3.3

Zavádění nových služeb pro občany
Zastavování všech autobusů na zastávce Fučíkova
Rozšíření zdravotní péče
Vzdělávání pro všechny
Podpora osob trvale pečujících o své blízké
Rozšíření služeb

PODPORA PODNIKÁNÍ

Spolupráce s Fatrou a firmami ve výrobním areálu
Vstřícný přístup samosprávy
Nabídka propagace
Podpora místních podnikatelů
Vstřícný přístup samosprávy
Nabídka propagace
Farmářské trhy

EFEKTIVNÍ CHOD MĚSTA

Vytvoření koncepčních dokumentů města
Územní studie pro individuální bydlení v lokalitě Nádražní
Studie zefektivnění dopravy a zvýšení bezpečnosti silničního provozu
Pasportizace
Strategický plán rozvoje města
Plán prevence kriminality
Studie rozvoje cyklodopravy
Péče o budovy v majetku města
Městský úřad
Zázemí Správy majetku města Chropyně, p. o.
Městská knihovna
Městské kulturní středisko
Vnější vztahy a vazby
MAS Jižní Haná
RESO
Efektivní využívání dotačních titulů
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Aktivita 2.4.3.4
Aktivita 2.4.3.5
Aktivita 2.4.3.6
Aktivita 2.4.3.7
Opatření 2.4.4
Aktivita 2.4.4.1
Aktivita 2.4.4.2
Aktivita 2.4.4.3
Aktivita 2.4.4.4
Opatření 2.4.5
Aktivita 2.4.5.1
Aktivita 2.4.5.2
Aktivita 2.4.5.3

Úřad práce
Svaz měst a obcí a Sdružení pro cestovní ruch Kroměřížska
Mikroregion Jižní Haná
Obnova spolupráce se zahraničními městy
Vnitřní vztahy a vazby
Internet
Zpravodaj
Městský rozhlas
Setkání s občany
Efektivní městský úřad
Kvalifikovaní úředníci
Podpora e-governementu
Strategie rozvoje úřadu

STRATEGICKÝ CÍL 3

TURISTÉ VÍTÁNI

SPECIFICKÝ CÍL 3.1

ROZVOJ CYKLOTURISTIKY

Opatření 3.1.1
Aktivita 3.1.1.1
Aktivita 3.1.1.2
Opatření 3.1.2
Aktivita 3.1.2.1
Aktivita 3.1.2.2
Aktivita 3.1.2.3

SPECIFICKÝ CÍL 3.2

Opatření 3.2.1
Aktivita 3.2.1.1
Aktivita 3.2.1.2
Aktivita 3.2.1.3
Aktivita 3.2.1.4
Aktivita 3.2.1.5

Budování cyklostezek
Cyklostezky na více frekventovaných trasách
Cyklostezky na méně frekventovaných trasách
Podpora cykloturistiky
Cyklostezky v rámci města
Cyklokemp
Úschovna a půjčovna kol

ATRAKTIVNÍ MĚSTO PRO TURISTY

Zázemí pro turisty
Veřejné WC
Infocentrum
Turistická mapa
Propagace
Zázemí pro turisty
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Opatření 3.2.2
Aktivita 3.2.2.1
Aktivita 3.2.2.2
Aktivita 3.2.2.3
Aktivita 3.2.2.4

Hledání nových možností turistického ruchu
Vybudování značky Ječmínek
Prohlídkové okruhy
Obnova minerálního pramene
Zatraktivnění nabídky chropyňského zámku

AKTIVITY

Aktivita je konkrétní projekt nebo činnost (soubor činností), která povede k naplnění příslušného opatření.
U každé aktivity je stanovena její důležitost formou barevného označení podobného semaforu. Zelenou barvou
jsou označeny aktivity s vysokou prioritou, oranžovou barvou aktivity se střední prioritou a červenou barvou
jsou označeny aktivity s nízkou prioritou. Priorizace byla stanovena na základě porovnání důležitosti
jednotlivých aktivit, zejména s ohledem na finanční možnosti města a na logickou návaznost jednotlivých
činností.
U každé aktivity je dále uveden:
- garant: osoba odpovědná za realizaci aktivity, osoba, která bude realizaci iniciovat či se na ní bude
sama aktivně podílet,
- realizaci: termín, rok či roky předpokládané realizace aktivity, v případě průběžných (stálých) aktivit po
celé období platnosti programu rozvoje je použito označení „průběžně“,
- indikátor plnění: hodnotící ukazatele, což jsou hodnoty očekávané realizací uvedené aktivity, aby bylo
možné hodnotit míru jejího naplňování v průběhu realizace programu rozvoje, ne všechny výstupy je
však možné kvantifikovat,
- náklady v Kč: odhad nákladů na realizaci aktivity,
- zdroje financování: konkretizují, zda bude uvedená aktivita financována z prostředků města a
příspěvkových organizací, nebo bude její realizace závislá na dotačních titulech, eventuelně zda bude
realizována z finančních prostředků jiných – cizích subjektů, tyto informace pak budou využívány při
sestavování rozpočtů a rozpočtových výhledů města Chropyně.
U každé aktivity je uveden také stručný komentář, který specifikuje, co je jejím obsahem.

PŘEHLED OPATŘENÍ A JEJICH AKTIVIT

Jedná se o návrh aktivit, které vzešly na základě zpracované analýzy, SWOT analýzy, dotazníkového šetření a
společného jednání pracovní skupiny v rámci tvorby Programu rozvoje města Chropyně, který poskytuje
aktuální pohled na řešení problémů v rámci jednotlivých opatření. Jednotlivé aktivity mohou být v rámci
vyhodnocování a tvorby akčních plánu dále aktualizovány či doplněny.
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STRATEGICKÝ CÍL 1

POHODOVÉ MALOMĚSTO

SPECIFICKÝ CÍL 1.1

ZVYŠOVÁNÍ BEZPEČNOSTI OBČANŮ VE MĚSTĚ

Opatření 1.1.1

Dopravní opatření

1.1.1.1

Zpomalení dopravy

důležitost:

vysoká

garant:

město

realizace:

2016–2019

indikátor plnění:

-

náklady v Kč:

12.600.000,-

zdroje financování:

rozpočet, dotace (SFDI)

vybudování zpomalovacích ostrůvků na vjezdech do města, vybudování retardérů, bezpečných přechodů,
optimalizace dopravního značení, instalace ukazatelů rychlosti, instalace zpomalovacích semaforů a dalších
opatření plynoucích ze Studie zefektivnění dopravy a zvýšení bezpečnosti silničního provozu

1.1.1.2

Parkovací plochy

důležitost:

vysoká

garant:

město

realizace:

2017, 2019

indikátor plnění:

množství parkovacích míst

náklady v Kč:

7.500.000,-

zdroje financování:

rozpočet, dotace (SFDI)

vybudování odstavných ploch pro kamiony, vybudování parkovacích ploch v ulicích Masarykova, Hrad, náměstí
Svobody, rozšiřování parkovacích ploch v rámci regenerace sídliště a dalších opatření plynoucích ze Studie
zefektivnění dopravy a zvýšení bezpečnosti silničního provozu

1.1.1.3

Průjezd do sídliště

důležitost:

vysoká

garant:

město

realizace:

2019

indikátor plnění:

-

náklady v Kč:

5.000.000,-

zdroje financování:

rozpočet

zefektivnit vjezd a výjezd do sídliště, ve kterém žije většina obyvatel města, dle Studie zefektivnění dopravy a
zvýšení bezpečnosti silničního provozu
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Opatření 1.1.2

Prevence kriminality

1.1.2.1

Kamerový systém

důležitost:

vysoká

garant:

město

realizace:

2016, 2018

indikátor plnění:

počet kamer

náklady v Kč:

500.000,-

zdroje financování:

rozpočet

vytipování potřebných míst; vybudování kamerového systému; napojení na monitoring Policie ČR; v roce 2018
vyhodnocení stavu a případná optimalizace kamerového systému

1.1.2.2

Veřejné osvětlení

důležitost:

vysoká

garant:

město, SMM

realizace:

2016–2018, 2020–2022

indikátor plnění:

-

náklady v Kč:

10.100.000,-

zdroje financování:

rozpočet, dotace

rekonstrukce a optimalizace veřejného osvětlení v Plešovci; rekonstrukce a optimalizace veřejného osvětlení
v ulicích Hrad, Komenského, Drahy, náměstí Svobody, U Hejtmana, Tovačovská, Masarykova; rekonstrukce
veřejného osvětlení v částech spadajících do projektu regenerace sídliště; postupovat v souladu s vytvořeným
pasportem viz 2.4.1.3

1.1.2.3

Spolupráce s Policií ČR

důležitost:

vysoká

garant:

město

realizace:

průběžná

indikátor plnění:

-

náklady v Kč:

0,-

zdroje financování:

rozpočet

pořádání pravidelných bezpečnostních akcí, dopravních kontrol, součinnost města a policie

1.1.2.4

Terénní pracovník pro prevenci kriminality

důležitost:

nízká

garant:

město

realizace:

2021+

indikátor plnění:

počet pracovníků

náklady v Kč:

500.000,-/rok

zdroje financování:

rozpočet, dotace (MV)

pracovník by měl pomáhat při ostraze majetku a odstraňování dopadů negativních vlivů (drogy, alkoholismus,
hrací automaty apod.) na společnost
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1.1.2.5

Zřízení městské policie

důležitost:

nízká

garant:

město

realizace:

2023

indikátor plnění:

ano – ne

náklady v Kč:

8.000.000,-

zdroje financování:

rozpočet

vybudování městské policie s minimálním počtem 7 strážníků, zřízení služebny, vybavení služebny a strážníků

Opatření 1.1.3

Ochrana životního prostředí

1.1.3.1

Protipovodňová opatření

důležitost:

vysoká

garant:

město

realizace:

2017–2019; 2020

indikátor plnění:

ano – ne

náklady v Kč:

8.000.000,-

zdroje financování:

rozpočet, dotace (IROP)

výkupy pozemků; vybudování protipovodňových opatření dle vytvořené studie Protipovodňová opatření I pro
město Chropyně (protipovodňových opatření na Svodnici na loukách Hejtman a Malé Bečvě u Plešovce);
zabezpečení louky pod Pazdernou proti zaplavování ze Svodnice

1.1.3.2

Nakládání s odpady

důležitost:

vysoká

garant:

město

realizace:

2016, 2019

indikátor
plnění:

objem finančních prostředků doplácených
z rozpočtu na nakládání s odpady

náklady v Kč:

9.500.000,-

zdroje

rozpočet, dotace (MŽP)

optimalizace kompostárny; vyřešení nakládání s komunálním odpadem po roce 2020; dofinancování dotace do
RESO; zvýšení podílu vytříděného odpadu; environmentální osvěta; odstraňování černých skládek; rozšíření
třídění bioodpadu pro domácnosti; jednání o využití spalovny pro potřeby města

1.1.3.3

Zamezit těžbě štěrkopísku

důležitost:

vysoká

garant:

město

realizace:

průběžná

indikátor plnění:

-

náklady v Kč:

0,-

zdroje financování:

rozpočet

zamezení možnosti těžby štěrkopísku na území katastrů Chropyně a Plešovec
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Opatření 1.1.4

Požární ochrana

1.1.4.1

Doplnění a obnova vybavení hasičů

důležitost:

vysoká

garant:

město

realizace:

průběžná

indikátor plnění:

ano – ne

náklady v Kč:

10.100.000,-

zdroje financování:

rozpočet, dotace (IROP, HZS)

nákup nového hasičského vozidla včetně plné výbavy; obnova vybavení potřebného při zásazích u požárů, při
povodních, v období extrémního sucha, odstraňování následků živelných pohrom

1.1.4.2

Rekonstrukce hasičské zbrojnice

důležitost:

střední

garant:

město, SDH Chropyně

realizace:

2016, 2018, 2020, 2022

indikátor plnění:

-

náklady v Kč:

450.000,-

zdroje financování:

rozpočet

napojení na vodovod, rekonstrukce rozvodů elektrické sítě, rekonstrukce sociálního zařízení, rekonstrukce
otopné soustavy, rekonstrukce vodoinstalace

SPECIFICKÝ CÍL 1.2

PÉČE O VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

Opatření 1.2.1

Vzhled veřejného prostranství

1.2.1.1

Péče o zeleň

důležitost:

vysoká

garant:

město, SMM

realizace:

průběžná

indikátor plnění:

-

náklady v Kč:

300.000,-/rok

zdroje financování:

rozpočet, dotace (MMR, MŽP), rozpočet
SMM

udržování stavu a množství zeleně; rozšiřování zeleně; odstraňování suché a nezdravé zeleně; pravidelná údržba
živých plotů kolem hlavních silničních tahů, doplňování prázdných míst; postupovat v souladu s vytvořeným
pasportem viz 2.4.1.3
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1.2.1.2

Vybudování odpočinkového parku u hřbitova

důležitost:

vysoká

garant:

město

realizace:

2016

indikátor plnění:

ano – ne

náklady v Kč:

2.500.000,-

zdroje financování:

rozpočet, dotace (MŽP)

vybudování odpočinkové zóny v prostorách mezi hřbitovem a výrobním areálem; výsadba zeleně; zbudování
chodníků; vybavení městským mobiliářem; veřejné osvětlení na hřbitově; ponorné čerpadlo

1.2.1.3

Rekonstrukce staré Chropyně vč. náměstí

důležitost:

vysoká

garant:

město

realizace:

2016–2017; 2020

indikátor plnění:

-

náklady v Kč:

10.000.000,-

zdroje financování:

rozpočet

rekonstrukce ulic Křížní, Závětří, Palackého; rekonstrukce náměstí Svobody

1.2.1.4

Modernizace informačního systému města

důležitost:

vysoká

garant:

město

realizace:

2018

indikátor plnění:

ano – ne

náklady v Kč:

100.000,-

zdroje financování:

rozpočet

vybudování nového systému ukazatelů a směrovek pro občany a návštěvníky města; názvy ulic na ukazatelích

1.2.1.5

Odstranění nelegálních reklamních ploch a bannerů

důležitost:

vysoká

garant:

město, SMM

realizace:

průběžná

indikátor plnění:

ano – ne

náklady v Kč:

0,-

zdroje financování:

rozpočet SMM

odstranění nelegálních reklamních ploch a bannerů
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1.2.1.6

Regenerace sídliště

důležitost:

vysoká

garant:

město

realizace:

2016–2020

indikátor plnění:

plnění etap

náklady v Kč:

20.000.000,-

zdroje financování:

rozpočet, dotace (MMR)

dokončit zbývající etapy – prostor mezi „hokejkou“ a školou v ulici J. Fučíka, ulice Díly (levá část), prostor a
hřiště u Svobodárny, Tyršova ulice (pravá část), parkoviště u zdravotního střediska

1.2.1.7

Regenerace parku v ulici Masarykova

důležitost:

střední

garant:

město

realizace:

2018

indikátor plnění:

ano – ne

náklady v Kč:

1.500.000,-

zdroje financování:

rozpočet, dotace (MŽP)

ozdravení zeleně; nový městský mobiliář; oprava chodníků; vybudování parkovací plochy

1.2.1.8

Vzhled zámeckého parku

důležitost:

střední

garant:

město

realizace:

2018

indikátor plnění:

-

náklady v Kč:

300.000,-

zdroje financování:

rozpočet, dotace (MAS)

doplnění městského mobiliáře, vybudování odpočinkových zón, piknikoviště

1.2.1.9

Revitalizace plochy starého házenkářského hřiště

důležitost:

střední

garant:

město

realizace:

2020

indikátor plnění:

ano – ne

náklady v Kč:

1.000.000,-

zdroje financování:

rozpočet, dotace (MŠMT)

zbourání oplocení, lepší příjezdová komunikace (v létě využíváno jako parkoviště pro návštěvníky koupaliště);
revitalizace by měla předcházet pořízení kluziště, které by zde mělo být v zimních měsících instalováno (ev.
zabudování chladicího zařízení do povrchu)
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1.2.1.10

Okolí železničního nádraží

důležitost:

střední

garant:

město

realizace:

2022

indikátor plnění:

ano – ne

náklady v Kč:

5.000.000,-

zdroje financování:

rozpočet, cizí (modernizace trati)

zlepšení stavu okolí nádraží v rámci modernizace trati Brno – Přerov na železniční dvoukolejný koridor; oprava
chodníků, místních komunikací, doplnění zeleně, mobiliáře, osvětlení; nutná jednání s ČR a SŽDC

Opatření 1.2.2

Místní komunikace

1.2.2.1

Rekonstrukce a opravy místních komunikací

důležitost:

vysoká

garant:

město, SMM

realizace:

průběžná

indikátor plnění:

-

náklady v Kč:

4.000.000,-

zdroje financování:

rozpočet, rozpočet SMM

oprava vad na chodnících a silnicích; rekonstrukce chodníků ve staré části města; postupovat v souladu
s vytvořeným pasportem viz 2.4.1.3

1.2.2.2

Oprava mostů

důležitost:

vysoká

garant:

město

realizace:

2018, 2020, 2022

indikátor plnění:

-

náklady v Kč:

5.000.000,-/kus

zdroje financování:

rozpočet

oprava železného mostu přes Mlýnský náhon v zahrádkářské kolonii u Zámeckého rybníka; oprava mostu ve
Mlýně; oprava mostu vedoucího k sádkám a areálu kynologického klubu; oprava mostů přes Svodnici na loukách
Hejtman

1.2.2.3

Rekonstrukce cesty kolem Zámeckého rybníka

důležitost:

vysoká

garant:

město

realizace:

2018

indikátor plnění:

ano – ne

náklady v Kč:

10.000.000,-

zdroje financování:

rozpočet, Arcibiskupství olomoucké,
dotace (IROP, MMR)

rekonstrukce komunikace u Zámeckého rybníka kolem zahrádkářské osady; zabránění bezdůvodné průjezdnosti
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SPECIFICKÝ CÍL 1.3

ROZVOJ ŠKOLSTVÍ

Opatření 1.3.1

Základní škola

1.3.1.1

Rekonstrukce školních dvorů

důležitost:

vysoká

garant:

město, ZŠ Chropyně

realizace:

2016, 2020

indikátor plnění:

ano – ne

náklady v Kč:

2.500.000,-

zdroje financování:

rozpočet, dotace (MŠMT)

vybudování venkovních tříd; rekonstrukce chodníků; revitalizace zeleně; vybudování hřiště na pracovišti
Fučíkova, ev. sportovních prvků

1.3.1.2

Rekonstrukce školních budov

důležitost:

vysoká

garant:

město, ZŠ Chropyně

realizace:

2021–2023

indikátor plnění:

-

náklady v Kč:

30.000.000,-

zdroje financování:

rozpočet

rekonstrukce rozvodů elektrické sítě, rekonstrukce sociálního zařízení, rekonstrukce otopné soustavy,
rekonstrukce vodoinstalace, výměna svítidel, oprava podlah, malování

1.3.1.3

Snížení energetické náročnosti školních budov

důležitost:

vysoká

garant:

město, ZŠ Chropyně

realizace:

2016, 2020

indikátor plnění:

ano – ne

náklady v Kč:

2.000.000,-

zdroje financování:

rozpočet, dotace (Zelená úsporám)

výměna oken budovy Komenského; zateplení spojovacích krčků na pracovišti Komenského

1.3.1.4

Modernizace odborných učeben

důležitost:

střední

garant:

město, ZŠ Chropyně

realizace:

2018, 2020, 2022

indikátor plnění:

počet učeben

náklady v Kč:

1.000.000,-

zdroje financování:

rozpočet, dotace (MŠMT)

modernizace pracovny fyzika–chemie, informatika, dílny, vaření
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1.3.1.5

Rozšíření provozní doby družiny ZŠ

důležitost:

střední

garant:

ZŠ Chropyně

realizace:

2018

indikátor plnění:

ano – ne

náklady v Kč:

100.000,-

zdroje financování:

rozpočet ZŠ

rozšíření provozní doby družiny v závislosti na potřebách rodičů

Opatření 1.3.2

Mateřská škola

1.3.2.1

Rekonstrukce budovy školy

důležitost:

vysoká

garant:

město, MŠ Chropyně

realizace:

2021

indikátor plnění:

-

náklady v Kč:

3.000.000,-

zdroje financování:

rozpočet

rekonstrukce rozvodů elektrické sítě, rekonstrukce sociálního zařízení, rekonstrukce otopné soustavy,
rekonstrukce vodoinstalace, výměna svítidel, oprava podlah

1.3.2.2

Logopedická třída

důležitost:

vysoká

garant:

MŠ Chropyně

realizace:

2019+

indikátor plnění:

ano – ne

náklady v Kč:

1.000.000,-/ročně

zdroje financování:

rozpočet MŠ Chropyně + státní rozpočet

zřízení logopedické třídy

1.3.2.3

Modernizace tříd

důležitost:

střední

garant:

město, MŠ Chropyně

realizace:

2018, 2020, 2022

indikátor plnění:

počet tříd

náklady v Kč:

800.000,-

zdroje financování:

rozpočet, dotace (MŠMT)

obnova vybavení tříd, malování
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1.3.2.4

Rehabilitační zařízení pro děti

důležitost:

nízká

garant:

město, MŠ Chropyně

realizace:

2022

indikátor plnění:

ano – ne

náklady v Kč:

100.000,-

zdroje financování:

rozpočet

sauna pro děti, Kneippův chodník

1.3.2.5

Výuka cizích jazyků

důležitost:

nízká

garant:

MŠ Chropyně

realizace:

2022

indikátor plnění:

ano – ne

náklady v Kč:

500.000,-/ročně

zdroje financování:

rozpočet MŠ Chropyně

zařazení výuky cizích jazyků do předškolní výchovy

Opatření 1.3.3

Zařízení školního stravování

1.3.3.1

Rekonstrukce budovy

důležitost:

vysoká

garant:

město, ZŠS Chropyně

realizace:

2022

indikátor plnění:

-

náklady v Kč:

1.000.000,-

zdroje financování:

rozpočet, rozpočet ZZŠ

zateplení střechy; rekonstrukce rozvodů elektrické sítě, rekonstrukce sociálního zařízení, výměna svítidel,
oprava podlah, oprava vzduchotechniky, rekonstrukce lapače tuků

1.3.3.2

Modernizace vybavení

důležitost:

střední

garant:

ZŠS Chropyně

realizace:

2018, 2021

indikátor plnění:

-

náklady v Kč:

800.000,-

zdroje financování:

rozpočet ZŠS Chropyně

modernizace vybavení kuchyně v závislosti na opotřebení využívaných strojů a zařízení; výměna vybavení
výdejny na pracovišti Fučíkova; rozšíření balené stravy (vakuování)
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SPECIFICKÝ CÍL 1.4

ROZVOJ OBČANSKÉ VYBAVENOSTI

Opatření 1.4.1

Občanská vybavenost

1.4.1.1

Městský mobiliář

důležitost:

vysoká

garant:

město, SMM Chropyně

realizace:

průběžná

indikátor plnění:

-

náklady v Kč:

100.000,-/ročně

zdroje financování:

rozpočet, rozpočet SMM Chropyně,

doplňování a obnova městského mobiliáře – koše, lavičky, stojany na kola; rozšíření kolumbária; postupovat
v souladu s vytvořeným pasportem viz 2.4.1.3

1.4.1.2

Zlepšení stavu autobusových zastávek

důležitost:

vysoká

garant:

město

realizace:

2017, 2020, 2023

indikátor plnění:

-

náklady v Kč:

1.200.000,-

zdroje financování:

město

zlepšení stavu autobusových zastávek – vybudování přístřešků v místech, kde nejsou, nahrazení stávajících
zastaralých, doplnění laviček a zeleně

1.4.1.3

Bankomat na sídlišti

důležitost:

vysoká

garant:

město

realizace:

2017

indikátor plnění:

ano – ne

náklady v Kč:

0,-

zdroje financování:

cizí (bankovní ústav)

rozšíření bankovních služeb pro obyvatele sídliště (jiný bankovní ústav než Česká spořitelna, a. s.)

1.4.1.4

Zázemí klubovny v Plešovci

důležitost:

střední

garant:

město

realizace:

2017–2020

indikátor plnění:

-

náklady v Kč:

400.000,-

zdroje financování:

rozpočet

oprava komínů, rekonstrukce sociálního zařízení, rekonstrukce podlahy v klubovně, oprava fasády
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1.4.1.5

Bezbariérové zdravotní středisko

důležitost:

nízká

garant:

město, vlastníci zdravotního střediska

realizace:

2021

indikátor plnění:

ano – ne

náklady v Kč:

0,-

zdroje financování:

cizí

jednat s vlastníky zdravotního střediska, aby zvážili možnost bezbariérovosti budovy

1.4.1.6

Dopravní infosystém

důležitost:

nízká

garant:

město, KOVED

realizace:

2021

indikátor plnění:

ano – ne

náklady v Kč:

0,-

zdroje financování:

cizí

umístění elektronické tabule informující o dopravních spojích na území města a okolí
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STRATEGICKÝ CÍL 2

MĚSTO PRO VŠECHNY

SPECIFICKÝ CÍL 2.1

AKTIVNÍ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU

Opatření 2.1.1

Vytváření zón pro aktivní neorganizovaný odpočinek

2.1.1.1

Dětská hřiště

důležitost:

vysoká

garant:

město

realizace:

průběžná

indikátor plnění:

-

náklady v Kč:

100.000,-/rok

zdroje financování:

rozpočet, dotace (MMR)

průběžná výměna herních prvků; údržba povrchů hřišť (písek, kamínky); pravidelná údržba a úklid; v roce 2016
obnova hřiště Elá-hop částkou 800 tis. Kč

2.1.1.2

Budování seniorparků

důležitost:

vysoká

garant:

město

realizace:

2016, 2019

indikátor plnění:

počet hřišť

náklady v Kč:

300.000,-

zdroje financování:

město, dotace (MMR)

budování hřišť a osazování fitness prvků pro zlepšení fyzické kondice starších občanů; v roce 2016 v rámci
regenerace sídliště; Kneippův chodník; Priessnitzova stezka

2.1.1.3

Zachovat dobrou úroveň koupaliště

důležitost:

vysoká

garant:

město, SMM Chropyně

realizace:

průběžná

indikátor plnění:

návštěvnost

náklady v Kč:

4.500.000,-

zdroje financování:

rozpočet, rozpočet SMM

rekonstrukce brouzdaliště; údržba sociálního zařízení, mobiliáře; rozvoj sportovních aktivit; údržba technického
zařízení; zamezení neoprávněného vstupu na koupaliště
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2.1.1.4

Rozvoj nových sportovních aktivit

důležitost:

nízká

garant:

město

realizace:

2019+

indikátor plnění:

ano – ne

náklady v Kč:

10.000.000,-

zdroje financování:

město, dotace (MŠMT, MV)

skateboardové hřiště; kluziště

Opatření 2.1.2

Podpora organizovaného trávení volného času

2.1.2.1

Podpora zájmových a sportovních organizací

důležitost:

vysoká

garant:

město

realizace:

průběžná

indikátor plnění:

ano – ne

náklady v Kč:

1.500.000,-/ročně

zdroje financování:

rozpočet

poskytování dotací a jiná podpora na činnost zájmových a sportovních organizací

2.1.2.2

Rekonstrukce střediska volnočasových aktivit

důležitost:

vysoká

garant:

město

realizace:

2018

indikátor plnění:

ano – ne

náklady v Kč:

60.000.000,-

zdroje financování:

rozpočet, dotace

vybudování zázemí pro knihovnu; vybudování zázemí pro organizace zabývající se volnočasovými aktivitami;
přístavba 1 patra; bezbariérovost budovy; snížení energetické náročnosti; rekonstrukce rozvodů elektro a
vodoinstalace; zřízení zasedací místnosti pro zastupitelstvo; vybavení kluboven

2.1.2.3

Rekonstrukce tělocvičny

důležitost:

vysoká

garant:

město

realizace:

2021–2023

indikátor plnění:

ano – ne

náklady v Kč:

10.000.000,-

zdroje financování:

město, dotace (MŠMT)

rekonstrukce otopné soustavy; rekonstrukce elektro a vodoinstalace; rekonstrukce podlah; obnova vnitřního
vybavení; jedná se o budovu tělocvičny na Hanáckém náměstí
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2.1.2.4

Vybudování zázemí pro národní házenou

důležitost:

střední

garant:

město

realizace:

2019

indikátor plnění:

ano – ne

náklady v Kč:

5.000.000,-

zdroje financování:

město, dotace (MŠMT)

vybudování tribuny, sociálního zařízení a šaten na házenkářském hřišti

2.1.2.5

Vytvoření příměstského tábora pro děti

důležitost:

nízká

garant:

spolky

realizace:

2022

indikátor plnění:

ano – ne

náklady v Kč:

0,-

zdroje financování:

cizí

vytvoření příměstského tábora pro děti

Opatření 2.1.3

Pořádání kulturních a společenských akcí

2.1.3.1

Pořádání tradičních kulturních akcí

důležitost:

vysoká

garant:

město, SMM Chropyně

realizace:

průběžná

indikátor plnění:

ano – ne

náklady v Kč:

800.000,-/ročně

zdroje financování:

rozpočet, dotace (ZK), cizí (sponzoři)

Ples města, Dětský karneval, Pálení čarodějnic a stavění máje, Hanácké slavnosti, Chropyňské hrátky,
Červencová noc, Chropyňské hody, Rozsvícení vánočního stromu

2.1.3.2

Jednotná příprava akcí

důležitost:

vysoká

garant:

realizace:

2018

indikátor plnění:

ano – ne

náklady v Kč:

0,-

zdroje financování:

rozpočet

město

při pořádání kulturních akcí postupovat jednotným způsobem, stanovit jednoznačnou zodpovědnost, jednotný
postup, jednotné financování
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2.1.3.3

Výstavba stálého venkovního pódia

důležitost:

střední

garant:

město

realizace:

2021

indikátor plnění:

ano – ne

náklady v Kč:

3.000.000,-

zdroje financování:

rozpočet

stálé zděné víceúčelové pódium; vytipování umístění

SPECIFICKÝ CÍL 2.2
Opatření 2.2.1

SLUŽBY PRO OBČANY
Podpora bydlení

2.2.1.1

Vytvoření zón pro výstavbu individuálního bydlení

důležitost:

vysoká

garant:

město

realizace:

průběžná

indikátor plnění:

ano – ne

náklady v Kč:

22.000.000,-

zdroje financování:

rozpočet

vykoupení pozemků; vybudování inženýrských sítí a komunikací; příprava pozemků pro individuální výstavbu;
lokality Podlesí a Nádražní (dle studie viz 2.4.1.1)

2.2.1.2

Rozšíření sociálního bydlení

důležitost:

nízká

garant:

město

realizace:

2023

indikátor plnění:

počet sociálních bytů

náklady v Kč:

18.000.000,-

zdroje financování:

rozpočet, dotace

zvýšení počtu bytů sociálního bydlení

Opatření 2.2.2

Péče o seniory

2.2.2.1

Rozšíření rozsahu pečovatelské služby

důležitost:

vysoká

garant:

město

realizace:

2016+

indikátor plnění:

rozsah poskytovaných služeb

náklady v Kč:

2.700.000,-

zdroje financování:

rozpočet, Zlínský kraj

zavedení služby i o víkendu; navýšení počtu pečovatelek
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2.2.2.2

Obnova dvora DPS

důležitost:

vysoká

garant:

město

realizace:

2016–2017

indikátor plnění:

ano – ne

náklady v Kč:

1.000.000,-

zdroje financování:

rozpočet

rozšíření mobiliáře; obnova komunikací; vytvoření nového odpočinkového místa; obnova zeleně

2.2.2.3

Dobrovolnická činnost pro seniory

důležitost:

střední

garant:

město

realizace:

2019+

indikátor plnění:

ano – ne

náklady v Kč:

0,-

zdroje financování:

dobrovolná činnost

posláním dobrovolníka je pomoci překonat samotu seniorů – může seniorům předčítat z knih, novin, časopisů,
hrát s nimi společenské hry apod. Může pomáhat s ručními pracemi, zapojit se do činnosti jako společník
při procházkách či spolupracovat na výzdobě domova

2.2.2.4

Domov pro seniory

důležitost:

střední

garant:

město, cizí investor

realizace:

2019

indikátor plnění:

ano – ne

náklady v Kč:

0,-

zdroje financování:

cizí

vybudování domova důchodců (pobytového zařízení s celodenní péčí) soukromým investorem; město požaduje
vypracování zástavbové studie

Opatření 2.2.3

Zavádění nových služeb pro občany

2.2.3.1

Zastavování všech autobusů na zastávce Fučíkova

důležitost:

vysoká

garant:

město

realizace:

2018

indikátor plnění:

ano – ne

náklady v Kč:

0,-

zdroje financování:

rozpočet

zajíždění všech autobusových linek na zastávku v ulici J. Fučíka; souvisí s vyřešením vjezdu do sídliště (viz.
1.1.1.3) a dopravní studií (2.4.1.2)
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2.2.3.2

Rozšíření zdravotní péče

důležitost:

střední

garant:

město

realizace:

2020

indikátor plnění:

počet ordinací odborných lékařů

náklady v Kč:

0,-

zdroje financování:

rozpočet, cizí

ortoped, kardiolog, internista, oftalmolog, chirurg, urolog, fyzioterapeut a další

2.2.3.3

Vzdělávání pro všechny

důležitost:

nízká

garant:

město

realizace:

2018+

indikátor plnění:

ano – ne

náklady v Kč:

50.000,-

zdroje financování:

rozpočet, cizí

univerzita III. věku; jazykové kurzy; počítačové kurzy; kurzy zdravého vaření; taneční kurzy; kurzy společenského
chování

2.2.3.4

Podpora osob trvale pečujících o své blízké

důležitost:

nízká

garant:

město

realizace:

2022+

indikátor plnění:

ano – ne

náklady v Kč:

0,-

zdroje financování:

cizí

hlídání dětí; krátkodobá péče o handicapované a seniory (hlídání po dobu vyřizování soukromýchzáležitostí)

2.2.3.5

Rozšíření služeb

důležitost:

nízká

garant:

město, SMM

realizace:

2018+

indikátor plnění:

ano – ne

náklady v Kč:

1.400.000,-

zdroje financování:

rozpočet

služby pro seniory a zdravotně postižené (taxi pro seniory; denní stacionář; pobytové zájezdy); služby pro
občany (např. hodinový manžel); podpora nových služeb dle poptávky od občanů
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SPECIFICKÝ CÍL 2.3
Opatření 2.3.1

PODPORA PODNIKÁNÍ
Spolupráce s Fatrou a firmami ve výrobním areálu

2.3.1.1

Vstřícný přístup samosprávy

důležitost:

vysoká

garant:

město

realizace:

průběžná

indikátor plnění:

-

náklady v Kč:

0,-

zdroje financování:

rozpočet

podpora rozvoje podnikatelské činnosti; intenzivní komunikace s podnikatelskými subjekty

2.3.1.2

Nabídka propagace

důležitost:

vysoká

garant:

město

realizace:

průběžná

indikátor plnění:

ano – ne

náklady v Kč:

0,-

zdroje financování:

rozpočet

propagace na akcích pořádaných městem; možnost propagace ve Zpravodaji města; umístění log
v propagačních materiálech města
Opatření 2.3.2

Podpora místních podnikatelů

2.3.2.1

Vstřícný přístup samosprávy

důležitost:

vysoká

garant:

město

realizace:

průběžná

indikátor plnění:

-

náklady v Kč:

0,-

zdroje financování:

rozpočet

podpora rozvoje podnikatelské činnosti; intenzivní komunikace s podnikatelskými subjekty

2.3.2.2

Nabídka propagace

důležitost:

vysoká

garant:

město

realizace:

průběžná

indikátor plnění:

-

náklady v Kč:

7.000,-/rok

zdroje financování:

rozpočet

propagace na akcích pořádaných městem; možnost propagace ve Zpravodaji města; umístění log
v propagačních materiálech města; podnikatelský veletrh ve spolupráci s MAS; vytvoření portálu živnostníků a
drobných řemeslníků
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2.3.2.3

Farmářské trhy

důležitost:

střední

garant:

město, SMM Chropyně

realizace:

2019+

indikátor plnění:

ano – ne

náklady v Kč:

100.000,-

zdroje financování:

rozpočet, rozpočet SMM

umožnění prodeje zemědělských produktů a vlastních výrobků; pomoc s propagací drobných pěstitelů a
výrobců

SPECIFICKÝ CÍL 2.4

Opatření 2.4.1

EFEKTIVNÍ CHOD MĚSTA

Vytvoření koncepčních dokumentů města

2.4.1.1

Územní studie pro individuální bydlení v lokalitě Nádražní

důležitost:

vysoká

garant:

město

realizace:

2016

indikátor plnění:

ano – ne

náklady v Kč:

80.000,-

zdroje financování:

rozpočet

zástavbová studie lokality BI 14, SO 2.12 a SO 2.13

2.4.1.2

Studie zefektivnění dopravy a zvýšení bezpečnosti silničního provozu

důležitost:

vysoká

garant:

město

realizace:

2016

indikátor plnění:

ano – ne

náklady v Kč:

160.000,-

zdroje financování:

rozpočet

stanovení konkrétních aktivit pro naplnění opatření 1.1.1 a dalších aktivit

2.4.1.3

Pasportizace

důležitost:

vysoká

garant:

město

realizace:

2016–2018

indikátor plnění:

ano – ne

náklady v Kč:

500.000,-

zdroje financování:

rozpočet

zeleň, komunikace, městský mobiliář, dopravní značky, veřejné osvětlení
Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí
Projekt CZ.1.04/4.1.00/62.00008

Stránka 86

2.4.1.4

Strategický plán rozvoje města

důležitost:

vysoká

garant:

město

realizace:

2016

indikátor plnění:

ano – ne

náklady v Kč:

250.000,-

zdroje financování:

rozpočet

vytvoření Strategického plánu rozvoje města Chropyně na období 2016–2023

2.4.1.5

Plán prevence kriminality

důležitost:

vysoká

garant:

město

realizace:

2016

indikátor plnění:

ano – ne

náklady v Kč:

0,-

zdroje financování:

rozpočet

zpracování důležitého dokumentu potřebného k čerpání dotací z oblastí bezpečnosti a snižování kriminality

2.4.1.6

Studie rozvoje cyklodopravy

důležitost:

střední

garant:

město

realizace:

2018

indikátor plnění:

ano – ne

náklady v Kč:

100.000,-

zdroje financování:

rozpočet

studie možností rozvoje cyklodopravy v závislosti na záměru budování nových cyklostezek do okolních obcí,
vytvoření zajímavých okruhů aj.

Opatření 2.4.2

Péče o budovy v majetku města

2.4.2.1

Městský úřad

důležitost:

vysoká

garant:

město

realizace:

2017

indikátor plnění:

ano – ne

náklady v Kč:

10.000.000,-

zdroje financování:

rozpočet, dotace

rekonstrukce elektrické sítě; rekonstrukce vodoinstalace; oprava střešní krytiny; zbudování výtahu; zřízení nové
kotelny; zřízení místností pro archiv; vybudování zázemí pro turisty (viz 3.2.1); v souvislosti s přístavbou úřadu
vybudování infocentra (3.2.1.2) a veřejného WC (3.2.1.1)
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2.4.2.2

Zázemí Správy majetku města Chropyně, p. o.

důležitost:

vysoká

garant:

město, SMM Chropyně

realizace:

2019

indikátor plnění:

ano – ne

náklady v Kč:

5.000.000,-

zdroje financování:

rozpočet, rozpočet SMM Chropyně

odhadovaná částka je určena na rekonstrukci budovy čp. 348; zvážit přesunutí do jiného objektu

2.4.2.3

Městská knihovna

důležitost:

vysoká

garant:

město

realizace:

2019

indikátor plnění:

ano – ne

náklady v Kč:

200.000,-

zdroje financování:

rozpočet

přemístění do jiného vhodného objektu s potřebným zázemím (volnočasové středisko – viz 2.1.2.2)

2.4.2.3

Městské kulturní středisko

důležitost:

vysoká

garant:

město

realizace:

2019

indikátor plnění:

ano – ne

náklady v Kč:

2.000.000,-

zdroje financování:

rozpočet

oprava střechy, elektroinstalace, vodoinstalace

Opatření 2.4.3

Vnější vztahy a vazby

2.4.3.1

MAS Jižní Haná

důležitost:

vysoká

garant:

město

realizace:

průběžná

indikátor plnění:

ano – ne

náklady v Kč:

50.000,-/rok

zdroje financování:

rozpočet

intenzivní spolupráce se subjekty zapojenými v MAS Jižní Haná
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2.4.3.2

RESO

důležitost:

vysoká

garant:

město

realizace:

průběžná

indikátor plnění:

ano – ne

náklady v Kč:

20.000,-/rok

zdroje financování:

rozpočet

intenzivní spolupráce s obcemi zapojenými do tohoto dobrovolného svazku obcí

2.4.3.3

Efektivní využívání dotačních titulů

důležitost:

vysoká

garant:

město

realizace:

průběžná

indikátor plnění:

ano – ne

náklady v Kč:

100.000,-/ročně

zdroje financování:

rozpočet

maximalizace využití dotací pro realizaci záměrů na území města

2.4.3.4

Úřad práce

důležitost:

vysoká

garant:

město, SMM Chropyně

realizace:

průběžná

indikátor plnění:

ano – ne

náklady v Kč:

30.000,-/rok

zdroje financování:

rozpočet, rozpočet SMM

pokračování spolupráce za účelem snižování nezaměstnanosti; využívání dotací ze strany ÚP při vytváření
nových pracovních míst; uvedená částka je dofinancováním mezd pracovníků VPP dotovaných úřadem práce

2.4.3.5

Svaz měst a obcí a Sdružení pro cestovní ruch Kroměřížska

důležitost:

vysoká

garant:

město

realizace:

průběžná

indikátor plnění:

ano – ne

náklady v Kč:

20.000,-/rok

zdroje financování:

rozpočet

intenzivní spolupráce se subjekty zapojenými v těchto svazcích
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2.4.3.6

Mikroregion Jižní Haná

důležitost:

vysoká

garant:

město

realizace:

průběžná

indikátor plnění:

ano – ne

náklady v Kč:

20.000,-/rok

zdroje financování:

rozpočet

spolupráce na pořádání Her seniorů; rozšíření možností spolupráce v rámci mikroregionu

2.4.3.7

Obnova spolupráce se zahraničními městy

důležitost:

střední

garant:

město

realizace:

2019

indikátor plnění:

ano – ne

náklady v Kč:

30.000,-

zdroje financování:

rozpočet

rakouský Seekirchenam Wallersee, slovenský Veľký Meder a další

Opatření 2.4.4

Vnitřní vztahy a vazby

2.4.4.1

Internet

důležitost:

vysoká

garant:

město

realizace:

průběžná

indikátor plnění:

ano – ne

náklady v Kč:

30.000,-/rok

zdroje financování:

rozpočet

webové stránky; facebook; twitter; využívání nových komunikačních kanálů pro lepší informovanost; vytvoření
portálu občana, podnikatele, turisty; elektronická úřední deska

2.4.4.2

Zpravodaj

důležitost:

vysoká

garant:

město

realizace:

průběžná

indikátor plnění:

ano – ne

náklady v Kč:

500.000,-/rok

zdroje financování:

rozpočet

udržení a rozvoj tohoto významného sdělovacího prostředku využívaného prioritně pro sdělování informací ze
strany města
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2.4.4.3

Městský rozhlas

důležitost:

vysoká

garant:

město

realizace:

průběžná

indikátor plnění:

ano – ne

náklady v Kč:

100.000-/rok

zdroje financování:

rozpočet

údržba, modernizace městského rozhlasu

2.4.4.4

Setkání s občany

důležitost:

vysoká

garant:

město

realizace:

průběžná

indikátor plnění:

počet setkání za rok

náklady v Kč:

40.000,-/rok

zdroje financování:

rozpočet

pravidelná setkání (2x ročně) s občany města za účelem jejich informování a získání zpětné vazby

Opatření 2.4.5

Efektivní městský úřad

2.4.5.1

Kvalifikovaní úředníci

důležitost:

vysoká

garant:

městský úřad

realizace:

průběžná

indikátor plnění:

-

náklady v Kč:

200.000,-/rok

zdroje financování:

rozpočet, dotace (OPZ)

zajištění průběžného vzdělávání; přijímání odborníků a lidí s praxí ve veřejné správě

2.4.5.2

Podpora e-governmentu

důležitost:

vysoká

garant:

městský úřad

realizace:

průběžná

indikátor plnění:

-

náklady v Kč:

100.000,-/rok

zdroje financování:

rozpočet, dotace (IROP)

zajištění kybernetické bezpečnosti; podpora úplného elektronického podání; zavádění standardů eIDAS a
dalších dle platné legislativy
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2.4.5.3

Strategie rozvoje úřadu

důležitost:

vysoká

garant:

městský úřad

realizace:

2017

indikátor plnění:

ano – ne

náklady v Kč:

100.000,-

zdroje financování:

rozpočet, dotace (OPZ)

dlouhodobý plán rozvoje městského úřadu; workflow
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STRATEGICKÝ CÍL 3

TURISTÉ VÍTÁNI

SPECIFICKÝ CÍL 3.1

ROZVOJ CYKLOTURISTIKY

Opatření 3.1.1

Budování cyklostezek

3.1.1.1

Cyklostezky na více frekventovaných trasách

důležitost:

vysoká

garant:

město

realizace:

2018, 2020

indikátor plnění:

ano – ne

náklady v Kč:

30.000.000,-

zdroje financování:

rozpočet, dotace, cizí

prodloužení cyklostezky z Plešovce do Kroměříže (spolupráce s městem Kroměříž) a vybudování cyklostezky do
Záříčí; výkupy pozemků; dle studie viz 2.4.1.6

3.1.1.2

Cyklostezky na méně frekventovaných trasách

důležitost:

nízká

garant:

realizace:

2023

indikátor plnění:

ano – ne

náklady v Kč:

50.000.000,-

zdroje financování:

rozpočet, dotace

město

cyklostezka do Kojetína, do Skaštic nebo do Kyselovic; dle studie viz 2.4.1.6
Opatření 3.1.2

Podpora cykloturistiky

3.1.2.1

Cyklostezky v rámci města

důležitost:

vysoká

garant:

město, SMM Chropyně

realizace:

2016, 2019

indikátor plnění:

-

náklady v Kč:

260.000,-

zdroje financování:

rozpočet, rozpočet SMM

vybudování cyklostezek ve městě; značení cyklostezek; dle studie viz 2.4.1.6

3.1.2.2

Cyklokemp

důležitost:

vysoká

garant:

město

realizace:

2018

indikátor plnění:

ano – ne

náklady v Kč:

0,-

zdroje financování:

rozpočet, cizí

vybudování kempu pro cykloturisty v areálu kynologického klubu, případně na loukách Hejtman
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3.1.2.3

Úschovna a půjčovna kol

důležitost:

nízká

garant:

město

realizace:

2020

indikátor plnění:

ano – ne

náklady v Kč:

100.000,-

zdroje financování:

rozpočet

podpora zřízení úschovny kol, zřízení půjčovny kol (obecní kola)

SPECIFICKÝ CÍL 3.2
Opatření 3.2.1

ATRAKTIVNÍ MĚSTO PRO TURISTY
Zázemí pro turisty

3.2.1.1

Veřejné WC

důležitost:

vysoká

garant:

město

realizace:

2017

indikátor plnění:

ano – ne

náklady v Kč:

součást jiného projektu

zdroje financování:

rozpočet

vybudování veřejného WC buď v rámci rekonstrukce volnočasového střediska, nebo budovy úřadu (přístavba)

3.2.1.2

Infocentrum

důležitost:

vysoká

garant:

město

realizace:

2017

indikátor plnění:

ano – ne

náklady v Kč:

součást jiného projektu

zdroje financování:

rozpočet

vybudování infocentra nejen pro turisty, ale také pro občany (příjem příspěvků Zpravodaje, organizace
kulturních akcí, propagace místních podnikatelů) – v rámci rekonstrukce volnočasového střediska ev. přístavby
budovy úřadu

3.2.1.3

Turistická mapa

důležitost:

vysoká

garant:

město

realizace:

2017–2018

indikátor plnění:

ano – ne

náklady v Kč:

100.000,-

zdroje financování:

rozpočet

informační tabule s mapou okolí a vyznačenými nejvýznamnějšími turistickými cíli, zájmovými body a
vyznačenými nejvýznamnějšími turistickými cíli
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3.2.1.4

Propagace

důležitost:

vysoká

garant:

město

realizace:

průběžná

indikátor plnění:

ano – ne

náklady v Kč:

70.000,-/ročně

zdroje financování:

rozpočet

propagace v turistických časopisech a knihách, regionální tisk; vlastní propagační materiály; jednotný vzhled,
jednotná propagace; propagace na infopanelech v okolních městech

3.2.1.5

Zázemí pro turisty

důležitost:

střední

garant:

město, cizí investor

realizace:

2021

indikátor plnění:

ano – ne

náklady v Kč:

50.000,-

zdroje financování:

rozpočet, cizí

podpora služeb umožňujících delší pobyt turistů na území města; wifi free; odpočívadlo, piknikoviště

Opatření 3.2.2

Hledání nových možností turistického ruchu

3.2.2.1

Vybudování značky Ječmínek

důležitost:

vysoká

garant:

město

realizace:

2018

indikátor plnění:

-

náklady v Kč:

50.000,-

zdroje financování:

rozpočet

vytvoření jasného spojení města Chropyně s králem Ječmínkem; Ječmínek jako marketingová značka města za
účelem lepší propagace; místní gastrospecialita – Ječmínkův kapr; vizuální ztvárnění krále Ječmínka

3.2.2.2

Prohlídkové okruhy

důležitost:

vysoká

garant:

město

realizace:

2019

indikátor plnění:

-

náklady v Kč:

50.000,-

zdroje financování:

rozpočet

prohlídkové okruhy spojené s technickými památkami, významnými rodáky (Emil Filla, Hubert Havránek, Helena
Železná-Scholzová, Antonín Homolík), okruh kolem Zámeckého rybníka, naučná stezka; vybudování odpočivadel
na okruzích
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3.2.2.3

Obnova minerálního pramene

důležitost:

střední

garant:

cizí investor

realizace:

2019

indikátor plnění:

ano – ne

náklady v Kč:

0,-

zdroje financování:

cizí

obnova vzhledu místa vyvěrání minerálního pramene; zabránění kontaminace povrchovými vodami

3.2.2.4

Zatraktivnění nabídky chropyňského zámku

důležitost:

nízká

garant:

Muzeum Kroměřížska

realizace:

2020

indikátor plnění:

-

náklady v Kč:

0,-

zdroje financování:

cizí

obnova expozic; každoroční tematické výstavy; nutná jednání s provozovatelem zámku
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PODPORA REALIZACE PROGRAMU

V této kapitole je uveden způsob zajištění, řízení, organizace naplňování Programu rozvoje města Chropyně po
jeho schválení Zastupitelstvem města Chropyně.
Realizační role

Kompetentní pozice

Jméno

Garant

Starostka města

Ing. Věra Sigmundová

Koordinátor

Místostarosta města

Ing. Jiří Rosecký

Administrátor

Vedoucí odboru vnitřních věcí

Bc. Dana Jedličková

Garant prostřednictvím pověřených pracovníků městského úřadu zodpovídá za věcné naplňování aktivit
programu a vytváří podmínky pro jejich řízení. Řeší problematiku realizace aktivit v čase a návaznosti na
aktuální podmínky a možnosti města. Navrhuje a iniciuje změny vyplývající z nutnosti adaptovat program na
nové podmínky, ať už na národní, krajské či místní úrovni.
Koordinátor zodpovídá za všechny činnosti spojené s administrativní podstatou činností spojenou
s naplňováním a aktualizací programu. Zodpovídá za dodržení harmonogramu vyhodnocování a monitoring.
Řídí přípravu podkladů pro rozhodování orgánů města a Garanta programu. Předkládá ke schválení
Zastupitelstvu města Chropyně zprávy o realizaci programu, jeho případné aktualizace a akční plány. Svolává
případná jednání pracovní skupiny. Zodpovídá za zpřístupnění dokumentů a vypořádání připomínek a podnětů,
které se v průběhu platnosti programu vyskytnou. Zodpovídá za proškolení pracovníků, kteří budou zapojeni do
realizace programu. Zodpovídá za organizaci přípravy akčních plánů.
Administrátor zodpovídá za přípravu aktualizací, souhrnů, zpráv a dalších podkladů v návaznosti na využití
programu. Podílí se na zajištění dodržování harmonogramu a přípravě podkladů pro vyhodnocování, včetně
řízení rizik. Zajišťuje sběr podkladů pro monitoring programu. Zajišťuje podklady pro koordinátora a garanta a
v případě potřeby se podílí na přípravě širších jednání (veřejná projednání, pracovní skupina) tak, aby
docházelo ke smysluplnému využití zpracovaného dokumentu.
Organizační kroky nezbytné pro rozjezd realizace programu rozvoje a pro využívání programu rozvoje k řízení
rozvoje obce
- proškolení pracovníků obce
- zpracování podkladů a pasportů
- zavedení monitorovacího systému apod.
Stanovení konkrétního harmonogramu řízení a organizace ve vazbě na realizaci aktivit.
1.
2.
3.

projednání s pracovníky ve fázi před schválením,
proškolení a seznámení s obsahem schváleného dokumentu,
zadání dlouhodobých úkolů vedoucím dotčených odborů,
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4.
5.
6.

zpracování dílčích plánovacích dokumentů a organizační dokumentace k jednotlivým konkrétním
úkolům
zapracování povinností pracovníků úřadu vyplývajících z PRO do organizačního řádu města a případně
do popisů práce jednotlivých pracovníků vč. ved. dotčených odborů,
zavedení systému pravidelného vyhodnocování plnění PRO a monitoring jednotlivých prováděných
aktivit

vše v přesných časových termínech se stanovením osobní odpovědnosti.

AKČNÍ PLÁN

Pro krátkodobé, akční řízení programu rozvoje bude město zpracovávat přehledné akční plány na každý rok
v souladu s rozpočtem města a výhledem na rok následující. Akční plán bude navázán na možnosti rozpočtu,
bude nástrojem pro řízení již konkrétních aktivit a jejich etap. Akční plán bude schválen Zastupitelstvem města
Chropyně.

ZPŘÍSTUPNĚNÍ DOKUMENTU

Dokument bude dostupný z webových stránek města Chropyně, v tištěné podobě pak bude k dispozici na
podatelně Městského úřadu Chropyně, na sekretariátu Městského úřadu Chropyně, dále u vedoucí odboru
vnitřních věcí Městského úřadu v Chropyni.

MONITORING PLNĚNÍ PROGRAMU

Program bude pravidelné jedenkrát za rok vyhodnocován formou písemné zprávy o plnění zadaných úkolů,
stavu jejich plnění a nutnosti aktualizace programu rozvoje. Součástí zprávy budou informace předané
řešitelům jednotlivých aktivit. Ti předají informace o činnosti na výzvu koordinátora v dohodnuté struktuře a
čase. Tato zpráva bude projednána na poradě „realizačního (příp. monitorovacího) týmu“
Výsledná (výroční) zpráva bude předložena Zastupitelstvu města Chropyně společně s případným návrhem na
úpravu či aktualizaci nebo doplnění programu rozvoje města. Aktualizace či dílčí revize programu rozvoje budou
provedeny dodatkem schváleným v zastupitelstvu viz. výše.
Souběžně s tvorbou akčního plánu bude zpracována:
o
o

aktualizace harmonogramu a finanční části programu
vyhodnocení předchozího akčního plánu v návaznosti na program jako celek.
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SEZNAM PŘÍLOH
Příloha č. 1 – Seznam rostlin a živočichů na území města
Příloha č. 2 – Seznam tabulek
Příloha č. 3 – Seznam obrázků
Příloha č. 4 – Seznam použité literatury
Příloha č. 5 – Výsledky dotazníkového šetření
Příloha č. 6 – Rozbor financování

Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí
Projekt CZ.1.04/4.1.00/62.00008

Stránka 99

PŘÍLOHA Č. 1 – SEZNAM ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ NA ÚZEMÍ MĚ STA
Významné rostlinné druhy:
Mezi kriticky ohrožené druhy patří kotvice plovoucí (Trapa natans). Dále mezi silně ohrožené druhy patří česnek
hranatý (Allium angullosum). Zástupcem ohrožených druhů je sněženka podsněžník (Galanthus nivalis). Mezi
vzácnější druhy patří brslen bradavičnatý (Euonymus verrucosa), dymnivka plná (Corydalis solida), ostřice
pobřežní (Carexriparia), hvězdnatec zubatý (Hacquetiaepipactis) a okřehek trojbrázdý (Lemna trisulca), šípatka
střelolistá (Sagittariasagittifolia), žebratka bahenní (Hottoniapalustris), hvězdoš háčkatý (Callitriche hamulata),
voďanka žabí (Hydrocharismorsus-ranae).
Lužní lesy jsou velmi hodnotné po stránce dendrologické, vyskytuje se zde: topol černý (Populus nigra), jilm vaz
(Ulmus laevis), jilm habrolistý (Ulmus minor), jasan úzkolistý podunajský (Fraxinusangustifolia subsp.
danubialis), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), dub letní (Quercus robur), topol kanadský (Populus x canescens),
lípa srdčitá (Tilia cordata), javor babyka (Acer campestre), javor klen (Acer pseudoplatanus), olše lepkavá (Alnus
glutinosa), habr obecný (Carpinus betulus), kosatec žlutý (Iris pseudacorus).
Invazivní druhy: netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera), netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora),
křídlatka japonská (Reynoutria japonica), slunečnice topinambur (Helianthus tuberosus), zlatobýl kanadský
(Solidago canadensis), zlatobýl obrovský (Solidago gigantea)
Významné živočišné druhy:
Bezobratlí: žábronožka sněžní (Eubranchipus grubii), listonoh jarní (Lepidurus apus), vznášivka šmolková
(Hemidiaptomus amblyodon), modrásek bahenní (Maculinea nausithous), ohniváček černočerný (Lycae
nadispar), škeble rybničná (Anodonta cygnea)
Ryby: hrouzek Kesslerův (Romanogobio kesslerii)
Obojživelníci: kuňka obecná (Bombina bombina), ropucha obecná (Bufo bufo), ropucha zelená (Bufo tesviridis),
rosnička zelená (Hyla arborea), blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus), skokan hnědý (Ranatempo raria), skokan
štíhlý (Rana dalmatina), skokan zelený (Pelophylaxes culentus), skokan ostronosý (Rana arvalis), čolek velký
(Triturus cristatus), čolek obecný (Lissotriton vulgaris)
Plazi: ještěrka obecná (Lacerta agilis), užovka obojková (Natrix natrix), slepýš křehký (Anguis fragilis)
Ptáci: racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus), cvrčilka slavíková (Locustellalus cinioides), rákosník
proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus), rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus), potápka černokrká
(Podiceps nigricollis), lyska černá (Fulica atra), slípka zelenonohá (Gallinula chloropus), potápka roháč (Podiceps
cristatus), potápka malá (Tachybaptus ruficollis), bukáček malý (Ixobrychus minutus), strnad rákosní (Emberizas
choeniclus), pisík obecný (Actitishy poleucos), orlovec říční (Pandion haliaetus), moták pochop (Circus
aeruginosus), poštolka obecná (Falcotin nunculus),jestřáblesní (Accipiter gentilis), káně lesní (Buteo buteo),
volavka popelavá (Ardea cinerea), volavka bílá (Ardea alba), čejka chocholatá (Vanellus vanellus), ledňáček říční
(Alcedo atthis), moudivláček lužní (Remiz pendulinus), ťuhýk menší (Lanius minor), chřástalpolní (Crex crex),
holub doupňák (Columba oenas), strakapoud prostřední (Dendrocopos medius), krkavec velký (Corvus corax),
kulík říční (Charadriudubius).
Savci: ježek východní (Erinaceus concolor), bobr evropský (Castor fiber), vydra říční (Lutra lutra).
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Upravit formulář

Dotazníky - veřejnost:

počet odpovědí: 253

Souhrn

Jak se Vám ve městě žije?

18.6%

58.9%
18.6%

velmi dobře

47

18.6 %

spíše dobře

149

58.9 %

ani dobře, ani špatně

47

18.6 %

spíše špatně

6

2.4 %

velmi špatně

4

1.6 %

Co se Vám na Vašem městě nejvíce líbí?

klidný život
dobré mezilid…
příznivé život…
blízkost přírody
dostupnost p…
dobrá doprav…
kulturní a sp…
sportovní vyžití
vzhled obce
Ostatní
0

35

70

105

klidný život

125

49.4 %

dobré mezilidské vztahy

17

6.7 %

příznivé životní podmínky

37

14.6 %

blízkost přírody

156

61.7 %

dostupnost pracovních příležitostí

18

7.1 %

dobrá dopravní dostupnost

72

28.5 %

kulturní a společenský život

19

7.5 %

sportovní vyžití

57

22.5 %

vzhled obce

84

33.2 %

Ostatní

11

4.3 %

140

105

Co se Vám na Vašem městě nelíbí?

špatné vzta…
nezájem lid…
málo kvalit…
nedostatek…
nedostatek…
nedostateč…
špatná dost…
nevyhovují…
nedostateč…
nepořádek…
špatné pod…
Ostatní
0

20

40

60

80

špatné vztahy mezi lidmi

86

34 %

nezájem lidí o obec

88

34.8 %

málo kvalitní životní prostředí

34

13.4 %

nedostatek pracovních příležitostí

88

34.8 %

nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb

80

31.6 %

nedostatečný kulturní a společenský život

36

14.2 %

špatná dostupnost lékaře

10

4%

nevyhovující veřejná doprava

25

9.9 %

nedostatečná bytová výstavba

17

6.7 %

nepořádek v obci

28

11.1 %

špatné podmínky pro podnikání

16

6.3 %

Ostatní

62

24.5 %

Jaké služby Vám ve městě nejvíce chybí?
kavárna a cukrárna, kino, ledová plocha,
Bankomat na sidlisti,konkurencni market,vice spoju autobusu na sidliste
Konkurence pro Albert, napr Lidl,Penny ale chapu ze jsme nezajimavy trh. S tim ale souvisi
nedostatecna vystavba novych bytovych domu ve stylu Solař. Dale nekolik let slibovany bankomat
(stacil by uvnitr albertaje otevreny do 20.00!!!)  kde je problem?jste neschopnitakova doba po
volbach, vsichni jen slibujete. Stydte se !!! Proc kazdy autobus nejezdi az ke skole na Fucikove?
Proc mam vystupovat na kovarne? Vetsina lidi by to uvitala. Nebo aspon u Vraspiraku kdyby zastavil
paneboze, to tam nemuzete zavolat, domluvit si schuzku, pripadne na naklady obce nechat udelat
zastavku? Co Hanacke slavnosti? Je to uz parodie, staci na plakatu prelepit rok a jede se dal. To
vazne neni zadna invence nebo chut udelat to jinak? Takhle Vam to opravdu staci?
fitnes centrum
106

nekuřácká restaurace, kavárna, víc dětských hřišť
Hospod a restaurací je tu dost, chybí tu ale vyžití pro mládež, zvláště v letních měsících. Diskotéky,
zábavy. Chtěla bych také více přírody. Jsou tady sice dva parky, ale stále do přírody utíkám na
louky Hejtman. Bylo by hezké zde vybudovat třeba park. Také se mi nelíbí záměr těžby na těchto
loukách.
městská policie
Centrum pro bouldering.
čistírna oděvů
doprava k lékaři KM  zpět i za určitou částku
Téměř jakákoliv možnost nákupu věcí osobní potřeby jako je oblečení, obuv, nelze zde nakoupit nic
pro domácnost, pro všechno musíme jezdit do Kroměříže nebo ještě dále. Žádný obchod zde
nevydrží, mnoho podnikatelů raději odejde. Není kam pořádně chodit, když nepočítám dvě hodpody a
pár heren, a to druhé zmíněné je ostuda. Spousta výše zmíněného je orientováno výhradně pro
seniorskou věkovou skupinu nebo pro lidi bez zájmu o cokoliv (třeba hledání práce), natož o rozvoj
obce. Pokud bych tedy měla zájem koupit si nevkusný nátělník z umělého vlákna a jít si do rána
sednout na nonstop a zahrát si na automatu, jsem ve správném městě. Jinak mám smůlu.
víceúčelová sportovní hala
obchody, kadeřnictví
odborní lékaři  ortopedie, revmatologie je těžké sehnat např elektrikáře, instalatéra, opraváře  menší
zakázky většinou odmítají
sport centrum

prodejna elektro, oděvy, obuv, rychlé občerstvení  bufet
klempíř, zedník, obkladač, stavební firma  dostupná
Policie
obecní policie infocentrum pro turisty lázně hotel či jiné ubytování hotelového charakteru bankomat
na sídlišti prodejna elektro a domácích potřeb
.
hodinářství, oprava hodinek

ani nevím, které tu jsou
Žádné, vše potřebné je tady.
Těžko říct...
elektro
lavečky,koše
vice lekaru specialistu
obchod s látkami a galanterií 12x týdně ordinace očního lékaře
veřejné WC, kvalitní restaurace, s otevírací dobou min. do 24 hod.
chybí veřejné záchodky
stavební řemesla
Větší supermarket, kvalitní restaurace. Možnost vyřízení všech dokladů na městském úřadě.
Upravená lokalita pro možnost vycházek.
Obchody nejrůznější rázu.
sklenářství
Opravdu kvalitní restaurace,cukrárna,kavárna
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k nádraží čd by mohl zajíždět autobus každý autobus by mohl zastavovat na sídlišti u školy, sídliště
stárne, je stále více důchodců
dobrá kavárna a vinárna, policie
dobrá restaurace
lékaři něco, kde by si děti mohly hrát i za nepříznivého počasí dětský koutek
informační centrum pro turisty veřejné záchodky městská policie
obchodní dům
že si musím všechny doklady vyřizovat v KM
sport centrum, masáže, welnes
Konkurence Albertu Relaxace  sauna.... Nemožnost sportovat během zimy v hale, kapacita je
naplnena nová halakolektivni sporty,sqwash,tenis
POLICIE !!! , aspon pobočka
častější kontroly policie v nočních hodinách  zvláště v letních měsících
nekuřácká kavárna otevřená do 22 hod
Městská policie,či kamerový systém pro eliminaci skupin shlukujících se v oblasti školy,Nonstop
Baru (MIX),nebo na náměstí v parku.
trvaé zastoupení státní nebo městské policie
městská policie, welness, sauna, posilovna
Kvalitní obuv a obchod s oblečením
konkurence Alberta služebna policie
 vydávání OP
restaurace a kavárny, využití zázemí pro děti
obchod elektro
posilovna, relax centrum  bazén, vířivka,sauna
chybí cyklostezky,ne vedlejší komunikace
s koncem technoplastu se z dediny stala ubytovna ale co naplat lepsi to nebude ja si preju to dozit v
klidu bez problemu s cigany a utecenci.cely zivot poctive makam a vysledek darebaci zlodeji se maji
u nas kralovsky nemam duveru ve stat a jeho slozky tudiz ani k vam dekuji.
všechny
Kvalitni cukrarna ci kavarna s detskym koutkem
městsá policie,kvalitní kavárna a cukrárna
Pravidelná kultura.
obchod obuví, sklenářství
klasický bufet
Možnost pravidelného sportovního vyžití pro střední a starší generaci
další "hospic"
Mototechna Sdružovací kluby specifických koníčku Kvalitní a poctivá cukrárna a potraviny
Pracovní doba pošty v Chropyni  jde o jedinou poštu, která je během poledne zavřená, v sobotu také
zavřená. Další bankomat.
konkurence v obchodní činnosti,vyžití pro mladé.....
přítomnost policie
zdravotní
veřejné WC, hřiště pro BMX, scate a inline, možnost ubytování hostů
ted mne nic nenapada
slušné ubytování
108

více bankomatů, lepší společenské akce, zvýšení bepečnosti v obci
normální obchodní řetězec
skutečně nekuřácká kavárna otevřená i po osmé hodině večerní, fyzioterapeut, sauna,
Prodejna elektro, prodejny oblečení, obuvi, sklenářství,
Me tady nechybí nic, mozna ještě bankomat u Alberta.
prodejny elektro, prodejna slušného textilu, další bankomat, častější kontroly Policie ČR v
restauracích a ve městě.
taky něco pro seniory
přítomnost policie, kamerový systém na problémových místech cukrárna na sídlišti
policejní služby
Městská policie
Myslím si, že by ve městě mohl být funkční penzion, dále více konkurence v oblasti bankovnictví
(aby se nemuselo tolik jezdit na pobočky do KM), také další bankomat. Bylo by dobré, aby Albert měl
konkurenční obchod podobné velikosti. Nevyhovující je určitě i autobusové spojení do Hulína, které
přímo z Chropyně vlastně neexistuje. Nádraží by se také mohlo stát reprezentativnějším místem, i
když vím, že je to majetek ČD, takže to asi není vhodná připomínka pro město.
posilovna, alternativní mateřská škola s malým počtem dětí, více aktivit pro předškolní děti, hřiště s
trampolínou a modernějšími prvky
krytý bazén
Žádné
služby řemeslníků služby městské policie služby pohostinství  cukrárna, vinárnička
elektro, rychlé občerstvení, oděvy, obuv ne vietnamci
švadlenka, elektro
více obchodů a doktorů specialistů
holičství, zámečnictví
kvalitní restaurace,žádná cyklostezka jak ve městě ,tak směr Záříčí,Kojetín,v létě příměstský tábor
pro děti
městská policie  lidé si parkují kde chtějí (v křižovatce, v protisměru u domu), na dětská hřiště je
zákaz vodit psy, ale už to nikdo nehlídá, kdyby se tam párkrát denně prošel policista, tak už by si to
někteří rozmysleli, provokovat tam schválně se psem)
Obchody
Dětská hřiště, podpora aktivního transportu.
Kvalitnější obchody s potravinami, kavárna
a) Bankomat jiného bankovního ústavu než České spořitelny
neuvedeno
čistírny, kosmetiky, pedikúry,více obchodů, informace turistická, více lékařů, policie
ve volném čase 1 lékaře na půl úvazku, rozhlas  hlášení není slyšet kvůli autům, nevím nic, nevrat
cizí lidi hlavně z Kojetína
momentálně mě nic nenapadá
služby úřadu práce služby dostupné i pro seniory (např. "universita" volného času  možnost
doplˇnovat si své znalosti v různých oborech lid.činnosti služby dostupných rehabilitačních cvičení a
fyzioterapie služby týkající se ochrany soukromého majetku vůči nepřizpůsobivým občanům ev.
právní pomoc občanům, kteří byli těmito občany majetkově poškozeni
restaurace s dobrým jídlem, víceúčelová hala
konkurence v obchodní síti
elektro, textil, švadlenka
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nevím
větší nákupní středisko
textil, restaurace
kultura
elektro obchod
nechybí asi
valitnější obchod než Albert, veřejná doprava
nevyhovující spojení na a z tranzitních přípojů
Informace o městě.
Nejprve jsem váhala, jestli se mám zapojit do dotazníkového šetření, ale nedalo mi to a co si
vzpomenu a tíží mě, tak Vám vypíšu. Berte moji připomínku trochu s rezervou  dnes je již jiná doba
a ta má i jiný pohled na život. Myslím si, že dříve v Chropyni byly lepší mezilidské vztahy a
komunikace mezi lidmi, než je teď. Uvedu jen příklad  úklid v okolí svého bydliště  v ulici (většinou
zástupci jednotlivých domů se sešli některou sobotu, udělalo se moc práce a také jsme zažili i kopec
srandy). Byla větší zaměstnanost občanů města (dnes je málo pracovních příležitostí a hodně lidí je
bez práce), děti navštěvovaly více kroužků a také dovedly využít lepší svůj volný čas  hlavně o
prázdninách. Vztahy v rodinách byly více semknuté. O prázdninách byl kumšt dostat děcka z ulice
domů a dnes v prázdniny nepotkáte ve městě, na hřišti skoro nikoho (myslím si, že je to způsobeno i
nárůstem počítačů , her a mobilů, které děti mají už od útlého věku a tím pádem nejsou v takovém
blízkém kontaktu s rodiči a jejich blízkými jako mi dříve. Jezdilo se více na takové "levnější
dovolené" a lidé se více poznali a byli spokojení (tak to cítím já, prožila jsem nádherné dětství). A
nyní k samotnému dotazníku:  chybí zde obchod se zbožím, které bylo k dostání v bývalém
obchodním domě (nyní KORUNA, herna  je to ostuda pro město, zchátralý objekt)  zde se dalo
nakoupit od šroubku až po ledničku (nákup textilu, elektra, nábytku, domácích potřeb, sportovních
potřeb, potřeb pro dům a zahradu). Člověk v takovém obchodním domě nakoupil všechno co
potřeboval, nemusel dojíždět do vedlejších měst  dále zde dříve byla prodejna obuvi  p. Polišenská 
v této prodejně bylo možné zakoupil všechny druhy kvalitní obuvi, tašky, rukavice, pásky atd. a také
prodejna knih  myslím si, že ve městě by se uživil i mléčný bar  nebo rychlé občerstvení a také
cukrárna (nejlepší cukrárnu jsem zažila jako dítě vedle úřadu u p. Tesařové  dne jsou nyní startovací
byty a pak u p. Hrabalové na náměstí)  je tu sice sběrný dvůr, ale chybí zde sběrné suroviny  jsem
z těch lidí, kteří třídí odpad a také shromažďují starý papír, který odvážím při větším množství do
výkupny  dále tu není výkupna ovoce (sezónní)  dříve byla u Kubíčků na Masarykové ulici  chybí
mi pěší lávka "U Josefínky", dlouhé procházky na na Spálenou louku až ke Strži  mohl by se více
upravit prostor (vysekat trávu kolem nových stromků, aby to nekazilo první dojem) u pozorovatelny
ptactva za zámkem. Ta je velmi pěkně vybudovaná  vím, že je to velmi závažný problém, ale mi na
srdci osud lázní. Je to velká škoda, že voda (rozbor lázeňského pramenu z dřívějška byl podobný
některému pramenu v Luhačovicích) vytéká do potůčku. Dříve jsem tam chodila s tatínkem, který se
staral o výsadbu a jezdilo tam hodně lidí z dalekého okolí, kteří byli ubytovaní ve městě a voda jim
moc propívala. V té době tam byla i točna autobusu. Bylo tam hezké prostředí i na procházky  to
není určitě v moci města, ale naše nádraží je také dost v ubohém stavu  v zámku, jak byly dříve
prostory pro různé akce  nahoře nad nimi bydlel p. Fišer (pracovník Muzea Kroměřížska) chátrají. Je
to škoda, byla to krásná opravená místnost a nyní to slouží jako pohádková místnost se stašidly 
naučná stezka okolo Chropyně  je ve špatném stavu (poutače)  chybí mi kino  bylo dříve vyhlášené
a scházelo se tam hodně mládeže  moc mě mrzí, že někteří občané města nevyužívají sběrného
dvora (který je zdarma) a vyhazují odpadky do lesa v okolí Chropyně a také do vody (staré matrace
drátěné, kousky ledničky, kočárek atd.)  v našem městě není informační centrum, kde by se
návštěvníci Chropyně mohli dovědět, co se v našem městě nachází za skvosty a také v blízkém
okolí a také veřejné WC. Je to asi vše, na co jsem si v rychlosti vzpomněla. Omlouvám se za styl
psaní, ale tak jak jsem to cítila tak jsem to psala. Ve městě kromě Alberta, Koruny, COOPTU,
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masny drogerie, Svedrupu, Optika Janouška a hospod jsou sice ještě 4 obchody, kde by člověk
sehnal všechno, na co si momentálně vzpomene, ale na úkor kvality (o to zase tak moc nestojím).
rozmanitost obchodů
udržování čistoty a vzhledu na celém náměstí, chyí přechody a omezení rychlosti, malá četnost
sečení trávy
ubytování
Mestska policie
žádné
chybí odpadkové koše, bio kontejnery, lavičky kolem rybníka
prostory pro sportovní aktivity
sportovní hala, kde by se mohli hrát všechny míčové hry.
Celoroční relaxační centrum
POLICIE
kavárna a cukrárna  posezení
Konkurence Albertu
větší spektrum obchodních služeb
konkurenční prodejny pro Alberta více bankomatů  např na sídlišti
skleář, švadlena, truhlář, prodejna elektro. Proč nenabídne město volné prostory ve staré škole pro
podnikání? Al e ne za cenu, kterou živnostník nezvládne. Je to přece v zájmu občanů. Chybí větší
zájem města o zeleň. Ano, dělá se hodně (Správa majetku), ale v parku uschla řada nových dřevin,
kolem zámku se vykácely stromy  především u cesty z Hradu. Nové se tam nevysázely. Pokud to
nepatří městu je třeba razantně jednat a požadovat nápravu. Cyklostezka kolem rybníka: je to
značená trasa celostátního významu, ale údržba tomu neodpovídá. Komu ten pozemek patří? Pokud
církvi, tak je třeba požadovat nápravu od církve.
oprava elektro + prodej, plynoservis
cukrárna na úrovni, třeba zámecká apod. momentální pronájem (Bianca) je odstrašující!!
lázeňské a rehabilitační centrum pro nemocné lidi, obchody s kvalitním zbožím (textil, obuv, elektro,
hračky) kavárna, jsou zde samé hospody
městská doprava
Obchod z elektrotechnikou, popřípadě opravna elektrotechniky.
kvalitní restaurace
hanácké náměstí
to co zde chybí, proto si zajedu, to co mám zde, to jinde nenajdu
prodejna či obchod s elektrem a jeho doplňky, také konfekce než jaké nabízí vietnamská komunita i
neumožnění konzumace stravy cizích strávníků ve školní jídelně + krátká výdejní doba  zvlášť přes
prázdniny
Sportovní kroužky, jsou tu sice, ale výběr není moc rozmanitý. Dále mi tu trošku chybí lekařská
služba, ale chápu, že takové město nepotřebuje lepší lékařské služby.
Nightclub s prověřenými děvkami. Místní priváty stojí za prd.
obchod
policie
Jazykové kurzy
Kino, lázně, protože léčivý pramen už léta teče bez užitku, a aspoň o jeden úřední den rozšířit
činnost obecního úřadu. A v době sucha více vody n a veřejnou zeleň.
městská policie nebo funkce ponocného pro hlídání noční klidu po 22. hodině pátek, sobota, neděle a
někdy i všední dny. Chceme být vyspaní do práce! Monitoring čistoty ovzduší  smrad ze spaloven
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hlavně po ránu mezi 6.  7. hodinou ulice Moravská (když vane "příznivý" vítr).
zahrádkářské potřeby, kvalitní restaurace
Kvalitní jídelna
Bankomat na sidlisti.
Obchod s kvalitním oblečením a obchod se sportovními potřebami.
Mohlo by byt vice obchodu
obuv, textil, galanterie, cukrárna, rychlé občerstvení
nekuřácká restaurace
Policie, Lékařské centrum.
chybí tu pořádné fitko  sport, krytý bazén, nějaká slušná diskotéka, klub pro mladé  klidně místo
nějaké putiky, kterých je v Chropyni požehnaně ....
údržba zeleně, nedostatek obchdů se spotřebním zbožím
rekreační sportovní vyžití
nic
druhý bankomat (ČSOB), prodejna elektro, městská policie, městské informační středisko
drobné řemeslné práce k údržbě domu, cykloservis pro kola jinde zakoupená
prodejna elektro
Restaurace, kde by se dalo slušně najíst.
absence dalšího bankomatu, fitcentrum
kultura sportovní možnosti mhd
zdravá výživa kulturní akce
Vhodné kulturní vyžití pro mladé lidi.
supermarkety
společenské akce
opravy elektrospotřebičů, jízdních kol
Bankomat spořitelny u Alberta
Policejní služby!
obchody, lékaři, spoje veřejné dopravy
elektro, policie

Bydlení [Pokuste se zhodnotit město z hlediska níže uvedených podmínek]
Velmi spokojen
Spíše spokojen
Spíše nespok…
Velmi nespok…
0

35

70

Velmi spokojen

85

33.6 %

Spíše spokojen

150

59.3 %

Spíše nespokojen

10

4%

Velmi nespokojen

8

3.2 %

105

140
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Školství [Pokuste se zhodnotit město z hlediska níže uvedených podmínek]
Velmi spokojen
Spíše spokojen
Spíše nespok…
Velmi nespok…
0

35

70

Velmi spokojen

46

18.2 %

Spíše spokojen

153

60.5 %

Spíše nespokojen

47

18.6 %

Velmi nespokojen

7

2.8 %

105

140

Zdravotnictví [Pokuste se zhodnotit město z hlediska níže uvedených podmínek]
Velmi spokojen
Spíše spokojen
Spíše nespok…
Velmi nespok…
0

35

70

Velmi spokojen

49

19.4 %

Spíše spokojen

148

58.5 %

Spíše nespokojen

46

18.2 %

Velmi nespokojen

10

4%

105

140

Veřejná doprava [Pokuste se zhodnotit město z hlediska níže uvedených podmínek]
Velmi spokojen
Spíše spokojen
Spíše nespok…
Velmi nespok…
0

35

70

Velmi spokojen

41

16.2 %

Spíše spokojen

142

56.1 %

Spíše nespokojen

56

22.1 %

Velmi nespokojen

14

5.5 %

105

..

Kultura a společenský život [Pokuste se zhodnotit město z hlediska níže uvedených
podmínek]
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Velmi spokojen
Spíše spokojen
Spíše nespok…
Velmi nespok…
0

25

50

Velmi spokojen

34

13.4 %

Spíše spokojen

125

49.4 %

Spíše nespokojen

75

29.6 %

Velmi nespokojen

19

7.5 %

75

100

Sportovní vyžití [Pokuste se zhodnotit město z hlediska níže uvedených podmínek]
Velmi spokojen
Spíše spokojen
Spíše nespok…
Velmi nespok…
0

30

60

Velmi spokojen

60

23.7 %

Spíše spokojen

132

52.2 %

Spíše nespokojen

48

19 %

Velmi nespokojen

13

5.1 %

90

120

Životní prostředí [Pokuste se zhodnotit město z hlediska níže uvedených podmínek]
Velmi spokojen
Spíše spokojen
Spíše nespok…
Velmi nespok…
0

30

60

Velmi spokojen

41

16.2 %

Spíše spokojen

131

51.8 %

Spíše nespokojen

63

24.9 %

Velmi nespokojen

18

7.1 %

90

120

Péče obce o své prostředí [Pokuste se zhodnotit město z hlediska níže uvedených
podmínek]
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Velmi spokojen
Spíše spokojen
Spíše nespok…
Velmi nespok…

Velmi spokojen
0

51

20.2 %
30

Spíše spokojen

128

Spíše nespokojen

56

22.1 %

Velmi nespokojen

18

7.1 %

60

50.6 %

90

120

Podmínky pro podnikání [Pokuste se zhodnotit město z hlediska níže uvedených
podmínek]
Velmi spokojen
Spíše spokojen
Spíše nespok…
Velmi nespok…
0

25

50

Velmi spokojen

4

1.6 %

Spíše spokojen

118

46.6 %

Spíše nespokojen

106

41.9 %

Velmi nespokojen

25

9.9 %

75

100

Rozvoj obce [Pokuste se zhodnotit město z hlediska níže uvedených podmínek]
Velmi spokojen
Spíše spokojen
Spíše nespok…
Velmi nespok…
0

35

70

Velmi spokojen

29

11.5 %

Spíše spokojen

143

56.5 %

Spíše nespokojen

70

27.7 %

Velmi nespokojen

11

4.3 %

105

…

Informovanost o dění v obci [Pokuste se zhodnotit město z hlediska níže uvedených
podmínek]
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Velmi spokojen
Spíše spokojen

Velmi spokojen

61

24.1 %

Spíše nespok…

Spíše spokojen

123

48.6 %

Velmi nespok…
Spíše
nespokojen

45

17.8 %

0
Velmi nespokojen

2425

9.5 % 50

75

100

Bezpečnost a ochrana občanů [Pokuste se zhodnotit město z hlediska níže uvedených
podmínek]
Velmi spokojen
Spíše spokojen
Spíše nespok…
Velmi nespok…
0

20

40

Velmi spokojen

12

4.7 %

Spíše spokojen

77

30.4 %

Spíše nespokojen

98

38.7 %

Velmi nespokojen

66

26.1 %

60

80

Mezilidské vztahy občanů ve městě považujete za:
22.1%

41.1%
26.1%

velmi dobré,

7

2.8 %

docela dobré, zlepšují se

66

26.1 %

stagnují

104

41.1 %

ne moc dobré, zhoršují se

56

22.1 %

špatné

20

7.9 %

Myslíte si, že obyvatelé města mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským
kontaktům?
rozhodně ano

42

16.6 %

spíše ano

137

54.2 %

spíše ne

64

25.3 %

rozhodně ne

10

4%
116

25.3%

54.2%

16.6%

Sledujete informace o dění ve městě na webových stránkách?
12.6%
16.2%
48.2%
22.9%

pravidelně (min. jednou za týden)

58

22.9 %

občas (cca jednou za měsíc)

122

48.2 %

vůbec

32

12.6 %

nemám internet

41

16.2 %

Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj svého města?

18.2%

52.2%

rozhodně ano

57

22.5 %

spíše ano

132

52.2 %

spíše ne

46

18.2 %

rozhodně ne

18

7.1 %

22.5%

Jak se můžete zapojit?
šíření informací mezi spoluobčany,
Mohu odkázat na odborníky v oblasti komunální rekreace.
Jakkoliv, nic není problém. Záleželo by na možnostech.
fyzicky
v oblasti kultury
Záleží co je potřeba
Zapojit se do různých akcí a aktivit
podle situace
Formou brigady
Ochrana slušný obyvatel proti menšinám a feťákům kterých tu je plno.
úklid kolem rodiného domu
sport  zejména pro mladé
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Přijde mi škoda, že je Naučná stezka okolo Chropyně tak zanedbaná. Spolek Lužňáci teď získali mé
sympatie, když jsem viděla článek, ve kterém čistili tyto cedule. Také bych například tomuhle
pomohla.
práce s dětmi
různě; věřím, že v lidech je velký potenciál, ale je problém, že nemají dost informací a možností, aby
se zapojili; problém je v organizaci, různé brigády spojené s býválým režimem měli přeci jen něco do
sebe mohli by se pořádat různé dobrovolnické akce; také se dnes málo angažují školy, tam je
možnost oslovit naráz víc lidí  rodičů, prarodičů a udělat společně nějakou prospěšnou věc
po odborné a lidské činnosti
Volnočasové aktivity dětí a mládeže Odborné znalosti problematiky regionálního rozvoje
 dobrovolné noční hlídky pro ochranu pořádku, když není město schopno zaplatit městskou policii
nebo jednoho hlídače.  monitoring čistoty ovzduší. Ale o takové "služby" určitě zájem nebude.
bouraní oplocenky
častý úklid veřejné plochy před domem
myslím, že jakákoli aktivita je zbytečná, neboť i přes několikaleté připomínky a návrhy se stejně nic
nestalo
Příležitostně pomáhám, kde je potřeba
.
 obnovit jarní a podzimní úklidy občanů na sídlišti  jarní a podzimní úklid okolo Chropyně  louky,
rybníky, lesy

Finanční odměna, či spolupráci na projektu
uz jsem zapojen ��
úklid kolem domu
Vyplněním dotazníku :)
uklízím kolem svého domu, vše odvážím do sběrného dvora
spoluúčast na akcích
Jaké jsou možnosti zapojení?
?
organizačně a účastí.
radou
již se vrámci svých možností snažím
věnovat se více dění v obci
snažit se informovat další občany o zbytečnosti kácení kvůli výstavbě chodníků apod.
Žiji slušný život, neničím veřejná prostranství, neobtěžuji jiné, třídím odpad, ostatní vozím do
sběrného dvora, apod. Pokud by se tak chovali všichni, Chropyňka by hodně rozkvetla
účastnit se akcí
Aktivně pracovat v zájmových a volnočasových spolcích a organizacích. Podílet se na řízení města
prostřednictvím účasti ve volených nebo nevolených orgánech města Chropyně.
údržba zeleně, výzdoba obce
nesedět
údržba veřejných prostor
jakkoliv
chodník si bohužel čistíme sami, sníh odhrnujeme též
hlídal bych nezaměstnané
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Pomocí při kulturních akcích
Vyhodil bych toho kreténa co vymyslel zákaz prodeje lihovin na akcích stánkům mimo stánky
města...
jako zvoleny clen rady jinak neni sance neco zmenit
Jak koliv
To opravdu netusim
Pracovně
jsem zapojen
úklid, spoluorganizace
aktivně
aktivně v místě bydlení, činností v STP, klubu důchodců ap.
pravidelně přispívat do podobných anket, kde by se měli komunální politici zajímat o potřeby občanů
osvěta
Dobrovolná činnost, brigádničení, rozvoz na motorce, a jiné...
jakkoli  podle potřeby
pomoc s organizací
Podpořit kulturní a společenské aktivity.
dle potřeby
Budeli třeba a budeli to v mé moci, ráda pomůžu.
To nevím, jsem částečně invalidní,nemocna.
Zatím nevím.
aktivní komunikací se zastupiteli a vedením města
Teď mě zrovna nic zajímavého nenapadá, ale pokud bych byla oslovena (a pokud mi to čas a síly
dovolí), ráda přiložím ruku k dílu.
veřejný úklid atd
Můžu roznášejí letáčky, hrabat list v parku a pokud by se u nás měla uskutečnit bitka fotbalových
fanoušků, mohl bych zajistit větší účast kvůli atraktivitě pro diváky  mám hodně pošahaných
známých.
jarní a podzimní úklid města
jít k volbám a opět se zkusit zvolit jiného starostu?
záleží na tom jak a v čem
Mohu se podílet na organizaci kulturních a sportovních akcí.
Jakkoliv bude potřeba
volnočasová činnost s dětmi
pomoc při zařizování,
 péče o své okolí
poradit, co zlepšit
pokud někdo vymyslí a zařídí akci, jsem ochotna se přidat, sama nic podnikat nebudu
nevím
hrabat listí, sběr odpadků
záleží na tom co by bylo potřeba
brigáda , ale k něčemu užitečnému menší finanční příspěvek např do veřejné sbírky
určitě by se něco našlo....
kulturní akce, ochrana přírody, informovanost po internetu
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spolupracovat s obcí na plánování a rozvoji města a služeb
Těžko říci, kdyby mi bylo něco nabídnuto, tak bych to zvažoval. Muselo by to ovšem být tak, abych
neohrožoval své zaměstnání.
už se zapojuji jako zastupitel
Nevím
uklízeli jsme odpad v okolí chropyně, ráda bych udělala něco pro životní prostředí,sleduji těžbu na
loukách a dění v oblasti životního prostředí
Vůbec nemám tušení, ale určitě bych o tom uvažoval.
přinést nové myšlenky a nové nápady
dobrovolnická činnost finanční podpora projektů aktivní účast na akcích propagace města a akcí
jsem důchodce
Pomůžu jakkoliv, budeli to v mých silách.
úklidem v létě i v zimě
jak zapojíte důchodce?
Dobrá otázka :D Jak bude třeba. Těžko půjdu sám okopávat kytky na náměstí, nebo se svou
sekačkou před barák, že ano. Ještě by na mě místní práskači zavolali policajty.
Uklidím i okolí svého domu na pozemcích, které patří městu.
Radou i pomocí v oboru dopravy a dopravního značení a v důchodu i aktivnější účastí při pomocných
úklidových akcích, a zapojováním do ochrany přírody a životního prostředí.
recyklace, údržba čistoty v obci, odmítnutí těžby štěrkopísku
zorganizovat nějaký koncert pro mladé lidi
jsem zapojen.
Spoluúčast na organizaci akcí
poradenskou činností
Nevim
Pořádání, finanční ,
vést mládež ke sportu
celé roky zametám chodník i když je sucho zalévám plot dešťovkou
Jakoukoli dobrovolnickou činností.
Zapojit se do aktivit pro rozvoj města.
vedení aktivit pro předškolní děti, environmentální výchova
celý svůj život v Chropyni pracuji pro město  sport, zastupitelstvo atd.
Cimkoliv. At uz praci na radnici,ci SMM.
aktivním přístupem k řešení problematiky rozvoje města
Pořádek kolem města

Přestože je Vaše odpověď na předchozí otázku volba "Spíše ne", napište nám prosím za
jakých okolností, nebo v jaké oblasti, byste byl/a ochoten/ochotna se zapojit.
Za podminek ze to bude mit smysl a jasnou koncepci na nekolik let coz za soucasneho vedeni neni.

vsedě
xyz
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sama nevím
nevim
a
Kdyby jsem v obci pobýval více než 2 dny v týdnu, zvážil bych to.
Nedokazu rict
Až si budu jistý že za to obec stojí..
Ve sportovni oblasti
důchodce
Nejsem ochoten se zapojit z důvodu nedostatku volného času.
nevím
Účast na dni dětí s reprezentací AČR jakožto svého povolání. Případně ukázka činnosti vojáků
bojových jednotek za pomoci nějaké z místních airsoftových skupin.
v oblasti vyziti deti
V oblasti volnočasových aktivit deti a mladeze
péče o okolí svého bydliště
Sport a jiné
popravdě se nebudu už nijak zapojovat a přestěhuji se do většího města, to mě více vyhovuje, než
typické maloměsto kde se každý stará o druhé a jen pomlouvá....
V případě, až budu mít dostatek času, ze kterého bych byl ochoten část věnovat pro rozvoj města,
pokud by šlo o dobrou věc.

Jak by se mělo město dále rozvíjet?

33.2%

19.4%

47.4%

mělo by zůstat přibližně stejně velké

120

47.4
%

mělo by se postupně rozrůstat na přibližně 5 500 obyvatel

84

33.2
%

měla by být využita celá kapacita ploch pro výstavbu domů (výsledkem by bylo cca 5 900 obyvatel)

49

19.4
%

Představte si, že můžete rozhodnout o využití městských finančních prostředků. Na co
byste je přednostně využil/a?

121

zlepšení po…
bezpečnost…
podpora by…
častější spo…
zřízení dalš…
rekonstrukc…
podpora ku…
podpora sp…
péče o veře…
opravy pam…
komunikac…
Ostatní

zlepšení podmínek pro podnikání

29

11.5
%

bezpečnost a ochrana obyvatel

165

65.5
%

podpora bytové výstavby (dobudování technické infrastruktury a místních komunikací) + veřejné osvětlení

50

19.8
%

častější spoje veřejné dopravy, rekonstrukce zastávek

40

15.9
%

zřízení dalších provozoven obchodu a služeb v obci

97

38.5
%

rekonstrukce místních komunikací

51

20.2
%

podpora kulturních aktivit

43

17.1
%

podpora společenských a sportovních aktivit

57

22.6
%

péče o veřejnou zeleň a prostředí ve městě vč. veřejného prostranství

81

32.1
%

opravy památek ve městě

35

13.9
%

komunikace města s veřejností (zpravodaj, web, hlášení...)

18

7.1
%

Ostatní

24

9.5
%

0

40

80

120

1…

Jste...
54.9%

muž

114

45.1 %

žena

139

54.9 %

45.1%

Váš věk?Váš věk?
Váš věk?

122

25.7%

22.5%

21.3%

30.4%

méně než 15 let

0

0%

1529 let

54

21.3 %

3049 let

77

30.4 %

5064 let

65

25.7 %

65 a více let

57

22.5 %

Vaše vzdělání?

19.4%

40.7%

31.2%

základní

13

5.1 %

střední odborné

79

31.2 %

střední odborné s maturitou

103

40.7 %

vyšší odborné

9

3.6 %

vysokoškolské

49

19.4 %

Zaměstnání?
50.4%

36%

soukromý podnikatel

6

4.3 %

zaměstnanec

50

36 %

nezaměstnaný

3

2.2 %

student

3

2.2 %

důchodce

70

50.4 %

v domácnosti, na mateřské

7

5%

Ve městě...

123

36.8%

žiji od narození

116

45.8 %

přistěhoval jsem se v dětství spolu s rodiči

32

12.6 %

přistěhoval jsem se v dospělosti před více než pěti lety

93

36.8 %

přistěhoval jsem se v dospělosti
45.8%v posledních pěti letech

12

4.7 %

12.6%

Typ Vaší domácnosti:
26%
16%

36.8%

20%

jednočlenná domácnost

50

20 %

domácnost bez dětí (popř. děti již bydlí jinde)

92

36.8 %

domácnost s nezaopatřenými dětmi (do 18 let)

65

26 %

vícegenerační domácnost

40

16 %

Ostatní

3

1.2 %

Vaše další náměty, připomínky, komentáře...
Zajímalo by mě, proč se sem stěhuje stále více Romů! Kradou se zde věci a nadávají našim dětem!
Neplýtvat veřejnými finančními prostředky z důvodu neschopnosti lidí
Více se zaměřit na ochranu životního prostředí v celém katastru obce Chropyně, zejména nedovolit
už nikdy žádnou těžbu čehokoliv. Zaměřit se na produkci skleníkových plynů v průmyslové zoně a
nedovolit její zvyšování kýmkoli a kteroukoliv firmou působící zde. Pokusit se pomoci místním
zemědělcům v tom aby byli hospodáři na půdě kterou obhospodařují, snížení nájmů od církve,
vymoci jim více dotací na zemědělství, včetně dotací na závlahy v době sucha a vyhloubení
vlastních studní. Takto hospodaří většina Evropské Unie a je to za hranicemi vidět!!! Vytvořit
záchytné poldry v době nadbytku vody, povodní a tu pak využívat v době sucha pro závlahu. Protože
do budoucna budou mnohem větší výkyvy v počasí, než třeba letos a vodu si budeme muset více
ochraňovat a držet pro místní potřeby.
Nemám.
 zachovat dobrou úroveň koupaliště  vybudovat nové cyklistické stezky (do Záříčí a do Kojetína) 
nechat opravit cestu pod Zámeckým parkem směrem na místní část Hrad.
Moc mi vadí,že mnoho majitelů psů,si po svých mazlíčcích neuklízí,psi volně pobíhájí po celém
městě bez vodítek,bez náhubku a to i větší,bojová plemena.V letošním horkém létě je obzvlášť cítit
pach po venčení a to i na dětských hřištích,kam mají psi vstup zakázán.Zajímalo by mne,jestli je
vůbec nějaká kontrola evidence psů a také,zda všichni majitelé poctivě platí poplatky za psa.
nekácet zdravé vzrostlé stromy  jsou to větrolamy a zdroje kyslíku
Na městě je několik inteligentních a normálních lidí, tak si tam udělejte trochu pořádek a vyházejte ty
co hrabou za sebe. Vždyť to vidí každý kolik je mezi vámi debilů
124

lépe se postarat o naučnou stezku, opravit komunikaci kolem bečvy, aby se tu netěžil šterkopísek
Opravit obrubníky parkoviště u Alberta, získat dotací na novou sport. halu Pokusit se o možnost
kabelové televize v Chropyni zvýší se počet přijímaných kanalu
zastupitelé a především členové rady musí mít na zřeteli především to, že je občané volili, aby plnili
jejich zájmy a ne zájmy určitých skupin. Služba v zastupitelstvu je službou pro občany. Mnoho let se
hovoří o potřebě zřízení mšstské policie. Vždy to skončilo na nedostatku finančních prostředků.
Nepomůžou tzv. zvýšené hlídky  častější průjezdy vozidel policie. Vždy je výhodnější místní
znalost. Občany trápí množství drobných krádeží, vandalismus, obtěžování osobami, kteé jsou pod
vlivem alkoholu a omamných látek. Zastupitelé by konečně měli hledat možné úspory a finanční
prostředky na městskou policii a ne jen stále konstatovat, že na to nejsou finance.
chválím uklizenost města (co se týče odpadků), regeneraci sídliště (parkovací plochy, dětská hřiště,
chodníky) nechválím údržbu dětských hřišť, údržbu chodníků v zimě, výběr zeleně do
regenerovaných míst (viz stromořadí na Dílech, které se bude nyní pár let po zasazení kácet, což je
způsobeno nevhodně zvoleným druhem stromu)
hlavně zdraví
Bezpečnost ve městě se zhoršuje. Životní prostředí se zhoršuje. Když to porovnám s obdobím před
pěti lety, kdy jsem se přistěhoval, je to značný rozdíl. Líbí se mi dostatek parkovacích míst. Doufám,
že nezačnete nasazovat parkovací automaty a zřizovat policii kvůli botičkám. Pracujete pro lidi a ti
vás budou volit a ne proti lidem.
jelikož bydlím iž více jak 40 roků ve staré Chropyni, vím že město pro tuto čát města toho moc
nedělá
Vyhledat způsob jakým pořádat kulturní a společenské akce města,něco atraktivního,aby se zlepšila
mizerná účast místních občanů. Akce typická pro Chropyni,která by zaujala široké spektrum občanů.
(do Chropyně na moresy)
v místní části Plešovec jsou rozbité chodníky, neupravený park (stromy, keře) tráva se seče jednou
do roka a to se ani chodníky nezametou, to samé je to v zimě,kde si sníh usí odklízet sami, chybí v
Plešovci i dětské hřiště, v Chropyni se nekoupí už ani obyčejná žárovka a potřeby pro domácnost 
musí se jezdit do Kroměříže, hlavně že tu máme plno hospod. Naopak se mi líbí Hanácké slavnosti,
Hody ... a další akce.
Zajímaly by mě výsledy dotazníku.
propojit cyklostezku od závodu s evropskou cyklostezkou opravou chodníku na Hradě a zřízením
podélného parkování pro auta. Stání na chodníku je nedovolené. Jinde za to platí pokuty. Upravit
nájezd na cyklostezku od Skaštic, nahradit žulové kostky na náměstí od cukrárny k Hejtmanu
rovnějším povrchem
Neprodávat městské pozemky, udržovat stav zeleně ve městě a katastru města, případně rozšiřovat
ať nejsme za chvilku betonové město.

Chropyň mám moc ráda, žiji zde od narození a rozhodla jsem se tu i založit rodinu. Doufám, že
tohoto rozhodnutí nebudu litovat a moje děti budou mít naše město stejně rády, tak jako já. Co mi
vadí kromě přístupu jednotlivců k životu ve městě, což nemůžu ovlivnit: např. přístup pracovníků
sběrného dvora  jako by je obtěžovalo, že tam něco dovezu; roty pracantů v ulicích, kteří více
posedávají zašití někde v koutku, než aby zvelebovali to co mají; pracovník hřbitova, který při práci
poslouchá velmi nahlas rádio, což na hřbitově považuji za velice nevhodné; drahé poplatky za odvoz
komunálního odpadu vzhledem k tomu, že do kontejneru s komunálním odpadem toho vyhodíme
velice minimálně. Většinu vytřídíme a vadí mi, že platíme stejně jako lidé, kteří všechno hážou do
jedné popelnice a na třídění kašlou. Přála bych si, aby byl zaveden svoz pytlového sběru tříděného
odpadu (alespoň plastů a papíru), kdy by se dle váhy vytříděného odpadu snížil poplatek za
komunální odpad. (funguje to tak např. v Turnově). A body by se mohly sbírat i za využití sběrného
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dvora. Některé by to ani tak nemotivovalo, ale mnozí by si třeba rozmysleli házet do kontejnerů
nesešlapané plastové lahve, krabice, koberce, suť atd. Na závěr bych chtěla doufat, že se nad mými
připomínkami někdo aspoň zamyslí a že jsem to nepsala pro srandu králíkům :D
více zeleně, méně horka
výstavba nových garáží
každý autobusový spoj Kroměříž  Záříčí by měl mít zastávku na sídlišti, žije tam velká část
obyvatel, každý jednou zestárne
rozšířit autobusovou dopravu na zastávku škola i na odpolední a večerní spoje. přestat si z nás dělat
legraci s těžbou štěrkopísku. přestěhovat knihovnu blíže k sídlišti.
chybí odpadkové koše v ulicích, parku, častější úklid autbusových zastávek, lázně ??? jiné město by
už několik let vydělávalo a lázně by sloužily lidem
proč se neorganizuje zapojení občanů do úklidu obce  zeleně, které ještě nedávno bývalo
Tento dotazník, prosím, ignorujte. Nejsem z Chropyně, pouze jsem chtěl znát obsah dotazníku.
Jsem zásadně proti těžbě štěrkopísku v okolí města a proti případným hloupým nápadům nabídnout
azyl uprchlíkům a migrantům jakéhokoliv vyznání! S těmito lidmi mám osobní zkušenost!
Byla bych ráda, kdyby alespoň jeden podnět od občanů města Chropyně (pokud dotazník vyplní a
odevzdají na úřad) se objevil v torbě programu rozvojem města.
vyžeňte feťáky z města!!!
V minulosti jsem dotazník již vyplňovala a upozorňovala na nekvalitní stravování ve školní jídelně.
Nic se nezměnilo !
zdraví řidiči beztrestně parkují na místech vyhrazených pro zdravotně postižené
velmi mi vadí i potencionální narušení na loukách,v lesích,příp. rozvoj v areálu fatry,který by
nepříznivě zasáhl životní prostředí v chropyni i okolí
málo kvítek, hodně plevele (park), vyměnit celou garnituru vedení města v čele s falešnou starostkou
špatná průjezdnost na silnicích (Hrad, Kojetínská...), trvale parkují auta špatný stav silnice a
chodníků u nádraží navýšit počet kontejnerů na bio odpad (stará Chropyně) úprava naučné stezky
okolo rybníka (chybí lavičky, odpadkové koše, přerostlá zeleň)
vydláždění parkoviště u hřbitova předláždění západní strany náměstí Svobody snížení rychlosti v
obci na 40 km/hod. (jde to i v jiných obcích) jeden bankomat v obci je nedostačující řešit parkování
kamionů na pozemku bývalýh lázní (nanášení velkého množství bláta na veřejnou komunikaci)
mohli byste nechat ořezat břehy rybníků (není vidět voda), nějakou tu lavičku okolo rybníků pro starší
lidi a maminky s dětmi, lépe označit naučnou stezku (začátek a konec) dalo by se to upravit i s
pomocí občanů jako brigádu, více naučných stezek (je co nabídnout v okolí).
Nechapu proc hrbitov uklizi nekdy az ctyri lide a na hristi u Albertu jsou vajgly, pivni flasky a jiny
bordel.Maminky s detmi sem nemuzou, protoze zde bohuzel neni zakaz opilcum,kteri tam
samozdrejme i moci.
V tomto roce se zhoršila péče o zeleň v Chropyni. Trávníky jsou spíš vyholovány než stříhány,
neodborné stříhání keřů a nezalívání květin po městě a nejhorší je stav městského parku:(
Nedostatečné vyšetření a vysvětlení obyvatelům Chropyně a okolí požáru firmy Remiva při
naprostém porušení všech požárních a bezpečnostních předpisů ze strany firmy Remiva. Nečinnost
obce, zejména starostka, k zastavení záměru těžby štěrkopísku. Lhostejnost obecního úřadu ke
kvalitě opravy ulice Křížní a přilehlé ulice Nová. Při výběru firmy nemají rozhodovat jen ceny ale
především kvalita.
bankomat na sídlišti
na ulici Hrad dát dopravní značku zákaz stání (neúnosná situace!)
zcela zbytečný se mi jeví městský rozhlas, hudba hlasitá, paní potom nesrozumitelně kuňká, na
některých místech se to nese do dáli a není mu rozumět vůbec, doma nemáme šanci rozumět
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jedinému slovu (byt na Moravské), zpravidla slyšíme jen hlášky vážení občané a opakuji hlášení
nedostatečné jsou internetové stránky, málo informací, nepřehlednost a nové stránky správy majetku
města jsou úplná hrůza, letošní info o koupališti téměř nulové, ještě vloni tam bývala pravidelně
teplota vody, info o otevření
Miluju naše koupaliště.
na ulici Ječmínkova snížit rychlost na 40 km/hod.
Proč se vykácely u rybníka topoly? Dřevo bylo zdravé. Že někoho ohrožovaly? A ten co zůstal u
lavičky? Při každém větru z něj padají velké větve. Ten nevadí? Proč se neopraví v ulici Mrlínek
cesta? Po každém dešti tu lidé chodí v blátě a v kalužích.
Dle mého názoru bude nutné řešit otázku sociální skladby obyvatelstva. Do města se stěhují
nepřizpůsobivý občané, kteří ve většině žijí ze sociálních dávek. Toto bude do budoucna způsobovat
potíže v oblasti bezpečnosti, rozvoji služeb, atd. Je třeba podpořit bytovou výstavbu v lokalitě u
nádraží a snažit se do města přivést ekonomickou střední vrstvu. Kromě toho navrhuji vykupovat
staré domy a byty, aby nebyly využity pro podnikání v oblasti sociálního ubytování.
pořád nevím nic o cyklostezce a stezce na brusle do Záříčí....vše chtěla hromada stran, které byly
ve volbách...kdy to bude??? ve zpravodaji se řešil přejezd do Záříčí.....budem to muset objíždět
kolem Rasiny? do Záříčí jezdím denně na kole... dík
Do Chropyně jsem se přistěhovala za svým přítelem před více než pěti lety a dokud jsme žili v části
Hrad, mimo většinu Chropyně, bylo nám dobře. U rybníka se žilo a žije celkem hezky, celý Hrad
vlastně sám pro sebe, pro cokoliv se sice muselo jet autem, protože z Hradu je to všude daleko, jak
jsme se smáli často, ale nevadilo nám to. Vyvážilo to krásné okolí. Pak jsme při touze po
samostatnosti odešli s partnerem na sídliště zde v Chropyni a žijeme zde dosud. Bohužel. Vzájemné
chování lidí je otřesné, největší "bordel" před domem dělají lidé důchodového věku, kteří se
přeřvávají v nejapných nesmyslech a mladí buď s naštvanýcm výrazem vyrážejí autem pracovat do
jiného města nebo se potácejí kolem heren či řvou z NONSTOPU. Je mi jasné, že tohle vedení
města těžko ovlivní, ale když pak přijdu na jakoukliv akci města a vidím tam dřepět a řvát ty samé
důchodce a ožralé kolem stánků s pivem se potácet ty samé asociální existence, z nichž bohužel
dva takoví bydlí nad námi, nemám už ani chuť kamkoliv chodit. Díky tomu, že jsme si našla práci v
průmyslovém areálu jsem sice poznala i několik dobrých lidí, ale ti řeší podobné problémy a jsou
velice podobně znechucení. Chceme s partnerem z tohoto města odejít, a to jak nejrychleji to půjde,
nelíbí se nám způsob žití zde, město bohužel stárne a to vypovídá i o jeho dění, nemáme zde co
dělat, kam jít, kde se bavit. Ráda jezdím na kole, ale podpora cyklsitiky je katastrofální a každá
vyjížďka sázkou do loterie, jak to opět dopadne. Nejezdím ráda po chodníku, takže počet tras je
velmi omezen. Minimální značení čehokoliv, jakékoliv trasy a stržením lávky Josefínka bez jejího
obnovení bylo pohnojeno všechno. Jedna z posledních pěkných procházek kolem Chropyně je tím
pryč. Město bohužel upadá a nemám dojem, že dotazník tohoto typu cokoliv zachrání. Já osobně
bych se neangažovala pro podporu města ani kdyby mi položili nůž na krk. Tak jsem znechucená a
to stačil jen jediný rok na sídlišti.
Vážení s toho hřiště na Moravske mám alergií na prach a začínam toho mět plné zuby kdybyste byli
tak laskaví a umožnili mi bydlení v klidnější lokalitě protože jinak za sebe neručím někoho zabít není
pro mě problém
Bylo by to dlouha debata .
Město by se mělo více zajímat také o extravilán a věnovat se více ochraně přírody a krajiny!
hrozně nám vadí hluk aut, to se musí snížit, jen na zahradě je klid teď po Zahradníčkovi, ani
neuvažujem, že se odstěhujem, jinak to nejde, nic se tady nedělá, to mě vadí
Rád bych se někde dověděl výsledky a vyhodnocení tohoto šetření
Vystavět tribunu na házenkářském hřišti
x
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Prosím, ať si zajistí společnost Ahold (Albert) odpad za marketem. Je nedůstojné vybírání a
drancování nejenom místními obyvateli, ale i přespolními. V čase od 19 do 21 hodin denně je už řada
čekatelů na výběr kontejnerů.
po etapách provést rekultivaci Pískáče u Záříčí obnovit láze%nský pramen (nový vrt) pro zásobování
městského koupaliště vodou a jako předpoklad pro pozdější obnovu lázní usilovat o koupi či převod
chropyňského zámku do majetku města (viz Holešov, Tlumačov) jako předpoklad jeho opravy a
údržbu s využitím evropských fondů a následné obnovení expozice obrazů E. Filly po veřejné
diskiusi zadat zpracování projektové dokumentace na komplexní protipovod%nová opatření v
Chropyni a v Plešovci
1. Chtěla bych, aby město Chropyně více komunikovalo s lidmi  o důležitých rozhodnutích
informovalo NEJEN na úřední desce. 2. Chtěla bych, aby byla obnovena příp. vylepšena Naučná
stezka okolo Chropyněmáme co nabídnou. 3. Chválím město za regeneraci sídliště. 4. Moc se mi
nelíbí, když pracovníci Správy majetku města sekají trávu pod okny již od 7:30 ráno. Není to
protizákonné, ale docela to obtěžuje. Ocenila bych, kdyby v ranních hodinách do cca 9.00 sekali
trávu v lokalitách ne hustě obydlených. Např. by mohli sekat trávu zrovna kolem naučné stezky. 5.
Vím, že je v plánu zdvojkolejit trasu PřerovBrno. Tím pádem by se musel vybudovat nadjezd nebo
podjezd. Nelíbí se mi, že by hlavní cesta do Záříčí měla vést dolů, kolem Pazderny. 6. Chtěla bych
víc kulturních akcí např. diskoték nebo zábav pro mladé lidi. Teď v létě, kdy je mládež doma, v
Chropyni žádná taková možnost není.
Téměř nivc výrazného. Vše se dá přece dořešit ve vhodný čas... ;)
Letos nejsem spokojen s údržbou zeleně v obci. Nehezké sekání trávníků, neodborné řezání keřů.
Žalostný stav parku. Chybí na SMM někdo, kdo by tomu rozuměl...
Ve městě bych zavedla policii a posilovnu.
již několik roku v mnoha televizních pořadech se vyjadřovala celá řada odborníků k situaci a
budoucnosti ve věci řešení povodní a v současnosti i sucha. Jako perspektivní možnost vytvoření
zásobárny vody v našem regionu by se ohlo využít rozšíření rybníku Hejtman.
Vykácení stromů na ulici Tyršova (před 'hokejkou') kvůli postavení chodníku, když stejně všichni
chodí vedle po silnici, bylo naprosto nesmyslné. Není to jediný případ takovéto hrubé neúcty ke
stromům, kterou rostou po mnoho let. Ráda bych, kdyby město přehodnotilo program rozvoje tak, aby
do veřejné zeleně bylo zasaženo co nejméně.
špatná starost o chodník na Františkově, není žádný přechod na ulici Hrad ani druhý u rybníka, paní
starostko před domem 535 je velký nepořádek, jsou tam staré palety, doslova bordel
z pohledného městečka jste za pár let vytvořili primitivní obec
opravda nádraží  příjezdová cesta problematika cyklistů na chodnících problematika cyklistů na
silnici z Chropyně do Plešovce a zpět (přestože tam vede cyklostezka!) návaznost vlak/bus spojů
(např. z vlaku na autobus a naopak, nutnost počítat s časem na přesun) občasné noční diskotéky ve
městě  co z toho město má kromě práce pro úklidové služby na druhý den?!  s tím spjatý
vandalismus!!
Cyklisté se tu i přes několikeré upozorňování prohánějí po chodnících, psi bez vodítka kálející všude
možně, servírky v hospodách arogantní, anonymní práskači mají větší moc než normální občané.
Děkuji za pozornost.
Doufam, ze je tento dotaznik k necemu uzitecny a neni k nicemu. A doufam, ze se vysledky a prani
obyvatel neobjevi v predvolebnich slibech mistnich politickych stran.
Je škoda, že město nechalo v nveč bývalé lázně. Znovuobnovení lázní by bylo určitě dobré. Pro
turisty a i lidi z Chropyně je opravdu smutné, v jakém stavu je naše naučná stezka. nemluvě o té
zrušené lávce v lese. Hanba pro město!! Městská policie by se určitě hodila, zejména v létě a o
víkendech. Omezit by se mělo kácení stromů a ničení ploch veřejné zeleně na úkor výstavby. byť
jsou parkovací plochy třeba, určitě by se dalo na jiných místech zajistit náhradní výsadbu dřevin.
128

Vždyť stromy v letních vedrech ochlazují město!! Město by se mělo zbavit starých ekologických
zátěží. Postavit se rázně a jasně proti spalovně a pohlídat si ty ekologické hrozby, co číhají v areálu
Technoplastu. Plán těžit štěrk na loukách je kapitola sama o sobě!! Město by se mělo víc snažit.
Zabránit těžbě a konečně si ujasnit, co vlastně chce a hájit zájmy velké části občanů!!! Pro cizince a
turisty by se určitě dalo když ne infocentrum vybudovat aspoň pár infotabulí. ty na náměstí jsou
katastrofální!! Taky by město mělo zveřejňovat záznamy z jednání zastupitelstev a mělo by je dělat
v době, kdy jsou lidi už doma z práce. Ideálně po 17.hodině. Pak tam totiž nikdo nestihne dojít a už
se o tom, co se řešilo, nedozví. Pač na internetu už podrobné zápisky ze zasedání nejsou. je to
škoda. Kamerový systém by se hodilo dát na některá místa v Chropyni. Snad to omezí vandalismus.
Staráme se o zeleň v městě, teda aspoň trochu, ale zeleň mimo město nikoho nezajímá. Chtělo by to
vyjít za hradby města a podívat se, jak to tam hrozně vypadá!! A ten nápad vést hlavní cestu a
nadjezd přes železnici pod Pazdernou podél zahrádek? No to je fakt blbý nápad. Co na to asi říkají ti,
co tam bydlí? Není to postavené na hlavu? A zastupitelé by měli občas taky vyrazit všichni
kolektivně mezi lidi a udělat si s nima nějakou akci, aby se pobavili a lidi jim přímo řekli a ukázali, co
je trápí a co si myslí. Lidi nekoušou. Jelikož na zastupitelstvo mnoho z nás nestihne kvůli práci dojít
a stejně tam není čas ani prostor, aby se vyjádřil každý!!
předláždění chodníku ve zdravotním středisku, rok je zbořený okrasný kulatý betonový obrubník u
Albertu zavést ponorné čerpadlo na hřbitově neúcta k soše u Hrušky  přestěhovat na vhodné místo
vyřišit jízdu na kole po chodnících, mále pěkné cesty, ale kolaři stále vyhánějí pěší z chodníků,
hlavně matky s dětmi
Nelíbí se mi řízení městského úřadu (úředníků) stávajícím vedením, tj, tajemníkem.
větší podpora knihovny (rekonstrukce vnější i vnitřní)
s regenerací pokračovat i ve staré Chropyni
příliš mnoho psů (nedostatečný postih pejskařů) spousta nepřizpůsobivých občanů návrh na umístění
cedule před Albert  zákaz uvazování psů okolo prodejny připomínka: neskutečně tvrdá voda (špatná
kvalita)  osobní zkušenost: 2x nová pračka, 3x nová varná konvice za 5 let
neefektivní řízení prací správou majetku a následná zpětná vazba (péče o nově vysazenou zeleň,
zarostlé vyvazovací pásy na stromech... údržba a opravy dětských hřišť, úklid chodníků v některých
pástech města (zejména po víkendovém provozu restaurací  sklo na chodníku u Nové školy apod)
Hlavne co nejmene cikanu v obci. At nedopadnem jak v Kojetine.
Za velkou výhodu považuji péči města o sídliště  postupná revitalizace, výsadba zeleně, péče o
travnaté plochy a hlavně o čistotu, úpravnost. S některými zásahy se neztotožňuji, např. jsem
nepochopila (nejen já) neúčelné vykácení krásných vzrostlých jehličnanů na Fučíkově ulici za
Albertem. Určitě nebyly odstraněny kvůli stáří a ničemu nepřekážely. Jinak si ale myslím, že
chropyňské sídliště patří k nejhezčím a nejpříjemnějším v regionu. Některé věci, které nás, obyvatele
mrzí, asi město neovlivní, např. nedostatečné využití bývalého obchodního domu na Moravské ulici.
Bývalá cukrárna a kavárna snad na druhý pokus vyjde, ten předchozí byl krok vedle.
pokud bude ještě někdy v budoucnu tato anketa, tak ať je možnost si vybrat z více možností než
maximálně tří!
zrušit hernu kulička zlepšit péči o starší občany (odpočinkové zóny, venkovní fitness) zřídit
městskou policie nebo rozsáhlý kamerový systém (hřbitov, dětská hřiště, velká parkoviště...) opravit
největší dětské hřiště Elá hop zlepšit web města (aktuálnost, fotogalerii, archiv!, službyřemeslníci..)
zřízení městské policie, služeb a oprava ostatních komunikací
v poslední době stoupá ve městě počet romských spoluobčanů, díky kterým se bojíme s dětmi
chodit ven kvůlu narážkám a častý hluk těcht lidí taky nedělá dobře. Dále na místech veřejných se
objevují různí lidé pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek (ptačí rozhledna, park, zámecká
zahrada). Určitě bych rozvinula sportovní a jiné aktivity.
Po vybudování dětského koutku (pavouk) u Alberta se v tomto prostranství hromadí odpadky
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(nedopalky, krabice od alkoholu, lahve, sáčky aj.). Prostředí určené pro rodiče s dětmi využívají
pochybné osoby, zvláště nepřizpůsobiví občané z domu pana Solaře. Obzvlášť ve večerních
hodinách. Přes den je také koutek devastovaný dospělými. Děti nemají možnost kulturního vyžití.
Jsme mladá rodina, která se do Chropyně přistěhovala začátkem roku 2014. Jsme zde spokojení, líbí
se nám, jak město o svůj vzhled dbá a neustále se konají nějaké stavební práce. Údržba zeleně je
také špičkové i informovanost. Doufáme jen, že neprojde záměr těžby, se kterým od začátku
nesouhlasíme, neboť by zhoršilo už tak narušené, fabrikami nabourané, životní prostředí. Dále
vypichujeme větší dohled na bezpečnost ve městě (kamery, policejní hlídka)a skupinky opilců na
dětských hřištích.
Poslední 2 roky je rušen noční klid v Chropyni příliš hlasitou hudbou od zámeckého parku , když tam
probíhá zábava.Dříve bylo pódium podzámkem a ne naprostranství mezi zámkem a Městským
úřadem. Chápu, že lidé se chcou bavit ,ale to neznamené že celá Chropyň nespí.
K informacím o dění ve městě využívám Zpravodaj, hlášení rozhlasu a info tabule, chválím sledují a
chválím úklid a pořádek ve městě, obzvláště na místím hřbitově  v porovnání s jinými městy 
chválím
městská doprava kdyby jezdila po Chropyni bych uvítala. Babičky z Hradu nebo od nádraží to mají
dalekodo zdravotního střediska i na nákup.
Chybí tady policie. Jinak je město poměrně klidné a příjemné
Všichni občané by si měli vážit všeho hezkého co v našem městě máme a co město pro občany
vybudovalo. Hlavně mládež by se měla vést k úctě a respektu a neničit vše kolem sebe  přírodu,
výstavbu apod. Město se hodně změnilo a určitě k lepšímu.
zlepšit spoje večer a ve volných dnech neházet připomíky občanů za hlavu a pod koberec
Zacnete vic poslouchat nazory obcanu, pri rekonstrukci se pozivne ptejte lidi co si preji a neodbivejte
je s tim ze tomu rozumite jen Vy. Nezmensujte chodniky!!! Nedlazdete, nebetonujte zbytecne. Na
hanackym namesti se neda sedet! Ulickou miru se neda projit bez ujmy na zdravi :) Zacnete
pouzivat selsky rozum, vratte ye zpet na zacatek k pokore. Lidi to poznaji. Nebo vam to u voleb
zpocitaji :)
je tezke vyhovet vsem nekdy ale clovek musi udelat obtizne rozhodnuti za kterim musi stat za vsim
hledej cloveka a pamatuj ze picha predchazi padu a u politiku dvojnasob.
Byl bych rád, kdyby naši zastupitelé více informovali občany o dění a aby nám narovinu řekli vše.
Moc bych byl rád, kdyby zastupitelé začali hájit zájmy občanů, zatím se mi zdá, že hájí pouze své
zájmy. Dále se mi opravdu nelíbí arogance některých zastupitelů, dále s tím spojené to, že
zastupitelé mají občas méně informací jako občané. V příštím volebním období už vím koho nebudu
volit. V tomto roce 2015 jsem konečně objevil, kdo si opravdu zaslouží hlas občana a kdo naopak ne.
Především bych tedy chtěl apelovat na paní starostku, která měla zajistit právní posudek k těžbě
štěrkopísku, bohužel tento posdek nebyl vystaven a to se mi samozřejmě vůbec nelíbí. Paní
starostka dostala jediný úkol a nesplnila ho. Chci, aby byla zveřejněna ona vysoká částka za
posudek. Jediné co se mi nelíbí je přístup, protože na blbosti peníze jsou ( třeba stroje na mačkání
plastů, tyto stroje využívá málokdo a navíc dle mého jsou předražené), ale na důležité věci ne? Dalé
jen chci říct, že jsem nestranný občan a nejsem přímý odpůrce těžby, ale chovaní zustupitelů mě
bohužel donutilo stát se odpůrcem a také mě donutilo změnit názor na paní starostku a další
zastupitele.
chybí parkovací místa na náměstí, Masarykově ulici a na Hradě

Počet odpovědí za den

130

160
120
80
40
0
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Upravit formulář

Dotazníky - spolky:

počet odpovědí: 15

Souhrn

Název organizace
Pionýr z.s. – Pionýrská skupina Obránců míru Chropyně
ZO č. 1 ČZS Chropyně
cyklistický oddíl cyklosport chropyně
STP z.s.MO Chropyně
KoTě o.p.s
Klub českých turistů  odbor Chropyně
Kynologický klub Technoplast Chropyně
Lužňáci, z.s.
Junák  český skaut, středisko Krále Ječmínka Chropyně, z. s.
TJ Chropyně,z.s.
HS Chropyně
Asociace TOM Kamínek
Moravský rybářský svaz Chropyně
SZUŠ DMUSIC s.r.o.
Spolek "Přidej se k nám

Počet členů organizace celkem k 1. lednu 2015:
36
40
24
4
19
100
189
523
68
443
132

70
55
350
52

Kolik členů organizace bylo k 1. lednu 2015 ve věku do 18 let?
39
40
3
0
30
6
18
100
133
48
47

Jaký je vývoj počtu Vašich členů v posledních letech? Čím je to způsobeno?
počet dětí nám stoupá, děti se u nás nenudí, hrajeme hry, soutěžíme, pořádáme
různé akce
Počet členů organizační jednotky se dlouhodobě pohybuje kolem hodnoty šedesáti
členů, v posledních letech došlo k mírnému úbytku dětí (členů do 18 let). Tento byl
způsoben především odchodem značné části členů na vysoké školy a absencí členů
staršího školního věku (11  15 let). Vznikla jakási generační mezera (dětské oddíly
6  11 let a pak středoškolské/vysokoškolské 16  26 let). Problém byl řešen
realizací náboru ve spolupráci s mateřskou školou (2013), v blízké době již bude
vytvořen oddíl "chybějícího věku" a aktuálně realizujeme další nábor nejmenších.
Vývoj počtu členů v posledních letech je stabilní a pohybuje se kolem čísla 100.
Ukazuje na oblíbenost veřejnosti a kvalitu odvedené práce organizace. Ve městě je
více organizací zabývající se stejnou činností.
Poslední 3 roky se naše členská základna výrazně nemění. Jedná se o výměnu 23
členů za rok. Tento fakt je způsoben odstěhováním rodin za pracovními příležitostmi
atd.
stagnace
Mírně klesá, což je způsobeno jednak důslednější evidencí a částečně zvýšením
členských příspěvků.
Počet je jen o jednu členku  dobrovolnici. Všechny členky jsou dobrovolnice. Více
není možné přijat, protože nejsou peníze na rozšíření programů.
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klesá, přirozený úbytek, noví nemají zájem o vstup
Stálý, . Členy honebního společenstva mohou být pouze vlastníci nebo
spoluvlastníci souvislých honebních pozemků, které tvoří společenstevní honitbu.
Mění se prodejem pozemků a dědickým řízením.
stabilní ale stárne
odbor KČT dopslěých ( 26+3) stagnuje, akcí se zúčastnuje mnoho občanů města a
okolí, ale o členství nemají zájem
Stabilní. Pravidelnou činností a nabídkou jedno a vícedenních pobytových aktivit
stabilní
2010  6, 2011  20, 2012  26, 2013  33, 2014  40 aktivitami klubu, zázemím,
zkušenými výcvikáři, pestrostí výcviku
Členové nám stále přibývají, neboť výbor naší organizace připravuje pro členy dle
finančních možností různé aktivity, mezi seniory oblíbené.

Jaké jsou hlavní uskutečněné aktivity Vašeho spolku?
Podílíme se na pořádání kulturní činnosti v obci prostřednictvím těchto souborů.
Dechový orchestr TWO, THREE, FOUR (Festival MDO v Chropyni) Přípravný
pěvecký sbor Myšky (Setkání pěveckých sboru) Pěvecký sbor Myši a myšáci
(Setkání pěveckých sborů) Společné Adventní koncerty v kostelích v Chropyni,
Břestě, Vlkoši a Roštíně
Společné vycházky a výlety 2 turistické pochody  Za králem ječmínekm a
Podzimním lesem 2 výstavy velikonoční a vánoční čtyřdenní zájezd  letos do
Novohradských hor
2 x týdně pravidelný výcvik po celý rok 1 x ročně vVoříškiáda, 2 x ročně výstava
kolii, výcvikový Den boxera, výcvikové víkendyi pro cizí cílovíé místo různých
pochodů, závodů, pronájem klubovny i areálu
aktivní ochrana životního prostředí čištění přírody a sběr odpadků kolem města
snaha zabránit těžbě štěrkopísku na loukách Hejtman
pravidelná učast na cyklistických závodech,pořádaných po celé ČR pořádání
cyklistického závodu pro široukou veřejnost a mládež
chov ryb, sportovní rybolov, rybářský kroužek, závody mládeže
Koncerty pro veřejnost, obyvatele DPS, rozsvěcování vánočního stromu a výchovné
koncerty pro děti z MŠ a ZŠ.
Pravidelná schůzková činnost (každý týden), 23 denní víkendové aktivity, pobytové
akce o podzimních a pololetních prázdninách, letní tábor
Pronájem pozemků sdružením, výkon práva myslivosti.
Mateřské centrum s cvičením pro kojence, batolata a děti. Baby masáže a cvičení v
šátcích pro kojence.Herna pro děti. Rehabilitační cvičení (SM systém, cvičení na
balonech, s popruhy, Pilates apod.)
den otevřených dvěří, vítání jara, pohádkové pochody, pohádkový zámek,
víkendové pobyty, letní tábory, drakiáda, výlety mikulášování...
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V rámci organizace realizuje středisko pro své členy outdoorové aktivity, letní
tábory, sportovní a zahraniční kurzy a vzdělávací projekty. Uvedené akce pořádáme
průběžně během celého roku, a to zvlášť podle věkové kategorie členů jednotky.
(Letní tábor pro děti 6  15 let, kurz vysokohorské turistiky pro studenty SŠ a VŠ,
projektové večery, sportovní aktivity činovníků, pravidelná setkání rodičů a
příznivců). Pro neorganizované děti a mládež v našem městě každoročně
realizujeme noční šifrovací závod "Temnotou", ve spolupráci s mětským úřadem pak
distribuujeme Zpravodaj města Chropyně a při významných výročích zabezpečujeme
realizaci pietních aktů u pomníků válečných hrdinů. Každoročně o Vánocích rovněž
pořádáme akci Betlémské světlo, kterého se účastní velké množství občanů
Aktivity čtrnácti oddílů, z nichž je třeba vyzvednout oddíly : Národní házenou,
badminton, stolní tenis, gymnastika , karate a kuželky pro účasat v oficiálních
soutežích a oddíl "cvičení pro všechny" kvůli masovosti.
sušení ovoce, zpracování ovoce na mošty včetně pasterizace
Trénování paměti, cvičení, zájezdy za kulturou, zájezdy po památkách ČR,
společenská setkání, rekondiční pobyty, v letošním roce jsme uskutečnili výstavu,
založili jsme pěvecký soubor "Chropyňské babky", který má zatím 25 členů, apod.
podíleli jsme se na natočení krátkého filmu na téma "Šmejdi" ve spolupráci se
Zlínským krajem a policií ČR, účast na sportovních hrách a v prosinci 2015
připravujeme společenský večer na který jsme získali grand.

Jaké jsou ve městě podmínky pro činnost Vaší organizace?
0
bezproblémové
Velmi dobré.
dobré
Vzhledem k outdoorové podstatě činnosti skautských oddílů je příznivá blízkost
přírody (okolí Zámeckého rybníka, Spálená louka, louky Hejtman, starý Sokolský
stadion). Tato místa pravidelně navštěvujeme během každotýdenních oddílových
schůzek  poskytují nám dostatek prostoru pro vzdělávací a výchovnou činnost v
oddílech. Při realizaci sportovních a pohybových aktivit velmi oceňujeme možnost
využití sportovních zařízení ve městě, při realizaci víkendových výprav pak dobrou
dopravní dostupnost.
vhodné, hory přece nejdou přičarovat
Město hradí nájem prostor a reklamu v časopise, umožňuje mít letáčky na
vývěskách.
přijatelné
Podmínky jsou všestraně dobré, daří se spolupráce i s příspěvkovými organizacemi
města (základní škola, Správa majetku města)
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Město nám dává k dispozici klubovnu, ale na její pronájem vydáváme více jak
polovinu finanční částky, kterou od města na činnost obdržíme. Konkrétně z 30000,
tis. je to 18000 Kč.
Vzhledem k množství dlouhodobě neřešených problémů s ochranou přírody a krajiny
je stále co řešit a aktivně pracovat :)
Město se snaží všem organizacím zabývající se vzděláváním v umění, měřit
stejným metrem, což je s současné době správné. Pak je na každé organizaci, jak
se zapojí do kulturního dění města.
Dobré
podmínky pro naši činnost jsou dobré, představitelé města nám vycházejí vstříc a
rádi s nimi spolupracujeme

Jak hodnotíte spolupráci s městem?
dobře
Spolupráce je dobrá na komunikativní úrovni.
dobře
Přístup vedení města i jím zřizovaných organizací k našemu středisku je
neobyčejně vstřícný. Město Chropyně flexibilně a velmi uspokojivě pomáhá s
řešením našich problémů, vedení města je velmi vstřícné k realizaci našich projektů
(např. bezproblémová povolení ke konání akcí na veřejných prostranstvích,
partnerství projektů, podpora činnosti) i k zabezpečení našich potřeb (skladování
výstrojního materiálu). Velmi oceňujeme osobní přístup vedení města, ale i celé řady
úředníků městského úřadu a zaměstnanců městských organizací.
jako dobrou
Velmi dobře. Pro příští volební období bychom se rádi zapojili do práce v komisi pro
mládež
Zatím jsme z městem o ničem nejednali.
Spolupráce je velmi dobrá ,především oceňujeme přístup města k financování
provozu sport. zařízení. Také přístup k financování investiční činnosti ve sport.
zařízeních je příkladný.
na jedničku
Spoluspráce v rámci možností dobrá, ale nikoli ideální :)
Spolupráce s městem Chropyně je na výborné úrovni. Komunikace je oběma směry.
Město se na nás vždy obrací s pomocí o vytvoření kulturního programu. Spolupráci
hodnotím na výbornou.
výbor klubu je velmi spokojen
kladně
Spolupráci s městem hodnotíme kladně. Myslíme si, že nám město dle možností
vychází vstříc.
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Co očekáváte od města pro podporu Vaší činnosti?
jako dosud
pro naši činnost je důležitá finanční částka a dála kladná spolupráce s městem a
SMM
Vzhledem k neziskové podstatě naší činnosti jsou to především co nejvyšší možné
dotace na zabezpečení běžného provozu organizace a podpora (finanční, materiální,
osobní) realizovaných projektů.
Zachování bezplatného pronájmu velkého sálu a víceúčelového sálu Chropyňského
zámku na konání kulturních akcí pro veřejnost.
Město podporuje naši organizaci v maximální možné míře.
udržení současné spolupráce
Očekáváme podporu při zazvěření honitby.
Mínimálně nezměnenenou finanční podporu jako v posledních letech, spolupráci při
invesičních akcích nad rámec možností TJ.
0
Lepší komunikaci mezi spolkem a vedením města. Vztřícnější přístup města ke
společným otázkám. Poskytovat informace a odpovědi v kratších termínech.
Informovat občany více "blbovzdorně" o dění ve městě.
splupráce při svozu odpadu z pískáče u Záříčí
Větší finanční podporu vzhledem k počtu členů naší organizace
Přivítali bychom v prostorách ZŠ, kde máme klubovnu, menší místnost jako sklad
sportovního a turistického materiálu
zachování současného nadstandardního stavu
Od počátku čekáme na dotace, kdy bychom mohly mít pracovní úvazky pro KoTě
o.p.s. a tak rozšířit činnost.

Co v současnosti ve městě pro Vaše fungování a rozvoj Vaší činnosti nejvíce
postrádáte?
Více angažovaných občanů.
Dotace a další finanční podporu. Opravu prostor  (malba, nové podlahy a vysušení
mokrých zdí). Zavedení " zdravotní sekce pro prevenci zdraví obyvatelstva". Všichni
zdravotníci jsou privátní a prevence obyvatelstva je nezajímá !
vlastnictví parcely, jsme pouze v nájmu
Spolufinancování projektu pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí (děti z
neúplných rodin, děti z rodin kde jeden z rodičů je bez zaměstnání nebo děti z
vícečlenných rodin).
0
Lávku přes Bečvu u Josefinky
Postrádáme kvalitnější zázemí  stará budova školy, ve které středisko sídlí není
ideální (špatná aktustika při velkém počtu dětí, zbytečně vrozlehlé místnosti, slabá
137

elektroinstalace). V budově rovněž postrádáme kuchyňku a sprchy (pro realizaci
např. víkendových akcí pro děti). Problém pro nás představuje rovněž absence
kontejneru/popelnice na odpad (nejlépe na třídění). Samozřejmě chápeme, že
vyřešení tohoto problému je časově i finančně značně náročné a jsme rádi, že nám
město nějaké prostory vůbec nabízí.
v případě větší opravy moštárny finanční příspěvek
Venkovní sportoviště pro veřejnost vybavené cvičebními stroji, větší finanční
podporu, snížení pronájmu na klubovnu, modernější vybavení klubovny nábytkem.
Nic.
trápí nás nekontrolovaná činnost turbíny
Vybudování venkovního areálu  víceúčelové pevné zastřešené pódium.
Vše potřebné máme a pokud se během roku situace změní, vždy využíváme žádosti
o podporu.
Pro fungování mírně zvýšené finanční podpory z rozpočtu města. Pro rozvoj novou
víceúčelovou halu a s tím související nárust členské základny.
od města máme vše, co potřebujeme, záleží přece na tom, co děláme s dětmi a jak
naši činnost přijímají občané Chropyně a okolí

Jaké investiční či neinvestiční akce by mělo město v nejbližší době z
hlediska podpory Vaší činnosti uskutečnit?
Na ulici Hrad chybí vývěsní skříňka. Vybudovat pro spolky důstojné prostředí pro
činnost.
jednalo by se o příspěvek na naše akce, tábory, na akci KUKLA 2016 
celorepublikovou akci ATOM v umělecké činnosti
oprava cesty k areálu, osvětlení

0
 základní rekonstrukce budovy Střediska volnočasových aktivit na náměstí
Svobody (přizpůsobení budovy pro činnost zájmových spolků)
Zřízení centra pro prevenci zdraví všech obyvatel. Opravu bývalé obecní školy pro
prevenci zdraví a volnočasové aktivity. Finanční podporu neziskovým organizacím
pro tyto činnosti.
Podporu při zazvěření honitby.
Úprava a rozšíření dětského hřiště u rybníka – prostor pro venkovní aktivity
Podpořit obnovu naučné stezky a lávky přes Bečvu
Oprava a rekonstrukce naučné stezky. Organizovat veřejná setkání pro občany na
témata rozvoje města, sociálních problémů a ochrany životního prostředí ve městě i
jeho okolí.
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Vytvoření nových prostor pro vystupování na venkovních akcích. Pevné zastřešené
pódium.
Vybudování venkovního areálu pro konání kulturních akcí  pevné zastřešené
pódium
Dokončení rekonstrukce budovy tělocvičny TJ  kotelna, suterén, střechy.
Vybudování samosatatného otopného systému tribuny na stadionu města.

Co můžete městu nabídnout?
Pokračovat v tradičních akcích
Plnění svých povinností uložených dle zákona.
Mládeži i občanské veřejnosti všestranné sportovní vyžití a reprezentaci města
naregionální úrovni, v některých případech i na celostátní úrovni (gymnastika, nár.
házená, stolní tenis, badminton, kuželky atd.)
Vystoupení pěveckého sboru a dechového orchestru na akcích konaných městem.
Dále propagace města za hranicemi okresu, kraje i zahraničí v případě
reprezentování.
Podílení se na kulturní činnosti ve městě.
Spolupráci při akcích "Setkání s občany města", účinkování na kulturních akcích
města
můžeme nabídnout dělání různých akcí jak pro děti, tak děti i s rodiči, seniory....
 roznos zpravodaje města Chropyně  realizace projektů pro neorganizované děti a
mládež z města  realizace veřejných akcí  spolupráce při realizaci velkých akcí
pořádaných městem Chropyně  kvalifikované činovníky pro realizaci volnočasových
aktivit
Dobrovolnickou činnost. Názory, rady, nápady a postřehy. Aktivní zapojení se do
ekologických projektů.
pokračování dosavadních aktivit
klubovnu + areál ve vhodných termínech k využití výchovu mládeže k lásce k
pejskům spolupráci se školou, školkou ukázky výcviku při městských akcích
pořádání závodůděti,mládež,dospělí zviditelnění města fourmou umístění reklamy
při učasti na závodech po celé ČR
Odbornost, dlouholetou zkušenost s vedením neziskovky, školení pracovníků
instruktorů, zavedení nových aktivit v oblasti zdraví.
Péče o chropyňské děti v době jejich volného času, spolupráce na větších akcí
města (Hanácké slavnosti, hody, …..). Podle potřeb obce se nebráníme i dalších
aktivit.
podporu tombolyplesu, úklid pískáče

Jaké akce plánujete v letech 2016 až 2020?
dětské závody květen 2016,7,8,9pro veřejnost Chřibská 50MTB duben 2016,7,8,9
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pro veřejnost
Kukla  únor 2016 Vítání jara  březen 2016 Pohádkový zámek  květen a srpen 2016
Pohádková pochod  květen, říjen, listopad 2016 Letní tábor  srpen 2016
Olympiáda školní mládeže každoročně červen Přespolní "Ječmínkův běh mládeže" 
" 30.duben Náborový turnaj škol. ml. národní házená " květen Gymnastická
akademie " červen Řada turnajů v badmintonu, hárodní házení, stolním tenisu a
dalších sportech " v průběhu roku
Koncerty pro veřejnost  5. prosince, 8. dubna. Výchovné koncerty pro děti z MŠ a
ZŠ  5. prosince, 8. dubna. Koncerty pro DPS  6. prosince, 5. června  nádvoří DPS
zájezd na Floru Olomouc Výstavu výpěstků
Velikonoční výstava  duben pochod za králem Ječmínekm  květen čtyřdenní
zájezd  srpne, září pochod Podzimním lesem  říjen, listopad Vánoční výstava 
prosinec
Pro veřejnost neplánujeme žádné akce.
Čištění přírody okolo Chropyně  jaro 2016 Rekonstrukce naučné stezky  v průběhu
roku 2016 Setkání s občany na témata ochrany přírody a rozvoje extravilánu města 
jaro 2016 Happening proti znovuspuštění spalovny (ZEVO)  léto 2016 Přírodovědné
exkurze do okolí Chropyně  jaro 2016
rybářské závody mládeže rybářského kroužku  červen, říjen, leden
Naše akce jsou vždy určeny pro veřejnost. Vstup je volný, případně dobrovolný.
Setkání pěveckých sborů na příč generacemi  8. dubna Festival mládežnických
dechových orchestrů  30. května Hudební soustředění (3 dny)  v době podzimních
prázdnin Adventní koncerty v kostelích v Chropyni  20. prosince Břestě 21. prosince
Vlkoši  22. prosince Vánoční hraní pod okny  24. prosince na ulici města a na
nádvoří DPS
 Trénování paměti leden  únor  Zájezdy za kulturou  duben  Rekondiční pobyty 
červenec  Zájezdy za památkami ČR  říjen  Pěvecký soubor "Chropyňské babky" 
spolupráce s dechovou hudbou Přidej se k nám (vystoupení na kulturních akcích ve
městě a okolí, v Domovech pro seniory)  Společenský večer pro seniory  prosinec 
Společenská odpoledne červenec, srpen
Akce pro veřejnost a) Noční širovací závod Temnotou (každoročně na podzim) b)
Betlémské světlo (každoročně v období Vánoc) c) Oslavy výročí konce 2. světové
války (květen) d) Oslavy výročí vzniku Československa + lampionový průvod (říjen)
Interní akce a) Letní dětské oddílové tábory (červenec  srpen) b) Kurz vysokohorské
turistiky (srpen 2016)
cvičení kojenců cvičení batolat cvičení dětí cvičení rodičů s dětmi v šátcích břišní
tance herna pro děti s různými kreativními akcemi ( malba, keramika apod.)
vzdělávání rodičů ve výchově dítěte v oblasti zdravé výživy a životního stylu
rehabilitační cvičení pro všechny věkové skupiny těhotenskou poradnu poradnu pro
šestinedělky cvičení pro těhotné a po porodu poradnu pro inkontinenci poradnu pro
ženy v přechodu
Voříškiáda  září Výstava kolií  květen a září Bonitace hovawartů duben
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pobytové akce o podzimních a letních prázdninách, pravidelná činnost, letní tábory 
V, péče o turistickou základnu Skavsko, dle personálního zabezpečení otevření
klubu pro neorganizované děti  V, dle zájmu veřejnosti jeden letní běh příměstského
tábora  V, rozvoj specificky zaměřené činnosti s dětmi ve věku 12+ jako prevence
sociálně patogenního chování  V.

Vaše další náměty, připomínky, komentáře:

0
Kromě výše uvedených akci pořádá TJ ročně několik desítek turnajů a přátelských
utkání v různých sportech.
Pro děti pořádáme i nocování s kamínkem, koncert,účastníme se velikonoční i
vánoční výstavy, soutěže o rozvoj našeho města, kraje...naše organizace
spolupracuje i na akcích pro školy ....
bez komentáře
Nemáme
Spolupráce s privátními lékaři a zdravotníky, Zavedení střediska volnočasových
aktivit.

Počet odpovědí za den
6,0
4,5
3,0
1,5
0,0
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Upravit formulář

Dotazníky - podnikatelé:

počet odpovědí: 18

Souhrn

Název podniku
Josef Sigmund  truhlářská výroba
Výkrm Třebíč, s. r. o.
P+P technik s.r.o.
G. L. Electronic, s.r.o.
Josef Mlčoch  zahradnictví Šlajza
MBI Tec s.r.o.
dana kurialová
Martin Hošek
Energetika Chropyně, a.s.
Vlastimil Bena
MWM procon s.r.o.
Agroječmínek, s.r.o. Chropyně
Robicont
Brenntag CR, s.r.o.
MUDr. Jiřina Hrabalová, s. r. o.
Behanec Vladimír  Prodej krmiv
SVITAP J.H.J., spol.s r. o.
KMDENT S.R.O.

Jak dlouho podnik ve městě působí? (Jak dlouho podnikáte?)
1 rok
20 let
12 let
14
3 roky
12
1993
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5 LET
7 let
4,5 roku
22 let
9 let
zapsáno 5. února 1998
od r. 1993
55
2,5 roku
od roku 1991
desetiletí

Zaměření činnosti/výroby (stručný popis):
zemědělská výroba  líheň kuřat
prodej krmiv pro domácí zvířata
Distribuce chemikálií
poradenská, konzultační a marketingová činnost
všeobecné praktické lékařství
Ruční pájení a montáž elektronických součástek především pro automobilový
průmysl
Od letošního roku firma změnila obor své působnosti a zabývá se nyní
elektroinstalacemi
výroba klíčů, drobná kovovýroba, obrábění, občerstvení
chov skotu, rostlinná výroba
Služby  autodoprava ,odpady ,zemní práce a drobná stavební činnost
pronájem
Výroba, rozvod energií (elektřina, teplo, voda, plyn, vzduch) Výroba, obchod a
služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ
truhlářská výroba
Výroba syntetických usní (koženek)
zemědělská prvovýroba, obchodní činnost
Obchod
elektronická výroba pro kosmické a pozemní systémy

Celkový počet zaměstnanců a jeho vývoj (vždy k 1. lednu):
2008  2014: 5
2
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1
0
6, 7, 8, 8, 10, 10, 11
3,3,4,4,4,4,4,
0,0,0,0,0,0,1
2008: 14 2009: 27 2010: 31 2011: 58 2012: 65 2013: 67 2014: 81
4,4,4,4,4,6,7,
0,0,0,0,0,25,25
0,0,0,0,1,0,0
2008: 125 2009: 100 2010: 95 2011: 89 2012: 71 20132014: 70
53, 48, 52, 50, 53, 55, 48
2012: 1 2013: 2 2014: 0
Za celé období přibližně 130, z toho v Chropyni cca 45
2015  3
firma neměla a nemá zaměstnance
2008  57 2009  48 2010  49 2011  50 2012  52 2013  49 2014  51

Jaký podíl Vašich zaměstnanců jsou obyvatelé města (stačí odhad):
100 %
25
3
0
100%
5 lidí
10 zaměstnanců
100
70%
2 zaměstnanci
50%
38,8 %
70 %
90%

rozšíření výroby / služeb v rámci stávající činnosti [Jaké jsou Vaše plány na
nejbližších 5 let?]
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ano
ne

ano

14

77.8 %

ne

4

22.2 %

rozšíření výroby / služeb do jiné činnosti [Jaké jsou Vaše plány na
nejbližších 5 let?]
ano
ne

ano

5

27.8 %

ne

13

72.2 %

rozšíření působnosti firmy do dalších míst mimo obec [Jaké jsou Vaše plány
na nejbližších 5 let?]
ano
ne

ano

2

11.1 %

ne

16

88.9 %

rekonstruovat současné objekty či zařízení [Jaké jsou Vaše plány na
nejbližších 5 let?]
ano
ne

ano

11

61.1 %

ne

7

38.9 %

zahájit výstavbu nových objektů či zařízení [Jaké jsou Vgle.com/forms/
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zahájit výstavbu nových objektů či zařízení [Jaké
jsou Vaše plány nanejbližších 5 let?]
ano
ne

ano

5

27.8 %

ne

13

72.2 %

koupit další nemovitost [Jaké jsou Vaše plány na nejbližších 5 let?]
ano
ne

ano

3

16.7 %

ne

15

83.3 %

pronajmout další nemovitost [Jaké jsou Vaše plány na nejbližších 5 let?]
ano
ne

ano

2

11.1 %

ne

16

88.9 %

přemístit firmu mimo obec [Jaké jsou Vaše plány na nejbližších 5 let?]
ano
ne

ano

0

0%

ne

18

100 %

odprod
146

odprodat nepotřebné nemovitosti [Jaké jsou Vaše plány na nejbližších 5 let?]
ano
ne

ano

0

0%

ne

18

100 %

Předpokládáte, že budete v budoucnosti nabírat nové zaměstnance?
38.9%

ano

11

61.1 %

ne

7

38.9 %

61.1%

Co pokládáte za největší překážky rozvoje Vašeho podniku?

obtížné získ…
vysoké zadlu…
silná konkure…
pokles poptá…
špatná dopra…
nedostatek k…
druhotná plat…
administrativ…
špatné napoj…
Ostatní
0,0

1,5

3,0

4,5

6,0

obtížné získávání úvěrů

0

0%

vysoké zadlužení

1

5.6 %

silná konkurence

4

22.2 %

pokles poptávky

7

38.9 %

špatná dopravní infrastruktura

1

5.6 %
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nedostatek kvalifikovaných pracovníků

7

38.9 %

druhotná platební neschopnost

1

5.6 %

administrativní bariéry

4

22.2 %

špatné napojení na technickou infrastrukturu

0

0%

Ostatní

5

27.8 %

Můžete nabídnout zájemcům volné plochy a objekty v areálu Vašeho
podniku?
ano

4

22.2 %

ne

14

77.8 %

77.8%

22.2%

Jaké plochy nebo objekty můžete nabídnout?
Plochy určené k podnikání (výrobní prostory)
skladové prostory,drobná výroba

nebytové prostory,odstavné plochy

Je pro Váš podnik důležitá nebo zajímavá spolupráce s městem?

33.3%

ano

12

66.7 %

ne

6

33.3 %

66.7%

Co očekáváte od města, případně co v současnosti nejvíce postrádáte?
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Minimum zakázek v nižších hodnotách do 200000  500000,

Pochopení našich cílů, podporu našeho rozvoje
PODPORU OD MĚSTA, VZHLEDEM K TOMU, ŽE V SOUČASNÉ DOBĚ JSOU V
CHROPYNI CELKOVĚ TŘI SAMOSTATNÉ ZUBNÍ PRAXE, Z TOHO V JEDNÉ
PRAXI JE PANÍ DOKTORKA V DŮCHODOVÉM VĚKU A V DALŠÍ JE PANÍ
DOKTORKA V PŘEDDŮCHODOVÉM VĚKU, PROTO JE NAMÍSTĚ UVAŽOVAT O
FINANČNÍ PODPOŘE POSLEDNÍHO A V MÍSTĚ DOBŘE ZAVEDENÉHO S.R.O.,
ABY NEMUSELO UVAŽOVAT O PŘEMÍSTĚNÍ SVÉ PRAXE DO JINÉHO MĚSTA
S LEPŠÍ SPOLUPRACÍ.
Rozšíření kapacity MŠ
spolupráce s městem je na dobré úrovni
Aktivní přístup a podporu města pro rozšíření průmyslové zóny Fatra, a. s.
Se spoluprací jsme spokojeni. Důležité jsou dobré vztahy a komunikace. V rozvoji
podnikatelských aktivit nám bohužel město nemůže příliš pomoct.
Momentálně jsme v rozjezdu nového oboru činnosti a budeme se snažit zahájit
spolupráci s městem při investičních akcích města.

Co můžete městu nabídnout Vy?
sponzoring místních akcí

KVALITNÍ A KVALIFIKOVANÉ OŠETŘENÍ VE SVÉM OBORU. V PŘÍPADĚ
PODPORY OD MĚSTA, ZKVALITNĚNÍ PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ ORDINACE
A NASLEDNĚ KVALITNĚJŠÍ OŠETŘENÍ OBČANŮ MĚSTA A OKOLÍ.
nevíme co město potřebujeme, nesledujeme to
Podporu místních aktivit (finančně, materiálně)
spoluupráce s městem probíhá na úrovni technických služeb
Sponzoring ve formě služeb, finanční podporu zájmových, volnočasových,
dobrovolných spolků a organizací.
Odbornou spolupráci při investičních akcích z našeho oboru činnosti
Plánovanou rekonstrukcí a dostavbou dojde ke stabilizaci již vytvořených
pracovních míst a vzniku nových pracovních míst především pro ženy z Chropyně a
blízkého okolí
Kvalitně odvedenou práci,za dobrou cenu.
Spolupráce v rámci naší činnosti, event. pro aktivity města

Uveďte prosíme důvody, proč pro Vás není spolupráce s městem důležitá
nebo zajímavá?
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Prozatím pracujeme v 1 pronajaté kanceláři, využíváme pouze služeb společníků a
nemáme městu co nabídnout.
malý odběr produktů firmy
pomoc neočekávám
zatím jsem nic nepořebovala,tak nevím

Jaké investiční nebo neinvestiční akce by mělo město v nejbližší době z
hlediska rozvoje Vašeho podnikání uskutečnit?

Podpora realizace projektu na likvidaci odpadu firmy MariusPedersen (technologie
spalování nebezpečných a komunálních odpadů). Snaha o celkovou industrializaci
daného území v součinnosti s platnou legislativou a objektivnímu posouzení vlivu na
životní prostředí a život občanů!!!
Nemáme specifické požadavky
Naše firma nevyžaduje žádné investiční akce
Rekonstrukce nemovitostí Obnova technologií
opravy
Bohužel jsme výrobu umístili do Brna, zde se nedařilo zajistit vhodný objekt
URČITĚ VÉST DIALOG S KMDENTEM S.R.O. O INVESTICI DO ROZVOJE
PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ ORDINACE A NÁSLEDNÉMU ZKVALITNĚNÍ
SLUŽEB PACIENTŮM.
obnovit provoz na zrušeném železničním přejezdu na trati Přerov  Kojetín
Sanace stoky vedoucí od koupaliště
Začít v rekonstrukci chodníků,parkovišť a odstavných ploch a budov, tak aby do
nich mohly vstupovat i menší mistní firmy.
Momentálně nevyžadujeme žádné investiční akce

Vaše další náměty, připomínky, komentáře:
VŠE BYLO NAPSÁNO VÝŠE.

Díky za váš zájem. Vyplnil Viktor Janouškovec viktor.janouskovec@brenntag.cz
Výhled do budoucnosti závislý na vývoji hospodářství státu
protože zde nejsou inž.sítě,tak případní zájemci nakonec zájem nemají
bylo by jic více k delší diskusi
Prosíme zástupce města, aby působili na obyvatele Chropyně, Plešovce... v tom
duchu, že zemědělství není obtěžující činnost, nýbrž podmínka normální,
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soběstačné a civilizované společnosti.

Počet odpovědí za den
8
6
4
2
0

151

0085-16RM-P04
v tis. Kč

Strategický cíl 1

Specifický cíl 1.1

Pohodové maloměsto

Zvyšování bezpečnosti občanů ve městě

Opatření 1.1.1

Dopravní opatření

Opatření 1.1.2

Prevence kriminality

Aktivita 1.1.1.1 Zpomalení dopravy
Aktivita 1.1.1.2 Parkovací plochy
Aktivita 1.1.1.3 Průjezd do sídliště

Aktivita 1.1.2.1
Aktivita 1.1.2.2
Aktivita 1.1.2.3
Aktivita 1.1.2.4
Aktivita 1.1.2.5

Opatření 1.1.3

Kamerový systém
Veřejné osvětlení
Spolupráce s Policií ČR
Terénní pracovník pro prevenci kriminality
Zřízení městské policie

Ochrana životního prostředí

Aktivita 1.1.3.1 Protipovodňová opatření
Aktivita 1.1.3.2 Nakládání s odpady
Aktivita 1.1.3.3 Zamezit těžbě štěrkopísku

Opatření 1.1.4

Požární ochrana

Specifický cíl 1.2

Péče o veřejná prostranství

Aktivita 1.1.4.1 Doplnění a obnova vybavení hasičů
Aktivita 1.1.4.2 Rekonstrukce hasičské zbrojnice

Opatření 1.2.1

Aktivita 1.2.1.1
Aktivita 1.2.1.2
Aktivita 1.2.1.3
Aktivita 1.2.1.4
Aktivita 1.2.1.5
Aktivita 1.2.1.6
Aktivita 1.2.1.7
Aktivita 1.2.1.8
Aktivita 1.2.1.9
Aktivita 1.2.1.10

Opatření 1.2.2

Vzhled veřejného prostranství

Péče o zeleň
Vybudování odpočinkového parku u hřbitova
Rekonstrukce staré Chropyně vč. náměstí
Modernizace informačního systému města
Odstranění nelegálních reklamních ploch a bannerů
Regenerace sídliště
Regenerace parku v ulici Masarykova
Vzhled zámeckého parku
Revitalizace plochy starého házenkářského hřiště
Okolí železničního nádražní

Místní komunikace

Aktivita 1.2.2.1 Rekonstrukce a opravy místních komunikací
Aktivita 1.2.2.2 Oprava mostů
Aktivita 1.2.2.3 Rekonstrukce cesty kolem Zámeckého rybníka

Specifický cíl 1.3

Opatření 1.3.1

Rozvoj školství

Základní škola

Aktivita 1.3.1.1
Aktivita 1.3.1.2
Aktivita 1.3.1.3
Aktivita 1.3.1.4
Aktivita 1.3.1.5

Rekonstrukce školních dvorů
Rekonstrukce školních budov
Snížení energetické náročnosti školních budov
Modernizace odborných učeben
Rozšíření provozní doby družiny ZŠ

Aktivita 1.3.2.1
Aktivita 1.3.2.2
Aktivita 1.3.2.3
Aktivita 1.3.2.4

Rekonstrukce budovy školy
Logopedická třída
Modernizace tříd
Rehabilitační zařízení pro děti

Opatření 1.3.2

Mateřská škola

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

25 260,00

26 900,00

31 750,00

21 500,00

24 120,00

17 800,00

26 520,00

21 300,00

195 150,00

100,00

5 500,00

6 000,00

13 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 100,00

6 560,00

100,00

600,00

17 000,00

500,00
5 000,00

9 950,00

6 000,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00
0,00

5 500,00
5 500,00
0,00

500,00
100,00
0,00

2 920,00

2 500,00

1 500,00

2 500,00
0,00

0,00

2 000,00
0,00

2 000,00
0,00
500,00

1 000,00
0,00
500,00

1 000,00

1 000,00

3 000,00

8 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

3 000,00
0,00

0,00

0,00

1 000,00
0,00

1 000,00

1 000,00

450,00

16 300,00

9 300,00

300,00
2 500,00
3 500,00

300,00

0,00
9 500,00

2 800,00

2 000,00

8 000,00

15 800,00

6 000,00
2 500,00
5 000,00

10 420,00

0,00

360,00

300,00
60,00

16 800,00

8 000,00

8 800,00

3 500,00
0,00
5 000,00

8 000,00

300,00

420,00

300,00

20 200,00

3 800,00

9 800,00

300,00

300,00

300,00

300,00
150,00

4 700,00

100,00
0,00
2 500,00
1 500,00
300,00

300,00

3 300,00

300,00
120,00

4 300,00

8 800,00

8 500,00
0,00
500,00
8 000,00

0,00

0,00

0,00

12 600,00
7 500,00
5 000,00

20 100,00

500,00
10 100,00
0,00
1 500,00
8 000,00

19 500,00

10 000,00
9 500,00
0,00

420,00

300,00

10 550,00

800,00

10 800,00

800,00

71 800,00

300,00

300,00

300,00

2 400,00
2 500,00
10 000,00
100,00
0,00
20 000,00
1 500,00
300,00
1 000,00
5 000,00

300,00

300,00

300,00
120,00

5 300,00

300,00

300,00

3 000,00
0,00
3 000,00

75 250,00

0,00

1 000,00

0,00

5 000,00

0,00

10 100,00
450,00

42 800,00

500,00

500,00

15 500,00

500,00

5 500,00

500,00

5 500,00

500,00

29 000,00

2 300,00

0,00

1 400,00

700,00

3 300,00

14 100,00

12 700,00

11 200,00

45 700,00

500,00

2 300,00

1 500,00

500,00

0,00

800,00

0,00

0,00

500,00
5 000,00
10 000,00

700,00

600,00
100,00

300,00

300,00

500,00

0,00

500,00
5 000,00

2 400,00

1 000,00

1 200,00
200,00

700,00

900,00

700,00

700,00
200,00

500,00

10 000,00
10 000,00

500,00
5 000,00

10 200,00
10 000,00

500,00

10 000,00
10 000,00

200,00

3 700,00

3 000,00
700,00

1 500,00

1 200,00

700,00
200,00
100,00

700,00

4 000,00
15 000,00
10 000,00

35 600,00

2 500,00
30 000,00
2 000,00
1 000,00
100,00

8 300,00

3 000,00
3 500,00
700,00
100,00

Aktivita 1.3.2.5 Výuka cizích jazyků

Opatření 1.3.3

Zařízení školního stravování

Aktivita 1.3.3.1 Rekonstrukce budovy
Aktivita 1.3.3.2 Modernizace vybavení

Specifický cíl 1.4

Rozvoj občanské vybavenosti

Opatření 1.4.1
Aktivita 1.4.1.1
Aktivita 1.4.1.2
Aktivita 1.4.1.3
Aktivita 1.4.1.4
Aktivita 1.4.1.5
Aktivita 1.4.1.6

Občanská vybavenost
Městský mobiliář
Zlepšení stavu autobusových zastávek
Bankomat na sídlišti
Zázemí klubovny v Plešovci
Bezbariérové zdravotní středisko
Dopravní infosystém

Strategický cíl 2

Město pro všechny

Specifický cíl 2.1

Opatření 2.1.1

Aktivní trávení volného času

Vytváření zón pro aktivní neorganizovaný odpočinek

Aktivita 2.1.1.1
Aktivita 2.1.1.2
Aktivita 2.1.1.3
Aktivita 2.1.1.4

Dětská hřiště
Budování seniorparků
Zachovat dobrou úroveň koupaliště
Rozvoj nových sportovních aktivit

Aktivita 2.1.2.1
Aktivita 2.1.2.2
Aktivita 2.1.2.3
Aktivita 2.1.2.4
Aktivita 2.1.2.5

Podpora zájmových a sportovních organizací
Rekonstrukce střediska volnočasových aktivit
Rekonstrukce tělocvičny
Vybudování zázemí pro národní házenou
Vytvoření příměstského tábora pro děti

Opatření 2.1.2

Opatření 2.1.3

Podpora organizovaného trávení volného času

Pořádání kulturních a společenských akcí

Aktivita 2.1.3.1 Pořádání tradičních kulturních akcí
Aktivita 2.1.3.2 Jednotná příprava akcí
Aktivita 2.1.3.3 Výstavba stálého venkovního pódia

Specifický cíl 2.2

Opatření 2.2.1

Služby pro občany

Podpora bydlení

Aktivita 2.2.1.1 Vytvoření zón pro výstavbu individuálního bydlení
Aktivita 2.2.1.2 Rozšíření sociálního bydlení

Opatření 2.2.2

Péče o seniory

Aktivita 2.2.2.1
Aktivita 2.2.2.2
Aktivita 2.2.2.3
Aktivita 2.2.2.4

Rozšíření rozsahu pečovatelské služby
Obnova dvora DPS
Dobrovolnická činnosti pro seniory
Domov pro seniory

Aktivita 2.2.3.1
Aktivita 2.2.3.2
Aktivita 2.2.3.3
Aktivita 2.2.3.4
Aktivita 2.2.3.5

Zastavování všech autobusů na zastávce Fučíkova
Rozšíření zdravotní péče
Vzdělávání pro všechny
Podpora osob trvale pečujících o své blízké
Rozšíření služeb

Opatření 2.2.3

Specifický cíl 2.3

Zavádění nových služeb pro občany

Podpora podnikání

0,00

0,00

400,00

0,00

0,00

400,00

100,00

100,00
100,00

600,00

600,00
100,00
400,00
0,00
100,00

400,00

200,00

200,00

600,00

100,00

100,00

100,00

200,00
100,00

400,00

200,00
100,00

600,00
100,00
400,00

100,00

100,00
100,00

500,00

1 000,00

500,00

1 000,00

0,00

1 800,00

100,00

500,00

2 400,00

1 000,00

100,00
100,00

500,00
100,00
400,00

0,00
0,00

1 000,00
800,00

2 400,00
800,00
1 200,00
0,00
400,00
0,00
0,00

11 587,00

19 967,00

64 697,00

16 947,00

20 417,00

11 917,00

17 117,00

25 617,00

188 266,00

4 800,00

170,00

170,00

470,00

6 170,00

170,00

4 170,00

170,00

16 290,00

7 100,00

800,00

2 470,00

4 000,00

70,00

70,00

1 500,00

1 500,00

61 500,00

6 500,00

1 500,00

100,00

8 070,00

100,00
300,00
70,00

1 500,00

100,00

62 770,00

1 500,00
60 000,00

1 500,00

8 770,00

100,00

70,00
6 000,00

1 500,00

1 500,00

5 000,00

9 270,00

100,00
70,00

10 270,00

100,00

70,00
4 000,00

5 770,00

100,00
70,00

5 000,00

5 000,00

4 500,00

3 500,00

3 500,00

3 000,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

114 490,00

1 500,00
300,00
4 490,00
10 000,00

87 000,00

12 000,00
60 000,00
10 000,00
5 000,00
0,00

800,00

800,00

1 100,00

1 100,00

1 100,00

4 100,00

1 100,00

1 100,00

11 200,00

2 680,00

5 860,00

410,00

5 410,00

5 410,00

1 410,00

5 610,00

18 610,00

45 400,00

2 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

18 000,00

22 000,00
18 000,00

800,00

2 000,00
680,00

180,00
500,00

0,00

7,00

800,00

5 000,00
860,00

360,00
500,00

0,00

7,00

800,00
300,00

0,00

360,00

360,00

800,00
300,00

5 000,00

800,00
300,00

5 000,00

800,00
300,00
3 000,00

0,00

800,00
300,00

5 000,00

5 000,00

800,00
300,00

18 000,00

360,00

360,00

360,00

360,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

6 400,00
1 800,00
3 000,00

40 000,00

3 700,00

2 700,00
1 000,00
0,00
0,00

50,00

50,00

50,00

1 050,00

250,00

250,00

50,00

50,00

0,00
50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

50,00
0,00
200,00

50,00
0,00
200,00

0,00
0,00
300,00
0,00
1 400,00

7,00

27,00

27,00

27,00

27,00

27,00

156,00

0,00

1 700,00

Opatření 2.3.1
Aktivita 2.3.1.1
Aktivita 2.3.1.2
Opatření 2.3.2
Aktivita 2.3.2.1
Aktivita 2.3.2.2
Aktivita 2.3.2.3

Spolupráce s Fatrou a firmami ve výrobním areálu
Vstřícný přístup samosprávy
Nabídka propagace
Podpora místních podnikatelů
Vstřícný přístup samosprávy
Nabídka propagace
Farmářské trhy

Specifický cíl 2.4

Efektivní chod města

Opatření 2.4.1

Vytvoření koncepčních dokumentů města

Aktivita 2.4.1.1
Aktivita 2.4.1.2
Aktivita 2.4.1.3
Aktivita 2.4.1.4
Aktivita 2.4.1.5
Aktivita 2.4.1.6

Územní studie pro individuální bydlení v lokalitě Nádražní
Studie zefekt. dopravy a zvýšení bezpečnosti silničního provozu
Pasportizace
Strategický plán rozvoje města
Plán prevence kriminality
Studie rozvoje cyklodopravy

Aktivita 2.4.2.1
Aktivita 2.4.2.2
Aktivita 2.4.2.3
Aktivita 2.4.2.4

Městský úřad
Zázemí Správy majetku města Chropyně, p. o.
Městská knihovna
Městské kulturní středisko

Aktivita 2.4.3.1
Aktivita 2.4.3.2
Aktivita 2.4.3.3
Aktivita 2.4.3.4
Aktivita 2.4.3.5
Aktivita 2.4.3.6
Aktivita 2.4.3.7

MAS Jižní Haná
RESO
Efektivní využívání dotačních titulů
Úřad práce
Svaz měst a obcí a Sdružení pro cestovní ruch Kroměřížska
Mikroregion Jižní Haná
Obnova spolupráce se zahraničními městy

Aktivita 2.4.4.1
Aktivita 2.4.4.2
Aktivita 2.4.4.3
Aktivita 2.4.4.4

Internet
Zpravodaj
Městský rozhlas
Setkání s občany

Opatření 2.4.2

Opatření 2.4.3

Opatření 2.4.4

Opatření 2.4.5

Péče o budovy v majetku města

Specifický cíl 3.1

Opatření 3.1.1

0,00
0,00
0,00
7,00
0,00
7,00

0,00
0,00
0,00
27,00
0,00
7,00
20,00

0,00
0,00
0,00
27,00
0,00
7,00
20,00

0,00
0,00
0,00
27,00
0,00
7,00
20,00

0,00
0,00
0,00
27,00
0,00
7,00
20,00

0,00
0,00
0,00
27,00
0,00
7,00
20,00

0,00
0,00
0,00
156,00
0,00
56,00
100,00

1 800,00

11 630,00

1 510,00

3 440,00

6 210,00

1 210,00

1 210,00

1 210,00

28 220,00

590,00

80,00
160,00
100,00
250,00
0,00

0,00

200,00
200,00

10 000,00

10 000,00

300,00

100,00

0,00

240,00

240,00

Vnitřní vztahy a vazby

670,00

790,00

Efektivní městský úřad

300,00

Turisté vítáni

Rozvoj cykloturistiky

Budování cyklostezek

Podpora cykloturistiky

Aktivita 3.1.2.1 Cyklostezky v rámci města
Aktivita 3.1.2.2 Cyklokemp
Aktivita 3.1.2.3 Úschovna a půjčovna kol

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

240,00

Aktivita 3.1.1.1 Cyklostezky na více frekventovaných trasách
Aktivita 3.1.1.2 Cyklostezky na méně frekventovaných trasách

Opatření 3.1.2

0,00
0,00
0,00
7,00
0,00
7,00

Vnější vztahy a vazby

Aktivita 2.4.5.1 Kvalifikovaní úředníci
Aktivita 2.4.5.2 Podpora e-governmentu
Aktivita 2.4.5.3 Strategie rozvoje úřadu

Strategický cíl 3

0,00
0,00
0,00
7,00
0,00
7,00

2 200,00
200,00
2 000,00

5 000,00

1 090,00

80,00
160,00
500,00
250,00
0,00
100,00

0,00

0,00

0,00

17 200,00

1 950,00

5 000,00

10 000,00
5 000,00
200,00
2 000,00

270,00

240,00

240,00

240,00

240,00

670,00

670,00

670,00

670,00

670,00

670,00

5 480,00

400,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

2 500,00

130,00

172,00

15 220,00

270,00

15 170,00

120,00

70,00

50 070,00

81 222,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

50 000,00

80 000,00

50,00
20,00
100,00
30,00
20,00
20,00
30,00
500,00
100,00
40,00
200,00
100,00

60,00
60,00

60,00

50,00
20,00
100,00
30,00
20,00
20,00

150,00
500,00
100,00
40,00
200,00
100,00
100,00

0,00

0,00

50,00
20,00
100,00
30,00
20,00
20,00
30,00
500,00
100,00
40,00
200,00
100,00

15 000,00

15 000,00

0,00
0,00

50,00
20,00
100,00
30,00
20,00
20,00
30,00
30,00
500,00
100,00
40,00
200,00
100,00

200,00

200,00

200,00
0,00

50,00
20,00
100,00
30,00
20,00
20,00
30,00
500,00
100,00
40,00
200,00
100,00

15 100,00

15 000,00

50,00
20,00
100,00
30,00
20,00
20,00
30,00
500,00
100,00
40,00
200,00
100,00

0,00

50,00
20,00
100,00
30,00
20,00
20,00
30,00
500,00
100,00
40,00
200,00
100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00
100,00

0,00

0,00

50,00
20,00
100,00
30,00
20,00
20,00
30,00
500,00
100,00
40,00
200,00
100,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

400,00
160,00
800,00
240,00
160,00
160,00
30,00

360,00
4 000,00
800,00
320,00
1 600,00
800,00
100,00

80 360,00
30 000,00
50 000,00

360,00

260,00
0,00
100,00

Specifický cíl 3.2

Opatření 3.2.1

Atraktivní město pro turisty

Zázemí pro turisty

Aktivita 3.2.1.1
Aktivita 3.2.1.2
Aktivita 3.2.1.3
Aktivita 3.2.1.4
Aktivita 3.2.1.5

Veřejné WC
Infocentrum
Turistická mapa
Propagace
Zázemí pro turisty

Aktivita 3.2.2.1
Aktivita 3.2.2.2
Aktivita 3.2.2.3
Aktivita 3.2.2.4

Vybudování značky Ječmínek
Prohlídkové okruhy
Obnova minerálního pramene
Zatraktivnění nabídky chropyňského zámku

Opatření 3.2.2

Hledání nových možností turistického ruchu

Celková suma
Legenda:

suma za celý strategický cíl
suma za specifický cíl
suma za opatření

aktivita s vysokou prioritou

aktivita se střední prioritou
aktivita s nízkou prioritou

hrazeno výhradně z cizích zdrojů

hrazeno z kombinovaných zdrojů (vlastní, cizí, dotace)
hrazeno výhradně z vlastních zdrojů

70,00

172,00

70,00

1,00
1,00
50,00
70,00

0,00

50,00

70,00

122,00

50,00

220,00

120,00

70,00

70,00

70,00

70,00

50,00
70,00

70,00

70,00

100,00

0,00

0,00

50,00
50,00

0,00

0,00

464 638,00

120,00

120,00

70,00
50,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

862,00

712,00

1,00
1,00
100,00
560,00
50,00

150,00

50,00
100,00
0,00
0,00

Celkový sumář dle priorit

Strategický cíl 1
Vysoká priorita
Střední priorita
Nízká priorita

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Celkem

25 260,00
0,00
0,00

26 800,00
100,00
0,00

28 450,00
3 300,00
0,00

21 400,00
100,00
0,00

22 620,00
1 500,00
0,00

16 900,00
900,00
0,00

20 020,00
5 900,00
600,00

12 300,00
500,00
8 500,00

173 750,00
12 300,00
9 100,00

Strategický cíl 2
Vysoká priorita
Střední priorita
Nízká priorita

11 587,00
0,00
0,00

19 967,00
0,00
0,00

64 547,00
100,00
50,00

11 847,00
5 050,00
50,00

14 347,00
20,00
6 050,00

7 847,00
3 020,00
1 050,00

12 847,00
20,00
4 250,00

7 347,00
20,00
18 250,00

150 336,00
8 230,00
29 700,00

Strategický cíl 3
Vysoká priorita
Střední priorita
Nízká priorita

130,00
0,00
0,00

172,00
0,00
0,00

15 220,00
0,00
0,00

270,00
0,00
0,00

15 070,00
0,00
100,00

70,00
50,00
0,00

70,00
0,00
0,00

70,00
0,00
50 000,00

31 072,00
50,00
50 100,00
464 638,00

Celkem

Dle priorit - vlastní zdroje

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

5 960,00
0,00
0,00

5 800,00
100,00
0,00

6 650,00
900,00
0,00

9 100,00
100,00
0,00

11 820,00
1 100,00
0,00

14 100,00
400,00
0,00

18 220,00
5 000,00
600,00

11 500,00
0,00
8 500,00

83 150,00
7 600,00
9 100,00

Strategický cíl 2
Vysoká priorita
Střední priorita
Nízká priorita

11 587,00
0,00
0,00

19 607,00
0,00
0,00

4 187,00
100,00
50,00

11 487,00
50,00
50,00

13 987,00
20,00
50,00

7 487,00
3 020,00
1 050,00

12 487,00
20,00
250,00

6 987,00
20,00
250,00

87 816,00
3 230,00
1 700,00

Strategický cíl 3
Vysoká priorita
Střední priorita
Nízká priorita

130,00
0,00
0,00

122,00
0,00
0,00

170,00
0,00
0,00

270,00
0,00
0,00

70,00
0,00
100,00

70,00
50,00
0,00

70,00
0,00
0,00

70,00
0,00
0,00

972,00
50,00
100,00

Strategický cíl 1
Vysoká priorita
Střední priorita
Nízká priorita

Dle priorit - kombinované zdroje

2016
19 300,00
0,00
0,00

2017
21 000,00
0,00
0,00

2018
21 800,00
2 400,00
0,00

2019
12 300,00
0,00
0,00

2020
10 800,00
400,00
0,00

2021
2 800,00
500,00
0,00

2022
1 800,00
900,00
0,00

2023
800,00
500,00
0,00

Celkem
90 600,00
4 700,00
0,00

Strategický cíl 2
Vysoká priorita
Střední priorita
Nízká priorita

0,00
0,00
0,00

360,00
0,00
0,00

60 360,00
0,00
0,00

360,00
5 000,00
0,00

360,00
0,00
6 000,00

360,00
0,00
0,00

360,00
0,00
4 000,00

360,00
0,00
18 000,00

62 520,00
5 000,00
28 000,00

Strategický cíl 3
Vysoká priorita
Střední priorita
Nízká priorita

0,00
0,00
0,00

50,00
0,00
0,00

15 050,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

15 000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
50 000,00

30 100,00
0,00
50 000,00

Strategický cíl 1
Vysoká priorita
Střední priorita
Nízká priorita

Dle priorit - cizí zdroje

Strategický cíl 1
Vysoká priorita
Střední priorita
Nízká priorita

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Celkem

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Strategický cíl 2
Vysoká priorita
Střední priorita
Nízká priorita

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Strategický cíl 3
Vysoká priorita
Střední priorita
Nízká priorita

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
464 638,00

Vlastní zdroje
Vysoká priorita
Střední priorita
Nízká priorita

2016
17 677,00
0,00
0,00

2017
25 529,00
100,00
0,00

2018
11 007,00
1 000,00
50,00

2019
20 857,00
150,00
50,00

2020
25 877,00
1 120,00
150,00

2021
21 657,00
3 470,00
1 050,00

2022
30 777,00
5 020,00
850,00

2023
18 557,00
20,00
8 750,00

Celkem
171 938,00
10 880,00
10 900,00

Kombinované zdroje
Vysoká priorita
Střední priorita
Nízká priorita

2016
19 300,00
0,00
0,00

2017
21 410,00
0,00
0,00

2018
97 210,00
2 400,00
0,00

2019
12 660,00
5 000,00
0,00

2020
26 160,00
400,00
6 000,00

2021
3 160,00
500,00
0,00

2022
2 160,00
900,00
4 000,00

2023
1 160,00
500,00
68 000,00

Celkem
183 220,00
9 700,00
78 000,00

2016
0,00
0,00
0,00

2017
0,00
0,00
0,00

2018
0,00
0,00
0,00

2019
0,00
0,00
0,00

2020
0,00
0,00
0,00

2021
0,00
0,00
0,00

2022
0,00
0,00
0,00

2023
0,00
0,00
0,00

Celkem
0,00
0,00
0,00
464 638,00

Vlastní zdroje, vysoká priorita
Již dříve realizované
Vlastní zdroje nové

2016
17 677,00
3 980,00
13 697,00

2017
25 529,00
4 100,00
21 429,00

2018
11 007,00
3 980,00
7 027,00

2019
20 857,00
3 980,00
16 877,00

2020
25 877,00
3 980,00
21 897,00

2021
21 657,00
3 980,00
17 677,00

2022
30 777,00
3 980,00
26 797,00

2023
18 557,00
3 980,00
14 577,00

Celkem
171 938,00
31 960,00
139 978,00

Kombinované zdroje, vysoká priorita
Předpokládaný podíl 30 %

2016
19 300,00
5 790,00

2017
21 410,00
6 423,00

2018
97 210,00
29 163,00

2019
12 660,00
3 798,00

2020
26 160,00
7 848,00

2021
3 160,00
948,00

2022
2 160,00
648,00

2023
1 160,00
348,00

Celkem
183 220,00
54 966,00

Celkem vlastní zdroje

19 487,00

27 852,00

36 190,00

20 675,00

29 745,00

18 625,00

27 445,00

14 925,00

194 944,00

Cizí zdroje
Vysoká priorita
Střední priorita
Nízká priorita

