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1. Popis cíl ů, opat ření a aktivit IPRM 
 

Dokument IPRM Revitalizace a regenerace sídliště 
Kap. 2 Analýza současné ekonomické a sociální situace města a SWOT analýza, vize a cíle 
         2.3 Vize a cíle 
 
Popis změn: 
Bylo vytvořeno nové opatření 1.3 Revitalizace veřejných prostranství. Toto opatření bude stejně jako 
opatření 1.1 Výstavba, rekonstrukce a sanace veřejných ploch kromě rekreačních a opatření 1.2 
Budování či modernizace volně přístupných rekreačních ploch plnit specifický cíl 1 Revitalizace 
zanedbaných nebo nedostatečně využívaných veřejných prostranství IPRM Revitalizace a regenerace 
sídliště. Změna ve schématu pro jednotlivá opatření IPRM je vyznačena modře. 
 
 
Původní znění: 
Vize IPRM představuje cílový stav, kterého má být realizací IPRM dosaženo.  
 

 
 
Vize bude naplněna prostřednictvím globálního cíle. Globální cíl bude dosažen zprostředkovaně 
několika specifickými cíly. Specifické cíle IPRM definují jednotlivá opatření, která jsou naplňována 
dílčími projekty. 

 
 

Globální cíl  
Zvýšit atraktivitu 

vymezené zóny města 

Specifický cíl 1 
Revitalizace zanedbaných 

nebo nedostatečně 
využívaných veřejných 

prostranství. 

Specifický cíl 2 
Modernizace bytových domů 

Specifický cíl 3 
Sociální integrace, rozvoj a 

zvýšení vzdělanosti 

 

Opatření 1.1  
Výstavba, rekonstrukce a 
sanace veřejných ploch 

kromě rekreačních 

 

Opatření 1.2 
Budování či modernizace 

volně přístupných 
rekreačních ploch 

Opatření 3.1 
Sociální integrace, podpora 
vzdělávání a zaměstnanosti, 

rozvoj související 
infrastruktury 

Opatření 2.1 
Snížení energetické 

náročnosti bytových domů, 
moderní sociální bydlení 

Opatření 2.2 
Odstranění statických poruch 

domů, výměny a 
modernizace lodžií 

Opatření 2.3  
Modernizace, rekonstrukce 
technického vybavení domů 
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Nové znění znění: 
 
Vize IPRM představuje cílový stav, kterého má být realizací IPRM dosaženo.  
 

 
 
Vize bude naplněna prostřednictvím globálního cíle. Globální cíl bude dosažen zprostředkovaně 
několika specifickými cíly. Specifické cíle IPRM definují jednotlivá opatření, která jsou naplňována 
dílčími projekty. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Globální cíl  
Zvýšit atraktivitu vymezené 

zóny města 

Specifický cíl 1 
Revitalizace zanedbaných 

nebo nedostatečně 
využívaných veřejných 

prostranství. 

Specifický cíl 2 
Modernizace bytových domů 

Specifický cíl 3 
Sociální integrace, rozvoj a 

zvýšení vzdělanosti 

 

Opatření 1.1  
Výstavba, rekonstrukce a 

sanace veřejných ploch kromě 
rekreačních 

 

Opatření 1.2 
Budování či modernizace 

volně přístupných rekreačních 
ploch 

Opatření 3.1 
Sociální integrace, podpora 
vzdělávání a zaměstnanosti, 

rozvoj související 
infrastruktury 

Opatření 2.1 
Snížení energetické náročnosti 

bytových domů, moderní 
sociální bydlení 

Opatření 2.2 
Odstranění statických poruch 
domů, výměny a modernizace 

lodžií 

Opatření 2.3  
Modernizace, rekonstrukce 
technického vybavení domů 

Opatření 1.3 
Revitalizace veřejných 

prostranství 
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2. Popis cíl ů, opat ření a aktivit IPRM 
 

Dokument IPRM Revitalizace a regenerace sídliště 
Kap. 5 Popis cílů, opatření a aktivit IPRM 
 
Popis změn: 
Bylo vytvořeno nové opatření 1.3 Revitalizace veřejných prostranství. Toto opatření bude stejně jako 
opatření 1.1 Výstavba, rekonstrukce a sanace veřejných ploch kromě rekreačních a opatření 1.2 
Budování či modernizace volně přístupných rekreačních ploch plnit specifický cíl 1 Revitalizace 
zanedbaných nebo nedostatečně využívaných veřejných prostranství IPRM Revitalizace a regenerace 
sídliště. Změny byly provedeny ve schématu jednotlivých opatření a v dalších navazujících tabulkách 
a textech. Změny v dokumentu IPRM jsou vyznačeny modře. 
 
 
Původní znění: 
Opatření (aktivity) 

V rámci cíle 1 to jsou: 

1.1. Výstavba, rekonstrukce a sanace veřejných ploch kromě rekreačních 
1.2. Budování či modernizace volně přístupných rekreačních ploch 

 
V rámci cíle 2 to jsou: 

2.1. Snížení energetické náročnosti bytových domů, moderní sociální bydlení  
2.2. Odstranění statických poruch domů, výměny a modernizace lodžií 
2.3. Modernizace, rekonstrukce technického vybavení domů 

 
V rámci cíle 3 to jsou: 

3.1. Sociální integrace, podpora vzdělávání a zaměstnanosti, rozvoj související infrastruktury  
 
Vazbu cílů a opatření zachycuje následující grafické schéma: 
 



 

 
 

 

Podporované dílčí aktivity pro jednotlivá opatření zachycuje následující tabulka 

Opatření Podporované aktivity 

1.1 Výstavba, rekonstrukce 
a sanace veřejných ploch 
kromě rekreačních 

úpravy sídlištního prostoru – např. úprava, obnova či výsadba veřejné 
zeleně, zvýšení podílu nezpevněných travnatých ploch 
parkové úpravy včetně pořízení a obnovy městského mobiliáře (lavičky 
apod.) 
výstavba, rekonstrukce a sanace dopravní infrastruktury, např. spojek 
místních komunikací, parkovacích ploch, pěších komunikací, chodníků, 
cyklistických stezek, veřejných prostranství, vybudování protihlukových 
stěn 
výstavba, rekonstrukce a sanace technické infrastruktury, např. zařízení 
na zpomalení odtoku přívalových vod, opatření na odstranění vrchního 
vedení napětí a jeho nahrazení kabelovým vedením, sanace a doplnění 
veřejného osvětlení 
další zlepšení veřejné infrastruktury v rámci sídlištních celků 

1.2 Budování či 
modernizace volně přístupných 
rekreačních ploch 

budování či modernizace nekomerčních volně přístupných rekreačních 
ploch, včetně úprav a zřizování dětských hřišť, vodních ploch a dalších 
ploch pro veřejné rekreační a sportovní využití, 

2.1 Snížení energetické 
náročnosti bytových domů, 
moderní sociální bydlení 

zateplení obvodového pláště domu, zateplení vybraných vnitřních 
konstrukcí 
zajištění moderního sociálního bydlení při renovacích stávajících budov 

2.2 Odstranění statických 
poruch domů, výměny a 
modernizace lodžií 

práce na bytovém domě prováděné k odstranění statických poruch 
nosných konstrukcí a opravy konstrukčních nebo funkčních vad 
konstrukce domu 
sanace základů a opravy hydroizolace spodní stavby 
výměny či modernizace lodžií, balkonů včetně zábradlí 

2.3 Modernizace, 
rekonstrukce technického 
vybavení domů 

modernizace, rekonstrukce technického vybavení domů (např. 
modernizace otopné soustavy, výměna rozvodů tepla, plynu a vody, 
modernizace vzduchotechniky, výtahů) 

 

Globální cíl  
Zvýšit atraktivitu 

vymezené zóny města 

Specifický cíl 1 
Revitalizace zanedbaných 

nebo nedostatečně 
využívaných veřejných 

prostranství. 

Specifický cíl 2 
Modernizace bytových 

domů 

Specifický cíl 3 
Sociální integrace, rozvoj a 

zvýšení vzdělanosti 

 

Opatření 1.1  
Výstavba, rekonstrukce a 
sanace veřejných ploch 

kromě rekreačních 

 
Opatření 1.2 

Budování či modernizace 
volně přístupných 
rekreačních ploch 

Opatření 3.1 
Sociální integrace, podpora 
vzdělávání a zaměstnanosti, 

rozvoj související 
infrastruktury 

Opatření 2.1 
Snížení energetické 

náročnosti bytových domů, 
moderní sociální bydlení 

Opatření 2.2 
Odstranění statických 

poruch domů, výměny a 
modernizace lodžií 

Opatření 2.3  
Modernizace, rekonstrukce 

technického vybavení 
domů 
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3.1         Sociální integrace, 
podpora vzdělávání a 
zaměstnanosti, rozvoj 
související infrastruktury 

podpora sociální integrace členů sociálně vyloučených skupin obyvatel, 
vzdělávání dětí i dospělých z této cílové skupiny, snížení výskytu 
sociálně patologických jevů zejména v místech s vysokou koncentrací 
sociálně vyloučených skupin obyvatel, rozvoje služeb v oblasti vzdělání, 
aktivity vedoucí ke zvýšení zaměstnanosti a/nebo uplatnitelnosti na trhu 
práce nezaměstnaných nebo nezaměstnaností ohrožených osob, dále 
služby sociální péče - podpora seniorů, zdravotně i duševně nemocných, 
doprovodné investice do infrastruktury (např. různé formy sociálního 
bydlení) 

 
Tabulka vazeb cílů, opatření na odpovídající oblasti intervence a opatření IOP, ROP nebo TOP. 

IPRM IOP TOP ROP 

č. cíle IPRM  č. opatření IPRM 
č. oblasti 
intervence 

OP 

č. 
aktivity 

OP 

č. oblasti 
intervence 

TOP 

č. 
aktivity 

TOP 

č. oblasti 
intervenc
e ROP 

č. 
aktivity 
ROP 

1. Revitalizace 
zanedbaných, nebo 
nedostatečně 
využívaných 
veřejných 
prostranství 

1.1 Výstavba, 
rekonstrukce a sanace 
veřejných ploch 
kromě rekreačních 

5.2. 5.2.a   1.3  1.3.2  

1.2 Budování či 
modernizace volně 
přístupných 
rekreačních ploch 

5.2. 5.2.a     

2. Modernizace 
bytových domů 
 

2.1 Snížení 
energetické 
náročnosti bytových 
domů, moderní 
sociální bydlení  

5.2. 5.2.b     

2.2 Odstranění 
statických poruch 
domů, výměny a 
modernizace lodžií 

5.2. 5.2.b     

2.3       Modernizace, 
rekonstrukce 
technického vybavení 
domů 

5.2. 5.2.b     

 
3. Sociální 
integrace, rozvoj a 
zvýšení 
vzdělanosti 

3.1         Sociální 
integrace, podpora 
vzdělávání a 
zaměstnanosti, rozvoj 
související 
infrastruktury 

3.1 3.1 

OPLZZ 
3. 
 
OP VK 
1.,3. 
 

OPLZZ 
3.1, 3.2, 
3.3 
OP VK 
1.2,3.2. 
 

2.2 
2.2.3 
2.2.4 
2.2.5 

 
Nové znění: 
Opatření (aktivity) 

V rámci cíle 1 to jsou: 
1.1 Výstavba, rekonstrukce a sanace veřejných ploch kromě rekreačních 
1.2 Budování či modernizace volně přístupných rekreačních ploch 
1.3 Revitalizace veřejných prostranství 

 
V rámci cíle 2 to jsou: 

2.1 Snížení energetické náročnosti bytových domů, moderní sociální bydlení  
2.2 Odstranění statických poruch domů, výměny a modernizace lodžií 
2.3 Modernizace, rekonstrukce technického vybavení domů 

 
V rámci cíle 3 to jsou: 

3.1. Sociální integrace, podpora vzdělávání a zaměstnanosti, rozvoj související infrastruktury  
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Vazbu cílů a opatření zachycuje následující grafické schéma: 
 
 

 
 
Podporované dílčí aktivity pro jednotlivá opatření zachycuje následující tabulka 

Opatření Podporované aktivity 

1.1 Výstavba, rekonstrukce 
a sanace veřejných ploch 
kromě rekreačních 

úpravy sídlištního prostoru – např. úprava, obnova či výsadba veřejné 
zeleně, zvýšení podílu nezpevněných travnatých ploch 
parkové úpravy včetně pořízení a obnovy městského mobiliáře (lavičky 
apod.) 
výstavba, rekonstrukce a sanace dopravní infrastruktury, např. spojek 
místních komunikací, parkovacích ploch, pěších komunikací, chodníků, 
cyklistických stezek, veřejných prostranství, vybudování protihlukových 
stěn 
výstavba, rekonstrukce a sanace technické infrastruktury, např. zařízení 
na zpomalení odtoku přívalových vod, opatření na odstranění vrchního 
vedení napětí a jeho nahrazení kabelovým vedením, sanace a doplnění 
veřejného osvětlení 
další zlepšení veřejné infrastruktury v rámci sídlištních celků 

1.2 Budování či 
modernizace volně přístupných 
rekreačních ploch 

budování či modernizace nekomerčních volně přístupných rekreačních 
ploch, včetně úprav a zřizování dětských hřišť, vodních ploch a dalších 
ploch pro veřejné rekreační a sportovní využití, 

1.3       Revitalizace veřejných 
prostranství 

úpravy sídlištního prostoru – např. úprava, obnova či výsadba veřejné 
zeleně, zvýšení podílu nezpevněných travnatých ploch 
parkové úpravy včetně pořízení a obnovy městského mobiliáře (lavičky 
apod.) 

 

Globální cíl  
Zvýšit atraktivitu 

vymezené zóny města 

Specifický cíl 1 
Revitalizace zanedbaných 

nebo nedostatečně 
využívaných veřejných 

prostranství. 

Specifický cíl 2 
Modernizace bytových domů 

Specifický cíl 3 
Sociální integrace, rozvoj a 

zvýšení vzdělanosti 

 

Opatření 1.1  
Výstavba, rekonstrukce a 
sanace veřejných ploch 

kromě rekreačních 

 

Opatření 1.2 
Budování či modernizace 

volně přístupných 
rekreačních ploch 

Opatření 3.1 
Sociální integrace, podpora 
vzdělávání a zaměstnanosti, 

rozvoj související 
infrastruktury 

Opatření 2.1 
Snížení energetické 

náročnosti bytových domů, 
moderní sociální bydlení 

Opatření 2.2 
Odstranění statických poruch 

domů, výměny a 
modernizace lodžií 

Opatření 2.3  
Modernizace, rekonstrukce 
technického vybavení domů 

Opatření 1.3 
Revitalizace veřejných 

prostranství 
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výstavba, rekonstrukce a sanace dopravní infrastruktury, např. spojek 
místních komunikací, parkovacích ploch, pěších komunikací, chodníků, 
cyklistických stezek, veřejných prostranství, vybudování protihlukových 
stěn 
výstavba, rekonstrukce a sanace technické infrastruktury, např. zařízení 
na zpomalení odtoku přívalových vod, opatření na odstranění vrchního 
vedení napětí a jeho nahrazení kabelovým vedením, sanace a doplnění 
veřejného osvětlení 
budování či modernizace nekomerčních volně přístupných rekreačních 
ploch, včetně úprav a zřizování dětských hřišť, vodních ploch a dalších 
ploch pro veřejné rekreační a sportovní využití, 
další zlepšení veřejné infrastruktury v rámci sídlištních celků 

2.1 Snížení energetické 
náročnosti bytových domů, 
moderní sociální bydlení 

zateplení obvodového pláště domu, zateplení vybraných vnitřních 
konstrukcí 
zajištění moderního sociálního bydlení při renovacích stávajících budov 

2.2 Odstranění statických 
poruch domů, výměny a 
modernizace lodžií 

práce na bytovém domě prováděné k odstranění statických poruch 
nosných konstrukcí a opravy konstrukčních nebo funkčních vad 
konstrukce domu 
sanace základů a opravy hydroizolace spodní stavby 
výměny či modernizace lodžií, balkonů včetně zábradlí 

2.3 Modernizace, 
rekonstrukce technického 
vybavení domů 

modernizace, rekonstrukce technického vybavení domů (např. 
modernizace otopné soustavy, výměna rozvodů tepla, plynu a vody, 
modernizace vzduchotechniky, výtahů) 

3.1         Sociální integrace, 
podpora vzdělávání a 
zaměstnanosti, rozvoj 
související infrastruktury 

podpora sociální integrace členů sociálně vyloučených skupin obyvatel, 
vzdělávání dětí i dospělých z této cílové skupiny, snížení výskytu 
sociálně patologických jevů zejména v místech s vysokou koncentrací 
sociálně vyloučených skupin obyvatel, rozvoje služeb v oblasti 
vzdělání, aktivity vedoucí ke zvýšení zaměstnanosti a/nebo 
uplatnitelnosti na trhu práce nezaměstnaných nebo nezaměstnaností 
ohrožených osob, dále služby sociální péče - podpora seniorů, zdravotně 
i duševně nemocných, doprovodné investice do infrastruktury (např. 
různé formy sociálního bydlení) 
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Tabulka vazeb cílů, opatření na odpovídající oblasti intervence a opatření IOP, ROP nebo TOP. 

IPRM IOP TOP ROP 

č. cíle IPRM  č. opatření IPRM 
č. oblasti 
intervence 

OP 

č. 
aktivity 

OP 

č. oblasti 
intervence 

TOP 

č. 
aktivity 

TOP 

č. oblasti 
intervenc
e ROP 

č. 
aktivity 
ROP 

1. Revitalizace 
zanedbaných, nebo 
nedostatečně 
využívaných 
veřejných 
prostranství 

1.1 Výstavba, 
rekonstrukce a sanace 
veřejných ploch 
kromě rekreačních 

5.2. 5.2.a   1.3  1.3.2  

1.2 Budování či 
modernizace volně 
přístupných 
rekreačních ploch 

5.2. 5.2.a     

1.3        Revitalizace 
veřejných prostranství 

5.2. 5.2.a     

2. Modernizace 
bytových domů 
 

2.1 Snížení 
energetické 
náročnosti bytových 
domů, moderní 
sociální bydlení  

5.2. 5.2.b     

2.2 Odstranění 
statických poruch 
domů, výměny a 
modernizace lodžií 

5.2. 5.2.b     

2.3         Modernizace, 
rekonstrukce 
technického vybavení 
domů 

5.2. 5.2.b     

 
3. Sociální 
integrace, rozvoj a 
zvýšení 
vzdělanosti 

3.1         Sociální 
integrace, podpora 
vzdělávání a 
zaměstnanosti, rozvoj 
související 
infrastruktury 

3.1 3.1 

OPLZZ 
3. 
 
OP VK 
1.,3. 
 

OPLZZ 
3.1, 3.2, 
3.3 
OP VK 
1.2,3.2. 
 

2.2 
2.2.3 
2.2.4 
2.2.5 

 
 
3. Indikátory IPRM  

 
Dokument IPRM Revitalizace a regenerace sídliště 
Kap. 6 Očekávané výsledky 
 
Popis změn: 
Aktualizace tabulky způsobu evidence a měření jednotlivých indikátorů výsledku – zařazení nového 
opatření do tabulky indikátorů. 
 



      Původní znění: Následující tabulka zachycuje přehled způsobu evidence a měření jednotlivých indikátorů výsledků: 

Kód 
indikátoru  Název dle OP Výchozí 

hodnota 
Cílová 

hodnota 

Vazba na 
opatření 
IPRM 

Způsob měření Zdroj informací 
Periodicita 

měření 

Indikátory povinné, závazné 

331200 Počet regenerovaných 
bytů (5.2b,c) 0 768 2.1,2.2,2.3 

Po ukončení realizace projektu součtem 
bytových jednotek v bytové domě, ve 
kterém byly provedeny stavební úpravy ke 
zlepšení fyzického stavu budovy. Budou 
vždy sečteny všechny bytové jednotky 
v domě, kde je projekt realizován. Každý 
byt však bude započten max. 2x (to v 
případě více projektů realizovaných v 1 
bytovém domě). 

Projektová žádost, technická 
dokumentace, kolaudační 
rozhodnutí nebo ekvivalentní 
dokument,  kontrola na místě   

roční 

331300 Plocha revitalizovaného 
území (5.2a) 0 4,27 1.1,1.2 

Po ukončení realizace projektu součtem 
celkové výměry vymezené plochy 
problémového sídliště, na které budou 
prováděny konkrétní úpravy v rámci 
projektu (dotčené plochy). 

Projektová žádost, technická 
dokumentace, kolaudační 
rozhodnutí nebo ekvivalentní 
dokument, kontrola na místě 

roční 

331500 
 

Úspora spotřeby energie 
bytových domů (5.2b,c) 0 20% 2.1 

Rozdíl spotřeby energie bytového domu, 
kde bude realizován podpořený projekt, 
před a po realizaci projektu na základě 
zpracovaného energetického auditu. 

Energetický audit, 
projektová žádost, technická 
dokumentace,  kolaudační 
rozhodnutí nebo ekvivalentní 
dokument 

roční 

Indikátory nepovinné, nezávazné 

OL001 Počet zateplených domů 0 30 2.1 
Po ukončení realizace projektu – počet 
podpořených domů (č.p.) v rámci opatření 
2.1. 

Projektová žádost roční 

OL003 Počet zateplených bytů 0 448 2.1 Po ukončení realizace projektu – počet 
podpořených bytů v rámci opatření 2.1. 

Projektová žádost roční 

OL002 

Počet domů 
s provedenými 

technickým zhodnocením 
a sanacemi 

0 22 2.2,2.3 
Po ukončení realizace projektu – počet 
podpořených projektů v rámci opatření 
2.2,2.3. 

Projektová žádost roční 

OL004 
(OP LZZ 
07.46.13) 

Počet úspěšných 
absolventů kurzů 0 560 

3.1 
 

Po ukončení realizace projektu - počet 
absolventů kurzů, kteří kurz dokončili 
odpovídajícím způsobem (certifikát, 
test,…). 

Projektová žádost, doklady o 
průběhu realizace projektu 
(prezenční listiny, doklady o 
absolvování) 

roční 

OL005 

Počet úspěšných 
absolventů aktivit v 

projektech  zaměřených 
na vzdělávání 

0 600 3.1 

Po ukončení realizace projektu - počet 
absolventů aktivit, kteří se účastnili předem 
stanoveného min. objemu aktivit nebo 
dokončili účast  odpovídajícím způsobem 
(certifikát, test,…).  

Projektová žádost, doklady o 
průběhu realizace projektu 
(prezenční listiny, doklady o 
absolvování) 

roční 



      Nové znění: Následující tabulka zachycuje přehled způsobu evidence a měření jednotlivých indikátorů výsledků: 

Kód 
indikátoru  Název dle OP Výchozí 

hodnota 
Cílová 

hodnota 

Vazba na 
opatření 
IPRM 

Způsob měření Zdroj informací 
Periodicita 

měření 

Indikátory povinné, závazné 

331200 Počet regenerovaných 
bytů (5.2b,c) 0 768 2.1,2.2,2.3 

Po ukončení realizace projektu součtem 
bytových jednotek v bytové domě, ve 

kterém byly provedeny stavební úpravy ke 
zlepšení fyzického stavu budovy. Budou 
vždy sečteny všechny bytové jednotky 

v domě, kde je projekt realizován. Každý 
byt však bude započten max. 2x (to v 

případě více projektů realizovaných v 1 
bytovém domě). 

Projektová žádost, technická 
dokumentace, kolaudační 

rozhodnutí nebo ekvivalentní 
dokument,  kontrola na místě 

roční 

331300 Plocha revitalizovaného 
území (5.2a) 0 4,27 1.1,1.2, 1.3 

Po ukončení realizace projektu součtem 
celkové výměry vymezené plochy 

problémového sídliště, na které budou 
prováděny konkrétní úpravy v rámci 

projektu (dotčené plochy). 

Projektová žádost, technická 
dokumentace, kolaudační 

rozhodnutí nebo ekvivalentní 
dokument, kontrola na místě 

roční 

331500 
 

Úspora spotřeby energie 
bytových domů (5.2b,c) 0 20% 2.1 

Rozdíl spotřeby energie bytového domu, 
kde bude realizován podpořený projekt, 
před a po realizaci projektu na základě 
zpracovaného energetického auditu. 

Energetický audit, 
projektová žádost, technická 
dokumentace,  kolaudační 

rozhodnutí nebo ekvivalentní 
dokument 

roční 

Indikátory nepovinné, nezávazné 

OL001 Počet zateplených domů 0 30 2.1 
Po ukončení realizace projektu – počet 

podpořených domů (č.p.) v rámci opatření 
2.1. 

Projektová žádost roční 

OL003 Počet zateplených bytů 0 448 2.1 Po ukončení realizace projektu – počet 
podpořených bytů v rámci opatření 2.1. 

Projektová žádost roční 

OL002 

Počet domů 
s provedenými 

technickým zhodnocením 
a sanacemi 

0 22 2.2,2.3 
Po ukončení realizace projektu – počet 
podpořených projektů v rámci opatření 

2.2,2.3. 
Projektová žádost roční 

OL004 
(OP LZZ 
07.46.13) 

Počet úspěšných 
absolventů kurzů 0 560 

3.1 
 

Po ukončení realizace projektu - počet 
absolventů kurzů, kteří kurz dokončili 
odpovídajícím způsobem (certifikát, 

test,…). 

Projektová žádost, doklady o 
průběhu realizace projektu 

(prezenční listiny, doklady o 
absolvování) 

roční 

OL005 

Počet úspěšných 
absolventů aktivit v 

projektech  zaměřených 
na vzdělávání 

0 600 3.1 

Po ukončení realizace projektu - počet 
absolventů aktivit, kteří se účastnili předem 

stanoveného min. objemu aktivit nebo 
dokončili účast  odpovídajícím způsobem 

(certifikát, test,…). 

Projektová žádost, doklady o 
průběhu realizace projektu 

(prezenční listiny, doklady o 
absolvování) 

roční 



 

4. Časový harmonogram realizace IPRM 
 

Dokument IPRM Revitalizace a regenerace sídliště 
Kap. 7 Časový harmonogram realizace IPRM 
 
Popis změn: 
Změna harmonogramu IPRM:  
Výzvy na opatření 1.1 a 1.2 budou ukončeny ve III.čtvrtletí 2011 a ve IV. čtvrtletí 2011 bude 
vyhlášena nová výzva na opatření 1.3. 
 
Původní znění: 
Klí čová data implementace IPRM 
Datum zahájení přípravy IPRM:   duben 2008 
Datum zahájení realizace IPRM:              1. července 2009 
Datu ukončení realizace IPRM:              30. června 2015  
 
Podrobný harmonogram realizace IPRM podle jednotlivých čtvrtletí  

Cíl / aktivita 
IPRM 2008 2009 2010 2011 

 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1 
Opatření 1.1.       v r r r r r r r r r 
Opatření 1.2.       v r r r r r r r r r 

2 
Opatření 2.1.        v r r v r r r v r 
Opatření 2.2.        v r r v r r r v r 
Opatření 2.3.        v r r v r r r v r 

 
Cíl / aktivita 

IPRM 2012 2013 2014 2015 

 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1 
Opatření 1.1. r r v r r r r r r r r r z z   
Opatření 1.2. r r v r r r r r r r r r z z   

2 
Opatření 2.1. r r v r r r v r r r r r z z   
Opatření 2.2. r r v r r r v r r r r r z z   
Opatření 2.3. r r v r r r v r r r r r z z   

Pozn: 
v = příprava a  vyhlášení výzvy 
r = realizace projektů v IPRM (mimo projekty pod čarou) 
z = zpracování závěrečné zprávy IPRM 
 
Nové znění: 
Klí čová data implementace IPRM 
Datum zahájení přípravy IPRM:   duben 2008 
Datum zahájení realizace IPRM:              1. července 2009 
Datu ukončení realizace IPRM:            30. června 2015  
 
Podrobný harmonogram realizace IPRM podle jednotlivých čtvrtletí  

Cíl / aktivita 
IPRM 2008 2009 2010 2011 

 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1 
Opatření 1.1.       v r r r r r r r r - 
Opatření 1.2.       v r r r r r r r r - 
Opatření 1.3.       - - - - - - - - - v 

2 
Opatření 2.1.        v r r v r r r v r 
Opatření 2.2.        v r r v r r r v r 
Opatření 2.3.        v r r v r r r v r 
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Cíl / aktivita 
IPRM 2012 2013 2014 2015 

 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1 
Opatření 1.1. - - - - - - - - - - - - z z   
Opatření 1.2. - - - - - - - - - - - - z z   
Opatření 1.3. r r r r r r r r r r r r z z   

2 
Opatření 2.1. r r v r r r v r r r r r z z   
Opatření 2.2. r r v r r r v r r r r r z z   
Opatření 2.3. r r v r r r v r r r r r z z   

Pozn: 
v = příprava a  vyhlášení výzvy 
r = realizace projektů v IPRM (mimo projekty pod čarou) 
z = zpracování závěrečné zprávy IPRM 
 
 
 

5. Finanční plán 
 

Dokument IPRM Revitalizace a regenerace sídliště 
Kap. 8 Finanční plán 
  
Popis změn: 
Byl aktualizován finanční plán – tabulka zdrojů financování podle navržených opatření IPRM IOP. 
Do nového opatření 1.3 byly přesunuty alokace stávajících opatření v aktivitě a) Revitalizace 
veřejných prostranství – alokace opatření 1.1 (122 140 890 Kč) a alokace opatření 1.2 (21 554 275). 
Alokace na nové opatření 1.3 činí 143 695 165 Kč (údaje o přesných částkách byly převzaty v takové 
výši, v jaké byly uvedeny v Roční monitorovací zprávě za rok 2010). 
 
 
 
Původní znění: 
 
 
Podrobnější tabulka zdrojů financování podle navržených opatření IPRM IOP v  Kč 

Zdroje 
financování 
- dotace 

Opatření 
1.1 

Opatření 
1.2 

Opatření 
2.1 

Opatře
ní 2.2 

Opatření 
2.3 

celkem 

Dotace 
celkem  v 
Kč 

122 140 890 21 554 275 25 803 322 3 168 829 16 296 835 188 964 150 

Dotace 
celkem v % 

85 85 40 40 40   

Vlastní 
zdroje 
žadatelů v 
Kč 

21 554 275 3 803 696 38 704 983 4 753 244 24 445 253 93 261 450 

Vlastní 
zdroje 
žadatelů v 
% 

15 15 60 60 60   

IPRM 
celkem zp. 
Výdaje 

143 695 164 25 357 970 64 508 305 7 922 073 40 742 088 282 225 600 
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Nové znění: 
 
Podrobnější tabulka zdrojů financování podle navržených opatření IPRM IOP v  Kč 

Zdroje 
financování 
- dotace 

Opatření 
1.1 

Opatře
ní 1.2 

Opatření 
1.3 

Opatření 
2.1 

Opatření 
2.2 

Opatření 
2.3 

celkem 

Dotace 
celkem  v Kč 

0 0 143 695 165 25 803 322 3 168 829 16 296 835 188 964 150 

Dotace 
celkem v % 

85 85 85 40 40 40   

Vlastní 
zdroje 
žadatelů v Kč 

0 0 25 357 971 38 704 983 4 753 244 24 445 253 93 261 450 

Vlastní 
zdroje 
žadatelů v % 

15 15 15 60 60 60   

IPRM 
celkem zp. 
Výdaje 

0 0 169 053 136 64 508 305  7 922 073 40 742 088 282 225 600 

 
 
 
6. Způsob výb ěru projekt ů 
 

 
Dokument IPRM Revitalizace a regenerace sídliště 
Kap. 12 Způsob výběru projekt ů 
  
Popis změn: 
Původní znění tabulky Kritéria hodnocení pro opatření v cíli 1 neobsahovalo kritéria hodnocení pro 
nové opatření 1.3 Revitalizace veřejných prostranství. Vzhledem k vytvoření nového kritéria 1.3 
musela být tabulka hodnocení doplněna o kritéria pro opatření 1.3 (vyznačena modře). 
 
 
 
Původní znění: 
 
 
Tab.: Kritéria hodnocení pro opatření v cíli 1 

 
% 

z možného 
počtu bodů 

Odkaz na žádost, 
přílohu 

1. Hodnocení schopností a zkušeností žadatele 0  
Vzhledem k tomu, že předkladatelem v rámci opatření v cíli 1 může 
být pouze statutární město Olomouc, je hodnocení schopností a 
zkušeností žadatele irelevantní a nebude prováděno 

 --------------------- 

2. Potřeba, relevance projektu  max. 35  
Opatření 1.1 Výstavba, rekonstrukce a sanace veřejných ploch 
kromě rekreačních 

max. 25  

Současná realizace alespoň 3 z aktivit: úpravy sídlištního prostoru; 
parkové úpravy ; výstavba, rekonstrukce a sanace dopravní 
infrastruktury; výstavba, rekonstrukce a sanace technické 
infrastruktury 

25 žádost 
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Současná realizace alespoň 2 z aktivit: úpravy sídlištního prostoru; 
parkové úpravy ; výstavba, rekonstrukce a sanace dopravní 
infrastruktury; výstavba, rekonstrukce a sanace technické 
infrastruktury 

20 žádost 

1 aktivita 15  
Opatření 1.2 Budování či modernizace volně přístupných 
rekreačních ploch max. 25  

Současná realizace alespoň 3 z aktivit: budování či modernizace 
rekreačních ploch ; úpravy a zřizování dětských hřišť ; úpravy a 
zřizování vodních ploch;  úpravy a zřizování dalších ploch pro veřejné 
rekreační a sportovní využití 

25 žádost 

Současná realizace alespoň 2 z aktivit: budování či modernizace 
rekreačních ploch ; úpravy a zřizování dětských hřišť ; úpravy a 
zřizování vodních ploch;  úpravy a zřizování dalších ploch pro veřejné 
rekreační a sportovní využití 

20 žádost 

1 aktivita 15  
Všechna opatření   
Projekt je provázán s jinými aktivitami, projekty realizovanými 
nebo předkládanými (vč. IPRM) 

10 žádost 

3. Kvalita projektu max. 55  
Opatření 1.1 Výstavba, rekonstrukce a sanace veřejných ploch 
kromě rekreačních 

max. 20  

Požadovaná částka dotace na m2 revitalizované plochy max 20 
Žádost, 
projektová 
dokumentace 

Opatření 1.2 Budování či modernizace volně přístupných 
rekreačních ploch 

max. 20  

Požadovaná částka dotace na m2 revitalizované plochy max 20 
Žádost, 
projektová 
dokumentace 

Všechna opatření max. 35  

Žádost je vyplněna ve všech relevantních oddílech, údaje jsou 
jasné, odpovídající předmětu projektu 

max 15 
Žádost, 
doprovodná 
dokumentace 

Projekt je logicky provázán, nejsou v něm nesrovnalosti max 15 
Žádost, 
doprovodná 
dokumentace 

Projekt má zajištěnou udržitelnost 5 
Žádost, 
doprovodná 
dokumentace 

4. Horizontální kritéria, rizika projektu  max. 10  
Projekt má pozitivní / neutrální vliv na udržitelný rozvoj 5 žádost 
Projekt má neutrální vliv na udržitelný rozvoj 3 žádost 
Projekt má pozitivní / neutrální vliv na rovné příležitosti 5 žádost 
Projekt má neutrální vliv na rovné příležitosti 3 žádost 
Celkem max. 100  
Pozn. dílčí kritéria s uvedením max. budou před vyhlášením výzvy rozdělena do 3 stupňů hodnocení a tomu 
odpovídajícího počtu bodů. Toto rozdělení bude schváleno Řídícím výborem jako součást každé vyhlášené 
výzvy. 
 
Nové znění: 
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 Tab.: Kritéria hodnocení pro opatření v cíli 1 

 
% 

z možného 
počtu bodů 

Odkaz na žádost, 
přílohu 

1. Hodnocení schopností a zkušeností žadatele 0  
Vzhledem k tomu, že předkladatelem v rámci opatření v cíli 1 může 
být pouze statutární město Olomouc, je hodnocení schopností a 
zkušeností žadatele irelevantní a nebude prováděno 

 --------------------- 

2. Potřeba, relevance projektu  max. 35  
Opatření 1.1 Výstavba, rekonstrukce a sanace veřejných ploch 
kromě rekreačních 

max. 25  

Současná realizace alespoň 3 z aktivit: úpravy sídlištního prostoru; 
parkové úpravy ; výstavba, rekonstrukce a sanace dopravní 
infrastruktury; výstavba, rekonstrukce a sanace technické 
infrastruktury 

25 žádost 

Současná realizace alespoň 2 z aktivit: úpravy sídlištního prostoru; 
parkové úpravy ; výstavba, rekonstrukce a sanace dopravní 
infrastruktury; výstavba, rekonstrukce a sanace technické 
infrastruktury 

20 žádost 

1 aktivita 15  
Opatření 1.2 Budování či modernizace volně přístupných 
rekreačních ploch 

max. 25  

Současná realizace alespoň 3 z aktivit: budování či modernizace 
rekreačních ploch ; úpravy a zřizování dětských hřišť ; úpravy a 
zřizování vodních ploch;  úpravy a zřizování dalších ploch pro veřejné 
rekreační a sportovní využití 

25 žádost 

Současná realizace alespoň 2 z aktivit: budování či modernizace 
rekreačních ploch ; úpravy a zřizování dětských hřišť ; úpravy a 
zřizování vodních ploch;  úpravy a zřizování dalších ploch pro veřejné 
rekreační a sportovní využití 

20 žádost 

1 aktivita 15 žádost 
Opatření 1.3  Revitalizace veřejných prostranství   
Současná realizace alespoň 3 z aktivit: úpravy sídlištního prostoru; 
parkové úpravy ; výstavba, rekonstrukce a sanace dopravní 
infrastruktury; výstavba, rekonstrukce a sanace technické 
infrastruktury, budování či modernizace rekreačních ploch ; úpravy a 
zřizování dětských hřišť ; úpravy a zřizování vodních ploch;  úpravy a 
zřizování dalších ploch pro veřejné rekreační a sportovní využití 

25 žádost 

Současná realizace alespoň 2 z aktivit: úpravy sídlištního prostoru; 
parkové úpravy ; výstavba, rekonstrukce a sanace dopravní 
infrastruktury; výstavba, rekonstrukce a sanace technické 
infrastruktury, budování či modernizace rekreačních ploch ; úpravy a 
zřizování dětských hřišť ; úpravy a zřizování vodních ploch;  úpravy a 
zřizování dalších ploch pro veřejné rekreační a sportovní využití 

20 žádost 

1 aktivita 15 žádost 
Všechna opatření   
Projekt je provázán s jinými aktivitami, projekty realizovanými 
nebo předkládanými (vč. IPRM) 

10 žádost 

3. Kvalita projektu max. 55  
Všechna opatření   

Požadovaná částka dotace na m2 revitalizované plochy max. 20 
Žádost, 
projektová 
dokumentace 
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Vyplnění žádosti a udržitelnost max. 35  

Žádost je vyplněna ve všech relevantních oddílech, údaje jsou 
jasné, odpovídající předmětu projektu 

max 15 
Žádost, 
doprovodná 
dokumentace 

Projekt je logicky provázán, nejsou v něm nesrovnalosti max 15 
Žádost, 
doprovodná 
dokumentace 

Projekt má zajištěnou udržitelnost 5 
Žádost, 
doprovodná 
dokumentace 

4. Horizontální kritéria, rizika projektu  max. 10  
Projekt má pozitivní / neutrální vliv na udržitelný rozvoj 5 žádost 
Projekt má neutrální vliv na udržitelný rozvoj 3 žádost 
Projekt má pozitivní / neutrální vliv na rovné příležitosti 5 žádost 
Projekt má neutrální vliv na rovné příležitosti 3 žádost 
Celkem max. 100  
 
 
 

7. Horizontální témata 
 

Dokument IPRM Revitalizace a regenerace sídliště 
Kap. 13 Horizontální témata 
  
Popis změn: 
Nové opatření bylo zaneseno do kategorií pro rovné příležitosti a udržitelného rozvoje, byly 
aktualizovány stávající tabulky. 
 
Původní znění: 
Rovné příležitosti v IPRM lze rozdělit do následujících kategorií: 

Kategorie Vliv IPRM na danou kategorii 

Specifické potřeby obyvatel 

IPRM Revitalizace a regenerace sídliště má pozitivní dopad na 
specifické potřeby určitých skupin obyvatel ohrožených sociálním 
vyloučením. Opatření 1.1 Výstavba, rekonstrukce a sanace 
veřejných ploch kromě rekreačních přispívá k budování města bez 
bariér a tedy k vytváření rovných podmínek mobility pro všechny 
obyvatele města Olomouce bez rozdílu. Opatření 1.2 Budování či 
modernizace volně přístupných rekreačních ploch se přímo 
zaměřuje na aktivity, které posilují infrastrukturu pro volně 
přístupné rekreační plochy a přispívají tak k integraci sociálně 
slabých obyvatel města do společnosti. Opatření 2.3 Modernizace, 
rekonstrukce technického vybavení domů řeší mimo jiné 
rekonstrukce chodeb a výtahů, což také přispívá ke zlepšení 
mobility zdravotně postižených obyvatel, kteří jsou řazeni mezi 
osoby ohrožené sociálním vyloučením. Doprovodné projekty pod 
čarou v rámci opatření 3.1 Sociální integrace, podpora vzdělávání a 
zaměstnanosti, rozvoj související infrastruktury zabezpečují 
poskytování komplexní sítě sociálních služeb, která pokrývá celou 
škálu potřeb obyvatel dané zóny. 

Rovné pracovní podmínky 

Dopad IPRM na tuto kategorii rovných příležitostí je možné 
hodnotit spíše jako neutrální, resp. nepřímo pozitivní. Některé 
aktivity IPRM zprostředkovaně přispívají k posílení principu 
rovných pracovních podmínek – opatření 3.1 Sociální integrace, 
podpora vzdělávání a zaměstnanosti, rozvoj související 
infrastruktury. 
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Informovanost a 
komunikace 

Na informovanost a komunikaci mají jednotlivé projekty 
identifikované v IPRM spíše neutrální vliv. Samotná příprava a 
realizace IPRM však vede k posílení komunikace mezi jednotlivými 
subjekty působícími ve městě, což přispívá k lepší informovanosti 
těchto subjektů o dění ve městě a k jejich efektivní spolupráci při 
realizaci společných zájmů. 

Vzdělávání a práce 

IPRM Revitalizace a regenerace sídliště má na rovný přístup 
obyvatelstva ke vzdělání a na motivaci znevýhodněných skupin k 
začlenění na trh práce a vzdělávání pozitivní vliv a to díky opatření 
3.1 Sociální integrace, podpora vzdělávání a zaměstnanosti, rozvoj 
související infrastruktury. Aktivity v oblasti vzdělávání se primárně 
zaměřují na podporu inkluzivního vzdělávání a na mainstreaming 
dětí se zdravotním, socio-kulturním či sociálním znevýhodněním do 
hlavního vzdělávacího proudu. Budou realizovány aktivity vedoucí 
ke zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti nezaměstnaných nebo 
nezaměstnaností ohrožených osob. Přeneseně můžeme vliv IPRM 
vnímat také v potenciálu dílčích projektů zaměřených na 
zkvalitnění infrastruktury pro poskytování služeb souvisejících s 
trávením volného času a rekreací. 

Kvalita života 

Dopad IPRM na kvalitu života je jednoznačně pozitivní. Opatření 
1.1 Výstavba, rekonstrukce a sanace veřejných ploch kromě 
rekreačních zlepší mimo jiné stav komunikací a parkovacích ploch 
v obytné zóně města. Opatření 1.2 Budování či modernizace volně 
přístupných rekreačních ploch umožní rozvoj infrastruktury pro 
sportovní vyžití a zlepší tedy možnost trávení volného času 
místních obyvatel různých věkových kategorií. Projekty v rámci 
cíle 2 Modernizace bytových domů povedou ke snížení energetické 
náročnosti, odstranění statistických poruch i modernizaci 
technického vybavení domů. Opatření 3.1 Sociální integrace, 
podpora vzdělávání a zaměstnanosti, rozvoj související 
infrastruktury je zaměřeno na snížení sociálních rozdílů a sociálního 
vyloučení obyvatel zóny města a vede ke snižování výskytu 
sociálně patologických jevů u mládeže i u dospělých a 
k minimalizaci jejich dopadu na většinovou společnost. Všechny 
tyto aktivity zvyšují kvalitu života místních obyvatel a mají tedy 
pozitivní vliv na toto kritérium.  

Prevence sociálně 
patologických jevů 

Mezi sociálně patologické jevy je možné zařadit např. lichvu, 
drogy, prostituci či gamblerství. Jednou z příčin vzniku těchto 
nežádoucích skutečností je nedostatek příležitostí k aktivnímu 
trávení volného času. Opatření 1.2 Budování či modernizace volně 
přístupných rekreačních ploch řeší rozvoj sportovní infrastruktury a 
dětských hřišť, což jsou volnočasové aktivity, které je možné 
považovat za vhodný prostředek prevence sociálně patologických 
jevů. Aktivity naplňující opatření 3.1 Sociální integrace, podpora 
vzdělávání a zaměstnanosti, rozvoj související infrastruktury 
směřují ke snížení sociálních rozdílů a sociálního vyloučení 
obyvatel zóny města a vedou ke snižování výskytu sociálně 
patologických jevů u mládeže i u dospělých a k minimalizaci jejich 
dopadu na většinovou společnost. IPRM a jeho aktivity tedy mají na 
toto kritérium rovných příležitostí jednoznačně pozitivní vliv. 
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Udržitelný rozvoj 

Udržitelný rozvoj je takový ekonomický růst, který uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok 
s plnohodnotným zachováním životního prostředí. 
 
Udržitelný rozvoj v IPRM lze rozdělit do následujících kategorií: 

Kategorie Vliv IPRM na danou kategorii 

Doprava 

IPRM Revitalizace a regenerace sídliště má jednoznačně pozitivní 
vliv na dopravu, resp. udržitelné druhy dopravy ve městě Olomouc. 
Opatření 1.1 Výstavba, rekonstrukce a sanace veřejných ploch 
kromě rekreačních umožní zkvalitnění místních komunikací, 
rozšíření parkovacích ploch a zkvalitnění zastávek městské 
hromadné dopravy. 

Životní prostředí 

Vliv IPRM na různé složky životního prostředí je taktéž možné 
hodnotit jako pozitivní. Tato skutečnost je dána několika 
okolnostmi. Na prvním místě je to zlepšení kvality dopravní 
infrastruktury a rozšíření parkovacích míst, s čímž souvisí snížení 
výfukových plynů a emisí, které vznikají při pojíždění na 
nekvalitních vozovkách či při delším hledání vhodného parkovacího 
místa. Rovněž bude snížena hlučnost a prašnost v daných lokalitách 
města Olomouc. Na druhém místě je to revitalizace navazujících 
veřejných prostranství spočívající v rozšíření veřejné zeleně v 
obytné zóně.  

Spotřeba energie 

Na spotřebu energií má realizace IPRM jednoznačně pozitivní vliv. 
Tato skutečnost se odráží zejména v opaření 2.1 Snížení energetické 
náročnosti domů, moderní sociální bydlení. Tyto aktivity povedou 
k významným úsporám energií v jednotlivých bytových domech.  

Ekonomický potenciál 

IPRM se zaměřuje na posílení ekonomického potenciálu města 
zejména z hlediska možností nového využití veřejných prostranství 
jako ploch obsluhujících obyvatele města. Na ekonomický potenciál 
mají pozitivní dopad také aktivity v rámci opatření 3.1 Sociální 
integrace, podpora vzdělávání a zaměstnanosti, rozvoj související 
infrastruktury, neboť ekonomika každé oblasti je do značné míry 
ovlivňována úrovní vzdělání zdejších obyvatel a také jejich 
sociálním postavením a zapojením se do společnosti v rámci práce i 
jejich volného času. 

Výchova k udržitelnému 
rozvoji 

Výchova k udržitelnému rozvoji je kategorií, která je v 
identifikovaných projektech IPRM zastoupena relativně nejméně 
(ve srovnání s ostatními dílčími tématy udržitelného rozvoje). 
Přesto lze určité aktivity v rámci opatření 1.1 a 1.2 vnímat jako 
pozitivní z hlediska jejich přínosu mj. k výchově a osvětě i v 
environmentální oblasti (zkvalitnění veřejných ploch a prostranství 
a vytvoření zařízení pro volnočasové aktivity ve své podstatě může 
vést ke zvýšení „vnímavosti“ obyvatel města k okolnímu prostředí a 
výchově k udržitelnému rozvoji). V rámci opatření 3.1 Sociální 
integrace, podpora vzdělávání a zaměstnanosti, rozvoj související 
infrastruktury budou realizovány neinvestiční projekty zaměřené na 
vzdělávání cílových skupin a v rámci těchto kurzů obdrží účastníci 
informace také o udržitelném rozvoji a jeho pozitivním dopadu na 
život a společnost. 
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Nové  znění: 
 
Rovné příležitosti v IPRM lze rozdělit do následujících kategorií: 

Kategorie Vliv IPRM na danou kategorii 

Specifické potřeby obyvatel 

IPRM Revitalizace a regenerace sídliště má pozitivní dopad na 
specifické potřeby určitých skupin obyvatel ohrožených sociálním 
vyloučením. Opatření 1.1 Výstavba, rekonstrukce a sanace 
veřejných ploch kromě rekreačních přispívá k budování města bez 
bariér a tedy k vytváření rovných podmínek mobility pro všechny 
obyvatele města Olomouce bez rozdílu. Opatření 1.2 Budování či 
modernizace volně přístupných rekreačních ploch se přímo 
zaměřuje na aktivity, které posilují infrastrukturu pro volně 
přístupné rekreační plochy a přispívají tak k integraci sociálně 
slabých obyvatel města do společnosti. Opatření 1.3 Revitalizace 
veřejných prostranství obsahující shodné aktivity jako výše uvedená 
dvě opatření ( 1.1 a 1.2) má stejný pozitivní dopad jako tato 
opatření. Opatření 2.3 Modernizace, rekonstrukce technického 
vybavení domů řeší mimo jiné rekonstrukce chodeb a výtahů, což 
také přispívá ke zlepšení mobility zdravotně postižených obyvatel, 
kteří jsou řazeni mezi osoby ohrožené sociálním vyloučením. 
Doprovodné projekty pod čarou v rámci opatření 3.1 Sociální 
integrace, podpora vzdělávání a zaměstnanosti, rozvoj související 
infrastruktury zabezpečují poskytování komplexní sítě sociálních 
služeb, která pokrývá celou škálu potřeb obyvatel dané zóny. 

Rovné pracovní podmínky 

Dopad IPRM na tuto kategorii rovných příležitostí je možné 
hodnotit spíše jako neutrální, resp. nepřímo pozitivní. Některé 
aktivity IPRM zprostředkovaně přispívají k posílení principu 
rovných pracovních podmínek – opatření 3.1 Sociální integrace, 
podpora vzdělávání a zaměstnanosti, rozvoj související 
infrastruktury. 

Informovanost a 
komunikace 

Na informovanost a komunikaci mají jednotlivé projekty 
identifikované v IPRM spíše neutrální vliv. Samotná příprava a 
realizace IPRM však vede k posílení komunikace mezi jednotlivými 
subjekty působícími ve městě, což přispívá k lepší informovanosti 
těchto subjektů o dění ve městě a k jejich efektivní spolupráci při 
realizaci společných zájmů. 

Vzdělávání a práce 

IPRM Revitalizace a regenerace sídliště má na rovný přístup 
obyvatelstva ke vzdělání a na motivaci znevýhodněných skupin k 
začlenění na trh práce a vzdělávání pozitivní vliv a to díky opatření 
3.1 Sociální integrace, podpora vzdělávání a zaměstnanosti, rozvoj 
související infrastruktury. Aktivity v oblasti vzdělávání se primárně 
zaměřují na podporu inkluzivního vzdělávání a na mainstreaming 
dětí se zdravotním, socio-kulturním či sociálním znevýhodněním do 
hlavního vzdělávacího proudu. Budou realizovány aktivity vedoucí 
ke zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti nezaměstnaných nebo 
nezaměstnaností ohrožených osob. Přeneseně můžeme vliv IPRM 
vnímat také v potenciálu dílčích projektů zaměřených na 
zkvalitnění infrastruktury pro poskytování služeb souvisejících s 
trávením volného času a rekreací. 
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Kvalita života 

Dopad IPRM na kvalitu života je jednoznačně pozitivní. Opatření 
1.1 Výstavba, rekonstrukce a sanace veřejných ploch kromě 
rekreačních zlepší mimo jiné stav komunikací a parkovacích ploch 
v obytné zóně města. Opatření 1.2 Budování či modernizace volně 
přístupných rekreačních ploch umožní rozvoj infrastruktury pro 
sportovní vyžití a zlepší tedy možnost trávení volného času 
místních obyvatel různých věkových kategorií. Opatření 1.3 
Revitalizace veřejných prostranství má stejný pozitivní vliv jako 
opatření 1.1 a 1.2. Projekty v rámci cíle 2 Modernizace bytových 
domů povedou ke snížení energetické náročnosti, odstranění 
statistických poruch i modernizaci technického vybavení domů. 
Opatření 3.1 Sociální integrace, podpora vzdělávání a 
zaměstnanosti, rozvoj související infrastruktury je zaměřeno na 
snížení sociálních rozdílů a sociálního vyloučení obyvatel zóny 
města a vede ke snižování výskytu sociálně patologických jevů u 
mládeže i u dospělých a k minimalizaci jejich dopadu na většinovou 
společnost. Všechny tyto aktivity zvyšují kvalitu života místních 
obyvatel a mají tedy pozitivní vliv na toto kritérium.  

Prevence sociálně 
patologických jevů 

Mezi sociálně patologické jevy je možné zařadit např. lichvu, 
drogy, prostituci či gamblerství. Jednou z příčin vzniku těchto 
nežádoucích skutečností je nedostatek příležitostí k aktivnímu 
trávení volného času. Opatření 1.2 Budování či modernizace volně 
přístupných rekreačních ploch a opatření 1.3 Revitalizace veřejných 
prostranství řeší rozvoj sportovní infrastruktury a dětských hřišť, 
což jsou volnočasové aktivity, které je možné považovat za vhodný 
prostředek prevence sociálně patologických jevů. Aktivity 
naplňující opatření 3.1 Sociální integrace, podpora vzdělávání a 
zaměstnanosti, rozvoj související infrastruktury směřují ke snížení 
sociálních rozdílů a sociálního vyloučení obyvatel zóny města a 
vedou ke snižování výskytu sociálně patologických jevů u mládeže 
i u dospělých a k minimalizaci jejich dopadu na většinovou 
společnost. IPRM a jeho aktivity tedy mají na toto kritérium 
rovných příležitostí jednoznačně pozitivní vliv. 

 
 

Udržitelný rozvoj 

Udržitelný rozvoj je takový ekonomický růst, který uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok 
s plnohodnotným zachováním životního prostředí. 
 
Udržitelný rozvoj v IPRM lze rozdělit do následujících kategorií: 

Kategorie Vliv IPRM na danou kategorii 

Doprava 

IPRM Revitalizace a regenerace sídliště má jednoznačně pozitivní 
vliv na dopravu, resp. udržitelné druhy dopravy ve městě 
Olomouc. Opatření 1.1 Výstavba, rekonstrukce a sanace veřejných 
ploch kromě rekreačních a opatření 1.3 Revitalizace veřejných 
prostranství umožní zkvalitnění místních komunikací, rozšíření 
parkovacích ploch a zkvalitnění zastávek městské hromadné 
dopravy. 
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Životní prostředí 

Vliv IPRM na různé složky životního prostředí je taktéž možné 
hodnotit jako pozitivní. Tato skutečnost je dána několika 
okolnostmi. Na prvním místě je to zlepšení kvality dopravní 
infrastruktury a rozšíření parkovacích míst, s čímž souvisí snížení 
výfukových plynů a emisí, které vznikají při pojíždění na 
nekvalitních vozovkách či při delším hledání vhodného 
parkovacího místa. Rovněž bude snížena hlučnost a prašnost v 
daných lokalitách města Olomouc. Na druhém místě je to 
revitalizace navazujících veřejných prostranství spočívající v 
rozšíření veřejné zeleně v obytné zóně.  

Spotřeba energie 

Na spotřebu energií má realizace IPRM jednoznačně pozitivní 
vliv. Tato skutečnost se odráží zejména v opaření 2.1 Snížení 
energetické náročnosti domů, moderní sociální bydlení. Tyto 
aktivity povedou k významným úsporám energií v jednotlivých 
bytových domech.  

Ekonomický potenciál 

IPRM se zaměřuje na posílení ekonomického potenciálu města 
zejména z hlediska možností nového využití veřejných 
prostranství jako ploch obsluhujících obyvatele města. Na 
ekonomický potenciál mají pozitivní dopad také aktivity v rámci 
opatření 3.1 Sociální integrace, podpora vzdělávání a 
zaměstnanosti, rozvoj související infrastruktury, neboť ekonomika 
každé oblasti je do značné míry ovlivňována úrovní vzdělání 
zdejších obyvatel a také jejich sociálním postavením a zapojením 
se do společnosti v rámci práce i jejich volného času. 

Výchova k udržitelnému 
rozvoji 

Výchova k udržitelnému rozvoji je kategorií, která je v 
identifikovaných projektech IPRM zastoupena relativně nejméně 
(ve srovnání s ostatními dílčími tématy udržitelného rozvoje). 
Přesto lze určité aktivity v rámci opatření 1.1, 1.2 a 1.3 vnímat 
jako pozitivní z hlediska jejich přínosu mj. k výchově a osvětě i v 
environmentální oblasti (zkvalitnění veřejných ploch a prostranství 
a vytvoření zařízení pro volnočasové aktivity ve své podstatě 
může vést ke zvýšení „vnímavosti“ obyvatel města k okolnímu 
prostředí a výchově k udržitelnému rozvoji). V rámci opatření 3.1 
Sociální integrace, podpora vzdělávání a zaměstnanosti, rozvoj 
související infrastruktury budou realizovány neinvestiční projekty 
zaměřené na vzdělávání cílových skupin a v rámci těchto kurzů 
obdrží účastníci informace také o udržitelném rozvoji a jeho 
pozitivním dopadu na život a společnost. 

 
Projekty v rámci IPRM povedou zejména k odstranění územních rozdílů ve městech a celkovému 
harmonickému rozvoji založeném na naplnění horizontálních témat. 
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Zdůvodnění změn: 
 
Dokument IPRM Revitalizace a regenerace sídliště je v části a) Revitalizace veřejných prostranství 
rozdělen na dvě opatření (1.1 Výstavba, rekonstrukce a sanace veřejných ploch kromě rekreačních a 
1.2 Budování či modernizace volně přístupných rekreačních ploch). Při tvorbě IPRM v roce 2008 se 
při stanovování opatření vycházelo z rozdílných témat jednotlivých projektových námětů a potřeby je 
nějakým způsobem rozdělit z důvodu přehlednosti. Rozdělení aktivity a) Revitalizace veřejných 
prostranství do dvou tematických skupin (dopravní a technická infrastruktura / dětská hřiště) se tehdy 
jevilo jako vhodné. 
V současné době došlo ke změně situace. Několik samostatných projektových námětů bylo zařazeno 
pod obsáhlý a tematicky pestrý realizační celek Regenerace sídliště Povel, který v současnosti 
zahrnuje podporované aktivity obou stávajících opatření současně. K projektu Regenerace sídliště 
Povel byla vypracována architektonicko-urbanistická studie a ukázalo se jako vhodné realizovat 
vybranou zónu komplexně. Projekt Regenerace sídliště Povel je rozdělen do tří realizačních celků, ke 
kterým se v současné době vypracovávají projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební 
povolení a postupně tak budou předkládány jednotlivé žádosti o dotaci. Z důvodu jednodušší 
koordinace fyzické i administrativní realizace každého realizačního celku bude vhodné tyto celky 
dále nedělit na dílčí projekty podávané jako jednotlivé žádosti o dotaci do příslušných opatření IPRM. 
Naopak bude vhodné podat menší množství žádostí o dotaci (v ideálním případě jednu projektovou 
žádost na každý realizační celek) se širším spektrem aktivit do jednoho opatření IPRM.  
Vzhledem k tomu, že na stávající opatření již byly vyhlášeny kontinuální výzvy, není možné tato 
opatření sloučit či zrušit. Navrhujeme proto v aktivitě a) Revitalizace veřejných prostanství vytvořit 
nové opatření 1.3, které bude obsahovat všechny podporované aktivity, způsobilé výdaje a alokaci 
určenou pro obě stávající opatření. 
V srpnu 2011 budou ukončeny kontinuální výzvy na stávající opatření 1.1 a 1.2 a ve IV. čtvrtletí bude 
vyhlášena nová výzva na opatření 1.3, která bude alokovat zbývající část finančních prostředků obou 
opatření 1.1 a 1.2. 
 
Z důvodu vytvoření nového opatření 1.3 Revitalizace veřejných prostranství je dokument IPRM 
upraven v těchto částech: 
1) Kap. 2 Analýza současné ekonomické a sociální situace města a SWOT analýza, vize a cíle 
2) Kap. 5 Popis cílů, opatření a aktivit IPRM 
3) Kap. 6 Očekávané výsledky 
4) Kap. 7 Časový harmonogram realizace IPRM 
5) Kap. 8 Finanční plán 
6) Kap. 12 Způsob výběru projektů 
7) Kap. 13 Horizontální témata 
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