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Důvodová zpráva:
Předložený materiál ve svém členění koresponduje s body volebního programu tak, jak byl vypracován v roce
2014. Po zpracování „Programu rozvoje města Chropyně“ se při stanovování priorit na jednotlivá léta volebního období vycházelo z podrobnějšího členění, stanoveného v programu rozvoje.

Plnění Volebního programu Zastupitelstva města Chropyně

Volební období 2014-2018
Rozvojové dokumenty města
•

•

•
•

V roce 2016 byl zpracován Strategický plán rozvoje města Chropyně na období 20162023. Program rozvoje města je důležitým dokumentem pro rozhodování
Zastupitelstva a Rady města Chropyně v rozvojových záležitostech, zachycuje hlavní
problémy a předpoklady rozvoje města a formuluje možná řešení, slaďuje představy
jednotlivých subjektů o rozvoji města a je zásadním podkladem pro správné zacílení
vnějších finančních prostředků (evropské dotace, dotace na národní popřípadě krajské
úrovni).
Byla zpracována Studie zefektivnění dopravy a zvýšení bezpečnosti silničního provozu,
která řeší nejen zpomalení dopravy ve městě, ale současně také možnosti vybudování
parkovacích míst. Byla zadána na několik dopravně problematických lokalit,
vytipovaných na základě požadavků a stížností občanů našeho města. Po veřejném
projednávání byly připomínky a náměty občanů zpracovány a přiloženy k uvedené
studii, která bude východiskem při zpracování dalšího stupně projektové
dokumentace.
Územní studie řešící další rozvoj individuální výstavby v našem městě v lokalitě Zadní
díly byla zpracována, nyní se v přípravě pokračuje výkupem pozemků.
Plánovaná koncepce prevence kriminality nebyla dosud vypracována. Měla by
vycházet z Koncepce prevence kriminality Zlínského kraje, která se zpracovává na
období 2018 - 2023.

Zvyšování bezpečnosti občanů ve městě
•

•
•

•

•

V této oblasti byly realizovány první dvě etapy kamerového systému. Při instalaci
kamer se vycházelo z požadavků obvodního oddělení Policie ČR v Hulíně. Průběžně
probíhá spolupráce s policií na pořádání pravidelných bezpečnostních akcí a
dopravních kontrol.
Po jednotlivých etapách byla prováděna rekonstrukce veřejného osvětlení, ať už
v rámci regenerace sídliště nebo realizací programu EFEKT.
Na vjezdech do města byly osazeny informační cedule, které upozorňují na zákaz
podomního prodeje na území města. Průběžně probíhala informační kampaň mezi
občany, ve Zpravodaji vycházely články upozorňující na nepovolený podomní prodej a
návod, jak se nekalým praktikám prodejců bránit.
Z důvodu zajištění bezpečnějšího vjezdu do sídliště a lepší obslužnosti autobusových
zastávek na Kovárně, byla spojovací ulice mezi ul. Tovačovská a Nádražní rozšířena a
zpřehledněna. Autobusové zastávky z ulice Tovačovská budou přemístěny do nově
vybudovaného zálivu v ulici K. H. Máchy.
V rámci protipovodňových opatření byly opraveny propustky a vyčištěny příkopy pod
Pazdernou, současně byla provedena oprava zpětné klapky na vyústění melioračního

•
•

•

hlavníku do Moštěnky u Plešovce. Pro JSDH Chropyně byl zakoupen nafukovací vak,
kterým by v případě povodní byly propustky neprodyšně uzavřeny.
Byla vydána Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o regulaci provozování hazardních her,
která zakázala provozování těchto her na území města.
Docházelo k doplňování a obměnám dopravního značení pro zvýšení bezpečnosti
nejen na místních komunikacích, ale i na cyklostezkách. Byl doplněn a zpřehledněn
informační systém v našem městě značením ulic a důležitých objektů.
Na základě potřeby a možností města bylo obnoveno vybavení členů JSDH Chropyně.
Bylo zakoupeno nové zásahové vozidlo CAS, které bylo částečně financováno z dotací.

Intenzivně pracovat na rozšíření sítě cyklostezek
•

•

Cyklostezka do Záříčí podél cesty, kterou vedení města i občané vnímají jako prioritní,
narazila bohužel na záměr modernizace trati Brno – Přerov, neurčitost místa křížení
komunikace s touto tratí i dokončení celého projektu. Vybudování cyklostezky spojující
Chropyni s Kroměříží je rovněž v plánu rozvoje města Kroměříž, avšak město Kroměříž
nyní považuje za prioritní vybudování protipovodňových opatření. Městu Chropyně se
podařilo vybavit cyklostezku č. 47, vedoucí přes Chropyni, odpočinkovými altány a
mobiliářem.
Došlo k rozšíření dopravní obslužnosti a zvýšení počtu spojů zajíždějících ke škole na
ulici J. Fučíka. Současně bylo dokončeno přemístění autobusové zastávky „Kovárna“.
Po kolaudaci akce bude každý autobusový spoj zajíždět na zastávku na ul. J. Fučíka.

Zkvalitnit péči o seniory v domovech s pečovatelskou službou
•
•

•

•

V DPS Chropyně docházelo v průběhu volebního období k postupným rekonstrukcím
bytů a jejich úpravám na bezbariérové.
Byla provedena rekonstrukce bývalé kotelny v domě s pečovatelskou službou na nám.
Svobody č. 27 na denní místnost, která nabízí příjemné posezení při pořádání
kulturních programů, besed, setkání apod. Současně slouží i jako výdejna obědů.
Průběžně probíhá revitalizace dvorního traktu domu s pečovatelskou službou, projekt
na celkovou rekonstrukci je již připraven. Předpokládáme zahájení prací v závěru
letošního roku.
Zvýšila se úroveň obslužnosti klientů na DPS, zvýšil se počet pracovníků na pět a došlo
k rozšíření péče o klienty i o sobotách, nedělích a svátcích. Vzhledem k navýšeným
požadavkům na terénní služby našich pečovatelek bylo díky dotacím pořízeno nové
vozidlo a zrekonstruováno a zmodernizováno zázemí pracovnic.

Rozvíjet možnosti aktivního trávení volného času
•
•

Díky finanční podpoře nadace ČEZ byly z programu „Oranžové hřiště“ vybudovány dva
tenisové kurty.
Byla provedena rekonstrukce dětského brouzdaliště na městském koupališti. Byly
rekonstruovány kabinky na WC, zakoupen nový turniket ke vstupu na koupaliště,
doplněny zamykací skříňky na cennosti, lavičky a odpadkové koše. Současně došlo ke

•
•

•

•

•

•
•

generální opravě tepelných čerpadel a byl instalován systém pro ohřev vody
v brouzdališti.
Organizovaným sportovcům a zájmovým sdružením byly poskytovány finanční
prostředky na účelné využívání volného času dětí, mládeže i dospělých.
Ve spolupráci s městem probíhala rekonstrukce tělocvičny TJ. Jednalo se o izolace
půdních prostor, zateplení a úpravu pláště budovy, osvětlení hlavního sálu tělocvičny
TJ, herny stolního tenisu, rekonstrukce všech vstupů do budovy tělocvičny včetně
schodiště hlavního vstupu.
Byla nově vybudována dětská hřiště a to v rámci XII. etapy revitalizace sídliště za
"hokejkou", v místní části Plešovec v areálu klubovny a v Chropyni za ulicí Hrad. Bylo
rekonstruováno hřiště ELÁ HOP, doplněny cvičební prvky před budovu ZŠ na ul. J.
Fučíka. Všechna hřiště jsou průběžně rozšiřována o nové cvičební prvky pro seniory.
Byly pořádány tradiční kulturní akce města – ples města, dětský karneval, stavění máje,
pálení čarodějnic, Hanácké slavnosti a Chropyňské hrátky, červencová noc, hody,
rozsvícení vánočního stromku. Tyto akce získávají stále větší oblibu a návštěvnost.
Ve spolupráci s MAS Jižní Haná byly realizovány projekty „Příměstské tábory“ a
„Rozšíření činnosti školní družiny“, které umožnily dětem aktivně trávit volný čas
v době mimo vyučování a o prázdninách.
V rámci Mikroregionu Jižní Haná byly každoročně pořádány hry seniorů, které mají
velký ohlas mezi účastníky a návštěvníky a přispívají k reprezentaci našeho města.
Nepodařilo se uskutečnit vybudování moderního skateparku a zlepšit podmínky pro
provozování zimních sportů.

Zlepšovat stav veřejného prostranství
•

•
•

•
•

•

Zlepšení stavu veřejných prostranství se podařilo díky realizaci XI. a XII. etapy
revitalizace panelového sídliště, které probíhaly v ulici Tyršova a na prostranství za
„hokejkou“. Při těchto úpravách se rovněž rozšířil počet parkovacích míst na sídlišti.
Další XIII. etapa počítala s úpravou pravé strany ulice Díly, projektová dokumentace na
tuto část je připravena, dotace bude vypsána na rok 2019.
Z prostředků města byla provedena oprava chodníku od „Mixu“ směrem ke
svobodárně.
Byly dokončeny 3 etapy rekonstrukce komunikací původních částí našeho města ulice
Křižní a Nová, Křižní a Závětří a ulice Palackého a chodník před hasičskou zbrojnicí.
Proběhla rekonstrukce chodníku v ulici Masarykova a krytým přístřeškem byla
doplněna autobusová zastávka tamtéž.
Byla provedena výměna lávky pro pěší přes Mlýnský náhon mezi ulicemi E. Filly a
Podlesí. K výměně došlo z důvodu značného poškození původního přemostění korozí.
Stav veřejného prostranství před Městským kulturním střediskem v Chropyni byl
zlepšen odstraněním starého oplocení a vhodnou parkovou úpravou. Autobusová
zastávka u MKS byla doplněna krytým přístřeškem.
Průběžně se opravovaly okrajové cesty kolem rybníka, k rybářské chatě, ke garážím,
doplňoval a vyměňoval se městský mobiliář, instalovaly se nové nádoby na květiny,
rozšířily se počty odpočinkových laviček a posezení.

•

•

•

•

•

V rámci údržby a obnovy budov v majetku města byl rekonstruován a rozšířen jeden
byt v domě č. 247, dále probíhají přestavby bytů na ulici Drahy, čímž se rozšiřuje
ubytovací kapacita převážně pro sociálně slabé občany.
Byla zpracována studie na celkové ozdravení budovy městského úřadu včetně návrhu
přístavby ke splnění požadavku bezbariérového přístupu do druhého patra úřadu.
Přístavba měla řešit i zřízení informačního centra a vyřešit chybějící veřejné WC.
Nepřijetí tohoto návrhu vyvolalo zadání vypracování dalších pěti studií, a to na
výstavbu zcela nové budovy městského úřadu, včetně vypracování rozpočtu na
celkovou rekonstrukci budovy původní. Jednotlivé návrhy nebyly přijaty.
Na místním hřbitově byl vyčleněn společný hrob pro občany, jejichž pohřební
náležitosti obstarává město. Bylo rozšířeno kolumbárium v Chropyni o 36 úložných
míst. V místní části Plešovec byl instalován v kapličce „automatický zvoník“ a
provedeno předláždění chodníků na hřbitově.
Průběžně probíhá údržba veškeré zeleně. Odstraňují se staré a suché stromy, které
jsou nebezpečné pro kolemjdoucí. Provádí se osazování květinových nádob i
travnatých ploch.
Nepodařilo se zlepšit stav budovy vlakového nádraží z důvodu plánovaného
zdvojkolejnění trati Brno – Přerov a s tím související přesunutí hlavní nádražní budovy.
/Studie na vylepšení přednádražního prostoru byla rozpracována a v průběhu jednání
se SŽDC pozastavena/.

Zatraktivnit město pro turisty
•
•
•
•
•

•

•

V uplynulém volebním období město rozšířilo a aktualizovalo městský informační
systém.
Bylo vybudováno několik odpočinkových zóny pro cykloturisty.
Pokračuje se v projektu „Otevřené brány“. Jedná se o zpřístupnění chrámu sv. Jiljí
v období turistické sezóny o sobotách a nedělích formou komentovaných prohlídek.
Město alokovalo ve svém rozpočtu částku 50 tis. Kč pro spolek Lužňáci na vybudování
dřevěné lávky u Josefínky a obnovu naučné stezky.
Prostřednictvím nástěnné dekorativní malby v exteriéru s názvem „Král Ječmínek“
město propaguje motiv pověsti o králi Ječmínkovi. Propagace pověsti i města je dále
rozšiřována i vydáním omalovánek pro děti. V roce 2017 byla v rámci Hanáckých
slavností vyřezána dřevěná socha krále Ječmínka.
K vlastní propagaci města byla v minulém volebním období využita prezentace
v publikacích Haná a Střední Morava (2016), Střední Morava a Hostýnsko (2017),
Kroměřížsko z nebe (2018) a prostřednictvím Sdružení pro cestovní ruch Kroměřížsko
turistickými i cykloturistickými mapami. Dále město využívá pro svou propagaci
vlastních webových stránek, Zpravodaje města, regionálního tisku, apod.
Nepodařilo se uskutečnit zřízení informačního centra a vybudování veřejných WC.

Zvyšovat kvalitu chropyňského školství
•

V budově mateřské školy byla rekonstruována a modernizována jídelna pro děti a
průběžně probíhají běžné opravy a modernizace veškerého zařízení, tím zůstala

•

•

•

•

zachována potřebná kapacita, aby byla umožněna docházka všem dětem ve věku od
dvou let.
Po rozsáhlé rekonstrukci se podařilo zlepšit stav tělocvičny ZŠ na ul. Komenského.
Současně proběhla rekonstrukce dvorního traktu ZŠ na ul. J. Fučíka zmenšením
nevyužívaných prostor a vybudování nového dětského hřiště. Havarijní stav kotelny
základní školy na ul. J. Fučíka byl důvodem dvou etap rekonstrukce.
Byla provedena oprava spojovacího krčku mezi školní budovou a zařízením školního
stravování. Průběžně byly prováděny v budovách základních škol běžné opravy,
pravidelná údržba a modernizace učeben.
Zařízení školního stravování zakoupilo nový konvektomat. Dále proběhla komplexní
úprava příjezdové cesty u školní kuchyně, prováděly se drobné úpravy terénu u školní
jídelny na ulici Komenského i ve výdejně ZŠ na ul. J. Fučíka.
Trvale byly podporovány umělecké školy nejen finančními prostředky, ale i umožněním
prezentace na akcích pořádaných městem. Městské kulturní středisko bylo uměleckým
školám poskytováno k veškerým školním akcím bezplatně.

Usilovat o vytváření nových pracovních míst
•

Místní podnikatelé byly podporováni formou zveřejňování jejich služeb a inzerátů ve
Zpravodaji města. Informativní články, pokud nebyly klasickou inzercí, byly
zveřejňovány zdarma. Maximálně byly využívány dotace z úřadu práce na vytvoření
sezonních pracovních a brigádnických míst na údržbě města /dotace byly využívány
SMM/.

Zvýšit dostupnost bankovních služeb zřízením bankomatu na sídlišti
•

Bankomat byl zřízen v rámci rekonstrukce prodejny Albert, ale vzhledem k nesplnění
limitu výběru hotovosti ze strany občanů byl v polovině roku 2018 zrušen.

Pokračovat v pořádání tradičních kulturních akcí, rozšiřovat nabídku kulturních
pořadů /zahrnuto v „Oblasti aktivního trávení volného času/.
Zabezpečit údržbu a obnovu stávajícího majetku města
• Stávající majetek města vyžaduje trvalou údržbu. Proběhla údržba budovy Správy
majetku města Chropyně, opravy v domově s pečovatelskou službou nebo opravy
fasády domu na náměstí Svobody č. 55.

• V této oblasti se dle volebního programu 2014 - 2018 neuskutečnila rekonstrukce
budovy střediska volnočasových aktivit na náměstí Svobody v Chropyni a klubovny
mládeže v Plešovci.

