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1. Úvod

Předložený akční plán rodinné politiky statutárního města Olomouce rozpracovává jednotlivé oblasti 
uvedené ve schválené Koncepci rodinné politiky statutárního města Olomouce na roky 2016-2018, 
které budou realizovány prostřednictvím dílčích opatření v roce 2017. Jednotlivá opatření opět 
obsahují aktivity vedoucí k naplnění opatření, předpokládané realizátory opatření včetně 
spolupracujících organizací či předpokládanou výši nákladů potřebnou na realizaci opatření včetně 
zdrojů financování. Tvorbě nového akčního plánu předcházelo zhodnocení naplňování akčního plánu 
za rok 2016. Naplněnost opatření bude opět vyhodnocena 1x za rok na základě stanovených
předpokládaných výstupů (hodnotících indikátorů) uvedených u toho daného opatření. 

2. Realizační část

Tato kapitola představuje opatření, která budou realizována v roce 2017. 

Oblast 1 Komunikace s rodinami
Opatření 1.1 Jednotné informování o aktivitách pro rodiny ze strany města
Opatření 1.2 Realizace aktivit podporujících rodiny
Oblast 2 Služby pro rodiny
Opatření 2.1 Plánování a vyhodnocování dostatečnosti nabídky služeb péče o děti 

předškolního věku
Opatření 2.2 Otevření škol veřejnosti
Opatření 2.3 Činnost komunitní školy
Opatření 2.4 Podpora center pro rodinu
Opatření 2.5 Podpora činnosti komunitního centra Peškova 1
Opatření 2.6 Podpora mezigeneračního soužití
Oblast 3 Slučitelnost rodinného života a zaměstnání
Opatření 3.1 Publicita, osvěta a realizace vzdělávání v oblasti souladu rodinného 

života a zaměstnání
Oblast 4 Městský prostor přátelský rodinám
Opatření 4.1 Inkluzivní herní prvky dětských hřišť
Opatření 4.2 Tvorba katalogu přístupnosti olomouckých základních a mateřských škol
Opatření 4.3 Dohled na rizikových přechodech pro chodce
Opatření 4.4 Bezpečnost a zklidňování lokalit
Opatření 4.5 Rozvoj městské hromadné dopravy
Opatření 4.6 Podpora a rozvoj cyklistické dopravy
Opatření 4.7 Zajištění činnosti Centra SEMAFOR pro rodiny s dětmi
Opatření 4.8 Přebalovací koutky a místa pro kojící matky ve veřejných prostorách
Opatření 4.9 Veřejný prostor přístupný rodinám s dětmi
Oblast 5 Přímá podpora rodin
Opatření 5.1 Slevy pro rodiny v městských zařízeních a městské dopravě
Opatření 5.2 Podpora dětí z nízkopříjmových rodin v přístupu ke vzdělávání
Oblast 6 Institucionální udržitelnost rodinné politiky
Opatření 6.1 Institucionální zajištění rodinné politiky
Opatření 6.2 Finanční udržitelnost prorodinných aktivit

2.1 Komunikace s rodinami

Opatření 1.1 Jednotné informování o aktivitách pro rodiny ze strany města
Popis opatření: Opatření si klade za cíl jednotné informování o aktivitách pro rodiny ze 

strany města. Tohoto cíle bude dosaženo jednak propagací aktivit 
podporujících rodiny prostřednictvím propagačních materiálů o 
aktivitách pro rodiny s dětmi, včetně pravidelných tiskových zpráv o 
aktivitách v rámci rodinné politiky a akcí pro rodiny. V rámci opatření 
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budou také aktualizovány a propagovány stávající webové stránky 
rodinné politiky včetně aktualizace kalendáře akcí na těchto stránkách. 
Opatření se dále zaměřuje na poskytování logotypu rodinné politiky 
mateřským a rodinným centrům a akciovým společnostem a 
příspěvkovým organizacím města pro veřejné akce vhodné pro rodiny. 

Předpokládaný dopad 
opatření

a. jednotné a přehledné informování o aktivitách pro rodiny
b. zvýšení informovanosti o akcích pro rodiny s dětmi
c. zvýšení informovanosti o rodinné politice města Olomouce
d. lepší orientace v nabídce aktivit pro rodiny
e. zvýšení návštěvnosti webových stránek rodinné politiky

Aktivity vedoucí k naplnění 
opatření

a. poskytovat logotyp mateřským a rodinným centrům a akciovým 
společnostem a příspěvkovým organizacím města Olomouce pro 
veřejné akce vhodné pro rodiny

b. projednat umístění odkazu na webové stránky rodinné politiky na 
stránkách spolupracujících organizací (mateřská a rodinná centra, 
akciové společnosti a příspěvkové organizace města Olomouce 
apod.)

c. pravidelně aktualizovat webové stránky rodinné politiky
d. vydávat propagační materiály s přehledem aktivit pro rodiny
e. průběžně informovat o rodinné politice a akcích pro rodiny 

v Olomouckých listech
f. pravidelná anketa na webových stránkách rodinné politiky

Předpokládaní realizátoři 
opatření

MMOl (odbor sociálních věcí, odbor vnějších vztahů a informací)

Spolupracující organizace mateřská a rodinná centra v Olomouci, akciové společnosti a 
příspěvkové organizace města Olomouce

Časový harmonogram 2017 průběžně
propagační materiály: 05/2017, 08/2017

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

29 tis. Kč

Předpokládané finanční 
zdroje

SMOl

Předpokládané výstupy 
(hodnotící indikátory)

a. poskytnutí logotypu celkem 3 organizacím
b. umístění odkazu na web rodinné politiky na 5 webových stránkách 

spolupracujících organizací
c. aktualizované webové stránky rodinné politiky
d. vytvořené propagační materiály s přehledem akcí pro rodiny
e. uveřejněné články v Olomouckých listech s informacemi o rodinné 

politice a o akcích pro rodiny
f. anketa na webových stránkách rodinné politiky

Opatření 1.2 Realizace aktivit podporujících rodiny
Popis opatření: V rámci opatření budou podporovány semináře, kulaté stoly či 

konference o rodině. Stejně tak budou  podporovány akce pro rodiny 
s dětmi konané např. v rámci oslav Dne rodiny, Týdne pro rodiny, 
oslav Dětského dne, Táta fest, Národního týdne manželství apod.
V rámci opatření bude také vytvořen systém hodnocení a oceňování 
společností a institucí přátelských rodině a bude vytvořena mobilní 
aplikace k rodinné politice. 

Předpokládaný dopad 
opatření

a. rozšíření nabídky akcí pro rodiny s dětmi a aktivit podporujících 
rodiny

b. zvýšení informovanosti o místech přátelských pro rodiny s dětmi 
jednak díky nové mobilní aplikaci, ale také díky systému oceňování 
společností a institucí přátelských rodině

Aktivity vedoucí k naplnění 
opatření

a. realizace 4. ročníku konference rodinné politiky SMOl
b. podpora seminářů, kulatých stolů, workshopů s prorodinnými 

tématy, akcí pro rodiny s dětmi
c. podpora akcí v rámci Týdne pro rodiny
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d. vytvoření návrhu systému hodnocení a oceňování společností a 
institucí přátelských rodině

e. oceňování společností a institucí přátelských rodině
f. průzkum zájmu, příp. zhotovení mobilní aplikace k rodinné politice 

SMOl
Předpokládaní realizátoři 
opatření

MMOl (odbor sociálních věcí, odbor vnějších vztahů a informací)

Spolupracující organizace MMOl (odbor kancelář primátora), mateřská a rodinná centra 
Časový harmonogram průběžně rok 2017

Táta fest: 06/2017
Týden pro rodiny: 05/2017
4. ročník konference k rodinné politice SMOl: 10/2017
vytvoření návrhu systému hodnocení a oceňování společností a 
institucí přátelských rodině: rok 2017
zmapování možností vytvoření mobilní aplikace k rodinné politice 
SMOl: rok 2017

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

150 tis. Kč

Předpokládané finanční 
zdroje

SMOl, Olomoucký kraj, sponzoři/dary

Předpokládané výstupy 
(hodnotící indikátory)

a. zrealizovaná konference k rodinné politice SMOl
b. Táta fest
c. Akce v Týdnu pro rodiny
d. vytvořený systém hodnocení a oceňování společností a institucí 

přátelských rodině
e. provedený průzkum zájmu o mobilní aplikaci k rodinné politice 

2.2 Služby pro rodiny

Opatření 2.1 Plánování a vyhodnocování dostatečnosti nabídky služeb péče o 
děti předškolního věku

Popis opatření: Od 1. 9. 2017 zavádí školský zákon povinnou předškolní výchovu 
dětem před zahájením povinné školní docházky, zpravidla od 5 let. 
Děti mladší 5let budou mít také nárok na místo v MŠ, a to od školního
roku 2017/2018 pro 4leté děti a od školního roku 2018/2019 pro děti 
3leté. Z důvodu zařazení dítěte s podpůrným opatřením se snižuje 
počet dětí ve třídě až o 5 dětí.
Novelizace školského zákona klade velké nároky na zřizovatele, který 
je povinný k naplnění ustanovení zákona zajistit dostatečnou kapacitu 
mateřských škol. Kapacitu MŠ zřizovaných SMOl doplňují MŠ jiných 
zřizovatelů a SMOl tyto MŠ podporuje.

Předpokládaný dopad 
opatření

a. navýšená kapacita mateřských škol 
b. kapacita je vhodně doplněna MŠ jiných zřizovatelů 
c. umožněno rodičům pružnější zařazení zpět do pracovního procesu

Aktivity vedoucí k naplnění 
opatření

a. rekonstrukce objektu bývalé chirurgie v Řepčíně – navýšení 
kapacity MŠ

b. finanční podpora MŠ jiných zřizovatelů
Předpokládaní realizátoři 
opatření

odbor školství, odbor investic

Spolupracující organizace mateřské školy
Časový harmonogram 2017 průběžně 

01/2017 – 08/2017: rekonstrukce objektu
Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

rekonstrukce objektu: dle rozpočtovaných nákladů: 18 755 tis. vč. DPH
 finanční podpora MŠ jiných zřizovatelů: 500 tis. Kč

Předpokládané finanční 
zdroje

SMOl, finanční prostředky EU 

Předpokládané výstupy a. navýšení kapacity MŠ o 50 dětí
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(hodnotící indikátory) b. finanční příspěvek z rozpočtu SMOl jiným zřizovatelům MŠ ve výši 
500 tis. Kč

Opatření 2.2 Otevření škol veřejnosti
Popis opatření: Cílem opatření je zajistit  spoluúčast také jiných aktérů – z řad 

veřejnosti – na rozvoji školy. Společnými aktivitami veřejnosti a školy 
se školy postupně stanou vzdělávacím a společenským centrem dané 
oblasti, veřejnost bude školu aktivně podporovat.
K využití volného času a ke společným aktivitám veřejnosti, dětí a 
žáků budou v rámci realizace opatření udržována a modernizována 
stávající hřiště ve školách, která již veřejnosti slouží, případně nabídku 
rozšířit o další hřiště. 
Rovněž bude rozšířena nabídka společných aktivit škol a veřejnosti.

Předpokládaný dopad 
opatření

a. rozšíření nabídky volného času pro rodiny s dětmi
b. podpora zdravého pohybu 

Aktivity vedoucí k naplnění 
opatření

a. zpracovat záměr otevření škol veřejnosti, projednat jej s řediteli 
škol, navrhnout a realizovat první společné aktivity

b. předložit požadavek na realizaci modernizace stávajícího hřiště do 
rozpočtu na rok 2018 (ZŠ Demlova), navrhnout další hřiště, které 
by mohlo být modernizováno

Předpokládaní realizátoři 
opatření

odbor školství, odbor investic

Spolupracující organizace základní školy
Časový harmonogram 2017
Předpokládaná výše 
finančních nákladů - (projektová dokumentace na hřiště ZŠ Demlova je již zpracovaná)

Předpokládané finanční 
zdroje

-

Předpokládané výstupy 
(hodnotící indikátory)

a. dokument záměr otevření škol veřejnosti
b. zařazení akce k realizaci do plánu investic na rok 2018

Opatření 2.3 Činnost komunitní školy
Popis opatření: Opatření směřuje k naplnění poslání otevřené školy, kdy škola je 

považována za informační, kulturní a vzdělávací centrum. Otevřená 
škola podněcuje tvořivost, iniciativu a participaci na rozvoji školy. 
Přátelská škola je rovněž otevřená vzniku pevných partnerství a 
dlouhodobé spolupráce. Opatření se zaměřuje na udržení již 
zaběhnutých aktivit Komunitní školy a na rozvoj jejich dalších aktivit.

Předpokládaný dopad 
opatření

a. udržení a rozvoj  započaté spolupráce v rámci komunity
b. využití nových prostor školních dílen k dalším aktivitám – ve 

školním roce 2017/2018
Aktivity vedoucí k naplnění 
opatření

a. rozšířit nabídku aktivit pro veřejnost, sledovat úspěšnost a 
poptávku

b. zahájit spolupráci s rodinnými  a mateřskými centry a Univerzitou 
Palackého v Olomouci

Předpokládaní realizátoři 
opatření

ZŠ a MŠ Svatoplukova 11, odbor školství

Spolupracující organizace rodinná a mateřská centra, Univerzita Palackého v Olomouci
Časový harmonogram 01 – 09/2017: rozšíření nabídky aktivit  

01 – 12/2017: spolupráce s rodinnými a mateřskými centry a 
Univerzitou Palackého v Olomouci

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

  rozšíření nabídky aktivit: 15 tis. Kč

Předpokládané finanční 
zdroje

SMOl

Předpokládané výstupy a. počet nových společných aktivit a jejich úspěšnost, počet účastníků
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(hodnotící indikátory) b. počet společných aktivit s rodinnými a mateřskými centry a 
Univerzitou Palackého v Olomouci, počet účastníků

Opatření 2.4 Podpora center pro rodinu
Popis opatření: Opatření se zaměřuje především na činnosti stávajících mateřských a 

rodinných center v Olomouci v nemovitostech ve vlastnictví města za 
sníženou úhradu. S tím úzce souvisí i nabídka prostor stávajících 
klubů pro seniory SMOl pro zájmové a volnočasové aktivity pro rodiny
organizované těmito centry a dalšími organizacemi. Přímá finanční 
podpora center pro rodinu je uvedena v opatření 6.2 Finanční 
udržitelnost prorodinných aktivit.

Předpokládaný dopad 
opatření

a. úspora finančních prostředků center oproti komerčním nájmům
b. podpora center i jiným způsobem než přímou finanční dotací
c. možnost organizací realizujících zájmové a volnočasové aktivity 

využít bezplatně stávajících klubů pro seniory 
Aktivity vedoucí k naplnění 
opatření

a. nadále podporovat uzavírání/prodloužení smluv o pronájmu 
v nemovitostech ve vlastnictví města

b. nadále nabízet prostor stávajících klubů pro seniory pro zájmové a 
volnočasové aktivity pro rodiny

Předpokládaní realizátoři 
opatření

MMOl

Spolupracující organizace stávající mateřská a rodinná centra v Olomouci
organizace realizující zájmové a volnočasové aktivity pro rodiny

Časový harmonogram 2017
Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

80 tis. Kč

Předpokládané finanční 
zdroje

SMOl

Předpokládané výstupy 
(hodnotící indikátory)

a. počet organizací, které využily prostory klubů pro seniory

Opatření 2.5 Podpora činnosti komunitního centra Peškova 1
Popis opatření: Opatření se zaměřuje především na zajištění pravidelné činnosti 

komunitního centra na ul. Peškova 1. 
Předpokládaný dopad 
opatření

a. možnost organizací realizujících zájmové a volnočasové aktivity 
využít bezplatně prostor komunitního centra

b. nabídka pravidelných aktivit pro rodiny s dětmi v této lokalitě
Aktivity vedoucí k naplnění 
opatření

a. zvolit vhodný název pro komunitní centrum, včetně jeho označení 
zvenku budovy

b. vytvořit informační leták s nabídkou prostor směrem k organizacím, 
informace v Olomouckých listech

c. pomoc s propagací akcí konaných v komunitním centru
d. nalézt „správce“ komunitního centra, který by zajišťoval činnost 

centra po organizační stránce
Předpokládaní realizátoři 
opatření

MMOl (odbor sociálních věcí)

Spolupracující organizace stávající mateřská a rodinná centra v Olomouci
organizace realizující zájmové a volnočasové aktivity pro rodiny

Časový harmonogram 2017
Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

20 tis. Kč

Předpokládané finanční 
zdroje SMOl
Předpokládané výstupy 
(hodnotící indikátory)

a. umístění názvu komunitního centra na budově
b. vytvořen leták s nabídkou prostor pro organizace
c. počet organizací, které využily prostory komunitního centra
d. počet akcí zrealizovaných v prostorách komunitního centra
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Opatření 2.6 Podpora mezigeneračního soužití
Popis opatření: Opatření se zaměřuje na vzájemné propojování a sbližování 

generací, a to zejména prostřednictvím činnosti jednotlivých 
mateřských a rodinných center, které nabízejí prostor pro 
mezigenerační setkávání. V rámci opatření dojde rovněž k zapojení 
aktivních seniorů, kteří budou předávat zkušenosti a znalosti o jarní 
přírodě dětem předškolního věku. Budou realizovány i vzdělávací 
aktivity pro seniory, např. kurz první pomoci, oslava Dne seniorů 
apod. Bude vytvořen webový portál, který bude propojovat 
dobrovolníky z řad studentů a občanů a seniory, kteří budou 
potřebovat s něčím pomoci, např. s úklidem, nákupem apod. či 
budou chtít jen s někým trávit volný čas.

Předpokládaný dopad 
opatření

a. nový prostor a možnosti pro sbližování generací
b. předávání zkušeností starší generace mladší
c. mezigenerační vazby – děti si váží znalostí starší generace
d. environmentální výchova
e. vznik inovativního postupu řešení otázky dobrovolnictví 

Aktivity vedoucí k naplnění 
opatření

a. nadále podporovat a vytvářet prostor pro setkání různých generací
b. podporovat a realizovat akce, které nabízejí prostor pro zapojení 

všech generací
c. realizovat společné besedy v přírodě, povídání o jarní přírodě
d. vytvoření a spuštění webového portálu k dobrovolnictví

Předpokládaní realizátoři 
opatření

MMOl (odbor sociálních věcí, odbor školství), stávající mateřská a 
rodinná centra v Olomouci, Řeka Morava pro Olomouc, z.s., 
Maltézská pomoc, o.p.s., Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná 
škola zdravotnická  Emanuela Pottinga a Jazyková škola s právem 
státní jazykové zkoušky Olomouc

Spolupracující organizace  organizace realizující akce pro rodiny
Časový harmonogram 2017 průběžně

společné besedy: 04/2017 – 06/2017
Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

200 tis. Kč 

Předpokládané finanční 
zdroje SMOl
Předpokládané výstupy 
(hodnotící indikátory)

a. v mateřských a rodinných centrech bude zachován prostor pro 
setkávání více generací

b. počet zrealizovaných besed
c. počet zapojených mateřských škol
d. počet dětí a seniorů, kteří se besedy zúčastní 
e. vytvořený webový portál 
f. počet dobrovolníků

2.3 Slučitelnost rodinného života a zaměstnání

Opatření 3.1 Publicita, osvěta a realizace vzdělávání v oblasti souladu 
rodinného života a zaměstnání

Popis opatření: Opatření se zaměřuje na podporu aktivit zaměřených na slaďování 
pracovního a rodinného života, na podporu workshopů a besed na 
témata sladění práce a rodiny, návrat rodičů z mateřské/rodičovské 
dovolené, mezigenerační vztahy apod. Prostřednictvím opatření 
budou podporovány workshopy s příklady dobré praxe se 
zaměstnáváním rodičů vracejících se po rodičovské dovolené, rodičů 
pracujících na částečný úvazek, příklady dobré praxe se zaměstnanci 
pracujícími z domu/na dálku apod. Dále budou podporovány i 
vzdělávací kurzy pro rodiče zaměřené zejména na podporu rodičů 
vracejících se z rodičovské dovolené (počítačové dovednosti, jak 
napsat životopis, příprava na výběrové řízení apod.). Součástí 
opatření je i podpora coworkingového centra pro rodiče s hlídáním dětí 
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(sdílený pracovní prostor s vybavením, vzdělávací místností a 
poradnou).

Předpokládaný dopad 
opatření

a. lepší připravenost rodičů vracejících se z rodičovské dovolené na 
návrat do zaměstnání

b. zvýšení sebejistoty rodičů vracejících se z rodičovské dovolené
c. zvýšení povědomí zaměstnavatelů o možnostech a výhodnosti 

prorodinných opatření pro vlastní prosperitu firmy
d. udržení provozu coworkingového centra s hlídáním pro pracující 

rodiče na MD/RD, pro rodiče malých dětí, kteří podnikají a dále pro 
vzdělávání rodičů

Aktivity vedoucí k naplnění 
opatření

a. realizovat vzdělávací kurzy pro rodiče zaměřené zejména na 
podporu rodičů vracejících se z rodičovské dovolené 

b. workshopy, besedy, besedy s psychologem, semináře, rodičovské 
svépomocné skupiny atd.

c. poradenství (kariérové, profesní, psychologické-rodina, vztahy, 
vývoj dětí, kompetence k oboru práce či podnikání,…)

d. provozovat coworkingové centrum Family Office Olomouc 
vybudovaného pro pracující rodiče s hlídáním dětí v místě jako 
doprovodnou službou

e. podporovat soutěž Společnost přátelská rodině
Předpokládaní realizátoři 
opatření

MMOl, mateřská a rodinná centra, Síť pro rodinu z.s., Family Office 
Olomouc

Spolupracující organizace
Časový harmonogram 2017
Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

350 tis. Kč

Předpokládané finanční 
zdroje

SMOl, Olomoucký kraj, MPSV, sponzoři/dárci

Předpokládané výstupy 
(hodnotící indikátory)

a. počet zrealizovaných kurzů pro rodiče vracející se z rodičovské 
dovolené

b. počet workshopů a besed
c. zrealizované svépomocné rodičovské skupiny
d. evaluační dotazníky účastníků vzdělávání a poradenství
e. hodnotící dotazníky spokojenosti uživatelů coworkingového centra

2.4 Městský prostor přátelský rodinám

Opatření 4.1 Inkluzivní herní prvky dětských hřišť
Popis opatření: Cílem opatření je zařazení inkluzivních herních prvků (např. houpačka 

pro děti s postižením, vyvýšené pískoviště pro děti na vozíku apod.) 
do stávajícího dětského hřiště.

Předpokládaný dopad 
opatření

a. rozšíření nabídky volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi s 
postižením

b. rozšíření variety herních prvků na hřišti pro všechny
Aktivity vedoucí k naplnění 
opatření

a. vytvořit projektovou dokumentaci pro umístění nových prvků a 
jejich výběr

b. zajistit finanční prostředky na realizaci
c. umístit nové prvky na hřiště 

Předpokládaní realizátoři 
opatření

MMOl (odbor sociálních věcí)

Spolupracující organizace Alfa projekt, MŠ Michalské Stromořadí
Časový harmonogram 2017 
Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

300 tis. Kč

Předpokládané finanční 
zdroje

SMOl, Nadace ČEZ – grantové řízení Oranžové hřiště
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Předpokládané výstupy 
(hodnotící indikátory)

a. projektová dokumentace
b. umístěné herní prvky

Opatření 4.2 Tvorba katalogu přístupnosti olomouckých základních a 
mateřských škol

Popis opatření: Prostřednictvím opatření bude zmapována bezbariérová přístupnost 
olomouckých MŠ a ZŠ, výsledky budou publikovány prostřednictvím
brožury pro rodiče, kteří tak budou mít možnost získat informace o 
možnostech umístění svého dítěte s postižením do ZŠ a MŠ 
v Olomouci.

Předpokládaný dopad 
opatření

a. informovanost rodičů o bezbariérovém přístupu olomouckých ZŠ a 
MŠ pro děti s postižením

Aktivity vedoucí k naplnění 
opatření

a. mapovat přístupnost MŠ a ZŠ
b. vytvořit informační brožuru

Předpokládaní realizátoři 
opatření

MMOl (odbor sociálních věcí)

Spolupracující organizace FTK UP
Časový harmonogram 2017 
Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

50 tis. Kč

Předpokládané finanční 
zdroje

SMOl

Předpokládané výstupy 
(hodnotící indikátory)

a. počet zmapovaných objektů
b. vydaná brožura 

Opatření 4.3 Dohled na rizikových přechodech pro chodce
Popis opatření: Opatření se zaměřuje především na bezpečný pohyb chodců po obci 

a hlavně pohyb dětí základních škol. Jedná se o operativní dohled u 
vytipovaných základních škol denně od 07.30 do 08.15 za využití 
jedné dvoučlenné hlídky, která podle stanovených priorit a poznatků u 
jednotlivých škol operativně mění své stanoviště. 

Předpokládaný dopad 
opatření

a. zvýšení bezpečnosti chodců a dětí u škol
b. zvýšení respektovanosti pravidel silničního provozu

Aktivity vedoucí k naplnění 
opatření

a. vytipovat základní školy, kde bude dohled probíhat
b. měřit rychlost pomocí preventivních radarů za využití dat o 

průjezdech vozidel a dodržování rychlostních limitů
c. měřit rychlost represivním radarem u školských zařízení – místech 

schválených Policií ČR
Předpokládaní realizátoři 
opatření

Městská policie Olomouc

Spolupracující organizace Policie České republiky – dopravní inspektorát
Časový harmonogram 2017
Předpokládaná výše
finančních nákladů 

součást výkonu služby Městské policie Olomouc bez nároku na 
dodatečné finanční náklady

Předpokládané finanční 
zdroje

SMOl

Předpokládané výstupy 
(hodnotící indikátory)

a. počet škol, u nichž byl realizován dohled
b. statistické výstupy preventivních radarů a represivního radaru
c. statistika řešení přestupkových událostí porušení pravidel silničního 

provozu

Opatření 4.4 Bezpečnost a zklidňování lokalit
Popis opatření: Cílem opatření je projednávat, navrhovat a realizovat opatření vedoucí 

ke zklidňování lokalit na území města Olomouce. Dále se opatření 
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zaměřuje na zřizování zón 30 a realizace přechodů.
Předpokládaný dopad 
opatření

a. udržení stávajících zklidněných lokalit na území města Olomouce
b. rozšiřování těchto zklidněných lokalit 

Aktivity vedoucí k naplnění 
opatření

a. navrhovat a projednávat nové lokality
b. upravovat stávající nevyhovující přechody
c. realizovat nové přechody pro chodce
d. předložit stavební povolení projektu Zóna 30 ul. Na Vozovce, 

zahájit zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby
e. připravit projektovou dokumentaci akce Třída Míru – Neředínská 

(úprava křižovatky)
f. zajistit stavební povolení a zpracovat projektovou dokumentaci pro 

provádění stavby Třída Míru – Neředínská
Předpokládaní realizátoři 
opatření

MMOl (odbor koncepce a rozvoje, odbor správy městských 
komunikací a MHD, odbor investic)

Spolupracující organizace Technické služby města Olomouce, a. s., Správa silnic Olomouckého 
kraje p. o.

Časový harmonogram průběžně v roce 2017
Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

1,99 mil Kč

Předpokládané finanční 
zdroje

SMOl

Předpokládané výstupy 
(hodnotící indikátory)

a. udržení stávajících zklidněných lokalit
b. návrhy na další vhodné lokality ke zklidnění
c. další zrealizované zklidněné lokality
d. úprava stávajících nevyhovujících a realizace nových přechodů pro 

chodce:
 Havlíčkova (úprava přechodu u památníku Rudé armády)
 Mrštíkovo náměstí (nový přechod)
 Krapkova (úprava přechodu při ul. Na Vozovce)
 Holice – Keplerova (přechod pro pěší – jeden stávající se 

bude opravovat, jeden bude nový)
 Chomoutov – Štěpánovská (přechod pro pěší)
 Povel – Slavonínská (přechod pro pěší)

e. úprava stávajících nevyhovujících a realizace nových přechodů pro 
chodce, u nichž probíhá projekční příprava a není z důvodu 
majetkoprávních požádáno o stavební povolení:
 Týneček (přechod pro pěší)
 Pasteurova (přechod pro pěší)
 Lazce – Dlouhá (přechod pro pěší)

f. předložené stavební povolení projektu Zóna 30 ul. Na Vozovce, 
zahájení zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby

g. zpracovaná projektová dokumentace akce Třída Míru – Neředínská
h. předložení stavebního povolení a zpracování projektové 

dokumentace pro provádění stavby Třída Míru – Neředínská

Opatření 4.5 Rozvoj městské hromadné dopravy
Popis opatření: Cílem opatření je pokračovat v obnově vozového parku s výhledem 

100% nízkopodlažnosti v autobusové trakci a zvýšení 
nízkopodlažnosti v tramvajové trakci na základě zpracované koncepce 
obnovy vozidel dopravce DPMO, a. s. do roku 2020.

Předpokládaný dopad 
opatření

a. nákupem dalších nízkopodlažních vozidel dojde k procentuálnímu 
zvýšení nízkopodlažnosti a postupnému docílení 100% 
bezbariérovosti MHD

b. zvýšením nízkopodlažnosti dojde ke zlepšení komfortu a kvality 
cestování

c. zvýšení dostupnosti MHD pro osoby se zdravotním a pohybovým 
postižením, seniory i rodiče s kočárky

Aktivity vedoucí k naplnění a. nakoupit další nízkopodlažní krátké a kloubové autobusy
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opatření b. nakoupit další nízkopodlažní tramvaje
Předpokládaní realizátoři 
opatření

Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Spolupracující organizace SMOl
Časový harmonogram průběžně v roce 2017
Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

53 mil. Kč - nákup 2 kloubových, 7 krátkých autobusů a 1 midi 
autobusu
110 mil. Kč - nákup 2 oboustranně částečně nízkopodlažních tramvají
a 3 modernizace tramvají

Předpokládané finanční 
zdroje

Dopravní podnik města Olomouce, a.s. a finanční prostředky EU

Předpokládané výstupy 
(hodnotící indikátory)

a. zakoupení 2 kloubových, 7 krátkých autobusů a 1 midi vozidla
b. zakoupení 2 oboustranných tramvají a 3 modernizace tramvají

Opatření 4.6 Podpora a rozvoj cyklistické dopravy
Popis opatření: Opatření se zaměřuje na budování nových cyklostezek, zejména pak 

zvlášť stezek pro cyklisty a zvlášť stezek pro pěší, ve výjimečných 
případech smíšených stezek a budování cyklopruhů na komunikacích 
pro motorová vozidla. Vše v souladu s generelem cyklodopravy a 
územním plánem města a schváleného akčního plánu budování 
infrastruktury pro cyklisty.

Předpokládaný dopad 
opatření

a. zvýšení bezpečnosti jízdy cyklistů a rozmanitost cyklistických tras
b. rozvoj cykloturistiky na území města
c. snížení dopravní automobilové zátěže na městských vozovkách

Aktivity vedoucí k naplnění 
opatření

a. aktivně vytvářet podmínky pro pohodlnou a bezpečnou dojížďku 
občanů města do zaměstnání v rámci Asociace měst podporujících 
cyklodopravu, kde je město Olomouc členem

b. budovat cyklostezky:
 Jeremenkova I.část od Jantarové cyklotrasy po hl. n. ČD 

v délce 0,230 km
 Týneček – Chválkovice v délce 0,636 km
 oprava chodníku formou smíšené stezky pro chodce a  cyklisty 

v ulici Jílová v celkové délce 0,404 km 
 oprava chodníku formou smíšené stezky pro chodce a  cyklisty 

v ulici Pavelkově v celkové délce 0,626 km 
 oprava chodníku formou samostatné cyklostezky a jízdních 

pruhů po krajské komunikaci v ulici Střední novosadská 
v celkové délce 0,748km 

 cyklostezka Holice –Nový svět, průmyslová zóna Šlechtitelů –
zahájení realizace za předpokladu získání stavebního 
povolení, celková délka 1,8 km

 Jeremenkova II. část – cyklopruhy, celková délka 0,520 km
Předpokládaní realizátoři 
opatření

MMOl (odbor investic u investičních akcí a odbor správy městských 
komunikací a MHD u oprav). V případě cyklopruhů na ul. Střední 
novosadské – Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.

Spolupracující organizace odbor koncepce a rozvoje při plánování aktivit 
odbor evropských projektů při získávání dotací z EU
Olomoucký kraj, Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.

Časový harmonogram 2017
Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

24,8 mil. Kč, z toho dotace až 16,893 mil. Kč

Předpokládané finanční 
zdroje

SMOl, IROP, Olomoucký kraj, SFDI

Předpokládané výstupy 
(hodnotící indikátory)

a. počet km vybudované cyklistické infrastruktury
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Opatření 4.7 Zajištění činnosti Centra SEMAFOR pro rodiny s dětmi
Popis opatření: Opatření se zaměřuje na dopravní výchovu a s ní spojené 

volnočasové aktivity pro děti i nejširší veřejnost. Programová orientace 
je v souladu s dnešními potřebami dopravní výchovy při přípravě dětí 
na pohyb v provozu na pozemních komunikacích v rolích cyklisty a 
chodce. 

Předpokládaný dopad 
opatření

a. podpora cyklistické dopravy
b. seznámení se se základními pravidly silničního provozu 

v bezpečném prostoru dopravního hřiště Centra SEMAFOR
c. výchova zodpovědných cyklistů a chodců
d. zdokonalení motorických dovedností nutných pro bezpečnou jízdu 

na kole 
e. získání správných návyků pro provoz na pozemních komunikacích

Aktivity vedoucí k naplnění 
opatření

a. realizovat dopravní výchovu školáků, studentů VŠ, rodin s dětmi, 
cyklistů, seniorů

b. realizovat soutěž Grand Prix SEMAFOR
c. realizovat akci Rodina na cestách
d. realizovat příměstské tábory zaměřené na dopravu
e. realizovat kurzy výuky jízdy na kole pro děti
f. realizovat výuku jízdy na elektrokole pro seniory

Předpokládaní realizátoři 
opatření

Centrum SEMAFOR

Spolupracující organizace BESIP, Univerzita Palackého v Olomouci, Městská policie Olomouc, 
Policie ČR, Vojenská policie ČR, Český červený kříž, výrobci kol a 
další

Časový harmonogram 03-06/2017 a 09-10/2017: dopravní výchova pro ZŠ a MŠ
04-09/2017: Grand Prix SEMAFOR
07/2017: Rodina na cestách
07-08/2017: příměstské tábory

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

0,5 mil Kč

Předpokládané finanční 
zdroje

SMOl, BESIP

Předpokládané výstupy 
(hodnotící indikátory)

a. realizace dopravní výchovy školáků, studentů VŠ, rodin s dětmi, 
cyklistů, seniorů

b. realizace soutěže Grand Prix SEMAFOR
c. realizace akce Rodina na cestách
d. realizace příměstských táborů zaměřených na dopravu
e. realizace kurzů výuky jízdy na kole pro děti
f. realizace výuky jízdy na elektrokole pro seniory

Opatření 4.8 Přebalovací koutky a místa pro kojící matky ve veřejných 
prostorách

Popis opatření: Opatření se zaměřuje především na udržení stávajících přebalovacích 
koutků a míst pro kojící matky ve veřejných prostorách. Opatření bude 
dále iniciovat zřízení nových přebalovacích koutků ať již v objektech 
SMOl, tak dalších institucích zřizovaných městem. Bude se jednat 
zejména o objekty, kde je častá frekvence návštěv rodin s malými 
dětmi.

Předpokládaný dopad 
opatření

a. udržení a obnova vybavení stávajících přebalovacích koutků a míst 
pro kojící matky ve veřejných prostorách

b. vytvořením nového přebalovacího koutku dojde ke zvýšení 
komfortu pro rodiče

Aktivity vedoucí k naplnění 
opatření

a. udržet stávající přebalovací koutky a místa pro kojící matky ve 
veřejných prostorách

b. vytipovat objekty SMOl či institucí zřizovaných městem, kde by 
mohl vzniknout přebalovací koutek

c. vejít v jednání o zřízení přebalovacího koutku na vytipovaných 
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místech 
d. hledat finanční prostředky na vytvoření přebalovacího koutku 
e. zřídit přebalovací koutek

Předpokládaní realizátoři 
opatření

MMOl (odbor sociálních věcí)

Spolupracující organizace instituce zřizované městem
MMOl (odbor kancelář tajemníka – oddělení správa budov a 
ekonomické)

Časový harmonogram 2017
Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

50 tis. Kč

Předpokládané finanční 
zdroje

SMOl, příspěvkové organizace a akciové společnosti zřizované SMOl

Předpokládané výstupy 
(hodnotící indikátory)

a. udržení stávajícího počtu stávajících přebalovacích koutků a míst 
pro kojící matky ve veřejných prostorách

b. zřízený přebalovací koutek v některém z objektů SMOl či 
institucích zřizovaných městem

Opatření 4.9 Veřejný prostor přístupný rodinám s dětmi
Popis opatření: Opatření se zaměřuje především na modernizaci - rekonstrukci 

stávajících dětských hřišť a sportovišť v obytných čtvrtích na veřejném 
prostranství dle demografického vývoje. Opatření bude  iniciovat i 
zřizování nových hřišť v nových bytových lokalitách v pěší docházkové 
dostupnosti.

Předpokládaný dopad 
opatření

a. udržení stávajících dětských hřišť a sportovišť 
b. vytvoření nových dětských hřišť a sportovišť

Aktivity vedoucí k naplnění 
opatření

a. udržovat stávající dětská hřiště a sportoviště v obytných čtvrtích
b. investovat do celkové rekonstrukce stávajících dětských hřišť a 

sportovišť v obytných čtvrtích
c. kompletně rekonstruovat dětská hřiště ve stávajících lokalitách 

(Kosmonautů, Zikova, Ručilova) a vytipovat nové lokality pro 
rekonstrukci v obytných zónách na pozemcích SMOl

Předpokládaní realizátoři 
opatření

MMOl (odbor koncepce a rozvoje, odbor investic, odbor životního 
prostředí, odbor vnějších vztahů a informací)

Spolupracující organizace instituce zřizované městem
MMOl

Časový harmonogram 2017
Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

1,6 mil (bez DPH) 
Částka představuje pouze prostředky na realizaci (kompletní 
rekonstrukci stávajících lokalit dětských hřišť na ul. Kosmonautů, 
Zikova, Ručilova).

Předpokládané finanční 
zdroje

SMOl 

Předpokládané výstupy 
(hodnotící indikátory)

a. udržení počtu stávajících hřišť a sportovišť ve správě SMOl
b. realizace hřišť v lokalitách Kosmonautů, Zikova, Ručilova

2.5 Přímá podpora rodin

Opatření 5.1 Slevy pro rodiny v městských zařízeních a městské dopravě 
Popis opatření: Opatření se zaměřuje na propagaci slev pro rodiny v městských 

kulturních, sportovních a dalších  zařízeních, dále pak v městské 
dopravě prostřednictvím médií a webových stránek města. 
Opatření se také týká prověření možnosti rozšíření slev pro rodiny 
s dětmi v rámci produktu Olomouc region Card. 

Předpokládaný dopad 
opatření

a. zvýšení informovanosti o  slevách pro rodiny s dětmi 
b. pravidelné informování o akčních nabídkách  pro rodiny
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c. vytvoření nové slevové karty pro rodiny s dětmi v rámci Olomouc 
region  Card 

Aktivity vedoucí k naplnění 
opatření

a. propagovat  slevy pro rodiny s dětmi prostřednictvím webových  
stránek 

b. vyvolat jednání s administrátorem Olomouc region Card a 
Olomouckým krajem ohledně nového typu karty pro rodiny s dětmi 

Předpokládaní realizátoři 
opatření

MMOl (odbor vnějších vztahů a informací)

Spolupracující organizace MMOl (odbor sociálních věcí)
Časový harmonogram průběžně rok 2017
Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

-

Předpokládané finanční 
zdroje

-

Předpokládané výstupy 
(hodnotící indikátory)

a. publikování slev v rámci webových stránek v sekci „Slevy 
v Olomouci“ 

b. podklady pro vytvoření rodinné Olomouc region Card na rok 2018

Opatření 5.2. Podpora dětí z nízkopříjmových rodin v přístupu ke vzdělávání
Popis opatření: Opatření se zaměřuje na odstranění znevýhodnění žáků základních 

škol z nízkopříjmových rodin při přístupu ke vzdělávání a mimoškolním 
aktivitám cílenou sociální prací a přímou podporou těchto žáků.

Předpokládaný dopad 
opatření

a. udržení co největšího počtu žáků z nízkopříjmových rodin 
v procesu vzdělávání během povinné školní docházky

b. snížení míry diskriminace žáků z nízkopříjmových rodin díky 
vytvořenému Fondu pomoci olomouckým dětem

c. dětem z nízkopříjmových rodin je umožněno navštěvovat 
volnočasové kroužky, absolvovat školu v přírodě, lyžařský výcvik 
apod.

Aktivity vedoucí k naplnění 
opatření

a. v rámci sociální práce s rodinou a ve spolupráci se školou zjistit 
příčiny situace, poskytnout odborné sociální poradenství, 
aktivizovat dítě a jeho rodinu k osobnostnímu růstu

b. podporovat subjekty poskytující další vzdělávání a mimoškolní 
aktivity pro tyto děti

c. ve spolupráci s odborem koncepce a rozvoje MMOl oslovit
olomoucké firmy za účelem získání finančních prostředků do 
Fondu pomoci olomouckým dětem

d. zajistit činnost Fondu pomoci olomouckým dětem
Předpokládaní realizátoři 
opatření

MMOl (odbor sociálních věcí, odbor školství, odbor koncepce a 
rozvoje)

Spolupracující organizace poskytovatelé sociálních služeb, základní školy, realizátoři 
volnočasových kroužků, olomoucké firmy

Časový harmonogram 2017
Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

100 tis. Kč

Předpokládané finanční 
zdroje

SMOl, olomoucké firmy

Předpokládané výstupy 
(hodnotící indikátory)

a. evidovaný počet rodin, kterým byla pomoc poskytnuta
b. Fond pomoci olomouckým dětem je podpořen finančními příspěvky 

olomouckých firem
b. počet podpořených dětí z Fondu pomoci olomouckým dětem
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2.6 Institucionální udržitelnost rodinné politiky

Opatření 6.1 Institucionální zajištění rodinné politiky
Popis opatření: Cílem opatření je především zachování činnosti stávající pracovní 

skupiny rodinné politiky SMOl včetně jejího možného rozšíření o další 
aktéry rodinné politiky. Opatření i nadále uvažuje o zadávání
diplomových prací na téma rodinné politiky či života rodin ve městě ve 
spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci. 

Předpokládaný dopad 
opatření

a. rodinná politika města bude nadále řešena systémově a koncepčně

Aktivity vedoucí k naplnění 
opatření

a. zajistit činnost pracovní skupiny
b. oslovit potenciální aktéry rodinné politiky, navázat užší spolupráci a 

případně je zapojit do činnosti pracovní skupiny
c. ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci se podílet na 

zadání diplomových prací na téma rodinné politiky
Předpokládaní realizátoři 
opatření

MMOl (odbor sociálních věcí)

Spolupracující organizace Univerzita Palackého v Olomouci
potenciální aktéři rodinné politiky

Časový harmonogram 2017 průběžně
Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

-

Předpokládané finanční 
zdroje

-

Předpokládané výstupy 
(hodnotící indikátory)

a. jednání pracovní skupiny 3x/rok
b. počet oslovených potenciálních aktérů rodinné politiky
c. počet zadaných diplomových prací na téma rodinné politiky

Opatření 6.2 Finanční udržitelnost prorodinných aktivit
Popis opatření: Opatření je zaměřeno na podporu prorodinných aktivit prostřednictvím 

dotace z rozpočtu statutárního města Olomouce zejména v rámci 
Programové dotace v oblasti odboru sociálních věcí, a to v Sociální 
oblasti a oblasti odstraňování bariér v Olomouci v roce 2017. 

Předpokládaný dopad 
opatření

a. zajištění financování části prorodinných aktivit mateřských a 
rodinných center na území statutárního města Olomouce

Aktivity vedoucí k naplnění 
opatření

a. přijetí žádosti a její formální kontrola, projednání návrhu výše 
finanční podpory v RMO, příp. ZMO

b. podpis smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu SMOl, vyúčtování 
dotace ze strany žadatele

c. zhodnocení aktivit v roce 2017 a příprava rozpočtu na rok 2018
Předpokládaní realizátoři 
opatření

SMOl 

Spolupracující organizace úspěšní žadatelé o dotaci z rozpočtu SMOl
Časový harmonogram 2017
Předpokládaná výše 
finančních nákladů 

350 tis. Kč

Předpokládané finanční 
zdroje

SMOl

Předpokládané výstupy 
(hodnotící indikátory)

a. celková výše poskytnutých finančních prostředků
b. počet podpořených žadatelů
c. předložená vyúčtování dotace ze strany žadatele
d. počet účastníků aktivit center
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3. Závěr

Cílem Akčního plánu rodinné politiky statutárního města Olomouce na rok 2017 je konkretizovat 
jednotlivá opatřená obsažená v Koncepci rodinné politiky statutárního města Olomouce na období 
2016-2018, kterou dne 19. 4. 2016 schválila Rada města Olomouce. 

Akční plán rodinné politiky na rok 2017 byl schválen Radou města Olomouce dne 7. 3. 2017. 
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