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Preambule 
Volební strany a hnutí zastoupené v Radě města Olomouce předkládají občanům statutárního města 
Olomouce, s vědomím z toho vyplývající odpovědnosti vůči občanům za zajištění řádného fungování 
města, programové prohlášení, jehož cílem je vytvořit otevřené, stabilní a funkční prostředí pro co 
nejefektivnější správu města a jeho další rozvoj pro stávající funkční období. 

Schválené Radou města Olomouce dne 30. ledna 2019. 

 

 

 

 

Programové priority Rady města Olomouce 
pro volební období 2018-2022 
Rada města Olomouce se ve snaze dále rozvíjet statutární město Olomouc a směřovat jej mezi 
vyspělé moderní, rozvíjející se evropské metropole s vysokou kvalitou života, současně ale s ohledem 
na snižování zadluženosti města a omezené finanční zdroje, stanovila následující programové priority 
pro volební období 2018–2022: 
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1. Hospodaření města a investice: 

 hospodárné, účelné a efektivní nakládání s veřejnými prostředky a majetkem města, 

 udržitelné úvěrové zatížení a postupné snižování zadlužení města (v závislosti na investicích),  

 dlouhodobé systematické plánování, kontrola a řízení investic,  

 využívání evropských, národních a dalších dotačních prostředků na rozvojové projekty města,  

 aktivní zapojení města do přípravy nového Programového období EU 2021-2027,  

 zefektivnění řídících, rozhodovacích a kontrolních procesů v městských společnostech a 
příspěvkových organizacích, 

 příprava projektu přechodu provozování celé vodohospodářské infrastruktury, distribuce a 
prodeje vody na město.  

Konkrétně bude: 

 zpracována Dlouhodobá koncepce hospodaření s nemovitým majetkem ve vlastnictví SMOl 
na období 2019–2022, která bude obsahovat i výčet pozemků klíčových pro rozvoj města a 
způsob nakládání s nimi, 

 zpracován Dlouhodobý investiční plán statutárního města Olomouce na období 2019-2034, který 
bude vycházet z koncepčních a rozvojových dokumentů města  

 v rámci přípravy rozpočtu na příslušný kalendářní rok vznikne Plán investic statutárního města 
Olomouce, který bude využívat v co největší míře finanční zdroje z evropských, národních, 
krajských a dalších rozpočtů, 

 prosazovat rozvojové cíle statutárního města v rámci přípravy ČR na Programové období EU 
2021-2027, 

 změněn způsob řízení akciových společností a příspěvkových organizací zřizovaných městem 
s cílem jejich efektivního řízení při objednávání a výkonu veřejných služeb s tím, že v rámci řízení 
akciových společností bude využit princip koncernového řízení, 

 provedena analýza a zahájena příprava přechodu provozování celé vodohospodářské 
infrastruktury, distribuce a prodeje vody na město, 

 postupně navyšovány finanční prostředky směřující do obnovy a rozvoje vodohospodářské 
infrastruktury, 

 v rámci energetického managementu bude kladen důraz na realizaci opatření, které budou 
přinášet úspory energií. 
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2. Transparentní, otevřená a spolehlivá radnice: 

 důsledné prosazování zásad a principů protikorupční politiky města a odstraňování všech forem 
klientelismu,  

 zjednodušení a větší transparentnost grantové politiky města,  

 zpřístupnění dat o činnosti a fungování města k veřejné kontrole,  

 posílení zapojení veřejnosti do vybraných rozhodovacích procesů města (participace) a role KMČ 
a komisí RMO,  

 zavedení moderních systémů plánování a řízení veřejné správy s důrazem na kvalitu 
poskytovaných služeb občanům,  

 transparentní personální politika města a jeho organizací.  

Konkrétně bude: 

 v rámci rozhodování kladen důraz na koncepční a rozvojové dokumenty schválené statutárním 
městem Olomouc, 

 změněn jednací řád ZMO, jednací řád RMO a budou zveřejňovány zápisy z jednání RMO, 

 grantová politika města v maximální míře zpřehledněna a to mj. i sjednocením podmínek 
grantové politiky a snížením administrativní zátěže pro žadatele a příjemce dotace z rozpočtu 
města. V rámci grantové politiky města bude kladen důraz na přínosy podpořených projektů pro 
město, občany a návštěvníky města, 

 zaveden systém voucherů pro přímou podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže i dalších 
vhodných projektů, 

 do rozhodování města budou ve větším rozsahu zapojeny komise městských částí a odborné 
komise rady, které rada města aktivně zapojí do rozhodovacích procesů, 

 rada města každé své významné odchýlení od doporučení odborné komise komisi zdůvodní, 

 rada města uskutečňovat společná setkání rady se zástupci komisí městských částí a občany, 

 bude navýšen rozpočet komisí městských částí, 

 v rámci Magistrátu města Olomouce a jeho řízení využito moderních manažerských metod 
s cílem sledování a vyhodnocování jeho výkonnosti a poskytování kvality veřejných služeb 
občanům v souladu s Místní Agendou 21, 

 zpracovány Pravidla pro vyhlašování výběrových řízení na obsazení volných pracovních a 
manažerských míst v rámci Magistrátu města Olomouce, 

 dořešeno umístění pracovišť Magistrátu města Olomouce (rozhodnutí o dalším využití budovy 
NAMIRO či jiném objektu), 

 prováděno veřejné projednávání koncepčních dokumentů a stěžejních rozvojových projektů 
města, 

 s předstihem sestavován a zveřejněn plán veřejných zakázek na příslušný kalendářní rok, 

 při zadávání veřejných zakázek kladen důraz na transparentnost celého procesu a kvalitu 
přebíraného díla,  

 rozšiřována digitalizace v rámci Magistrátu města Olomouce. 
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3. Veřejná prostranství:  

 vytvoření a institucionální zakotvení jednotného přístupu k veřejnému prostoru, jeho udržení a 
vytváření (např. Útvar městského architekta s odpovídajícími pravomocemi), 

 zvyšování kvality a rozšiřování údržby veřejných prostranství, komunikací a zeleně, realizace 
opatření k oživení veřejného prostoru a zvýšení jeho estetické a užitné hodnoty, 

 zvyšování kvality, množství a údržby městského mobiliáře a veřejných služeb (například veřejné 
toalety, pítka apod.).  

Konkrétně bude: 

 zpracována Koncepce rozvoje kvality veřejného prostoru a veřejných prostranství na období 
2020-2024 a budou realizována konkrétní opatření z ní vyplývající, 

 zpracována Strategie zeleně a management údržby na období 2019–2023 a budou realizována 
konkrétní opatření z ní vyplývající, 

 zpracován Program rozvoje historických parků na období 2019-2023 a budou realizována 
konkrétní opatření z něj vyplývající, 

 prováděna estetizace veřejných prostranství prostřednictvím činností komisí místních částí, a 
jejich rozpočtů, 

 zahájena projektová příprava revitalizace významných městských veřejných prostranství, 

 zavedeny nové dotační programy, které budou zaměřeny na odstraňování graffiti a na podporu 
oprav a restaurování významných památek, 

 zaveden jednotný vizuální styl a pravidla pro označování ulic, 

 zavedena metodika pro vizuální styl v rámci městské památkové rezervace (jedná se např. o 
podobu reklamních cedulí, označování provozoven, světelných reklam, ad.) a budou vytvořeny 
motivační nástroje pro její uplatňování, 

 podporována instalace uměleckých děl ve veřejném prostoru, 

 zaveden systém operativního úklidu veřejných prostranství formou pohotovostní úklidové čety 
TSMO. 
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4. Bezpečnost a ochrana obyvatel:  

 personální a technické posílení Městské policie Olomouc,  

 zavádění účinných opatření pro zvýšení bezpečnosti v dopravě a na veřejných prostranstvích,  

 zvýšené úsilí v boji proti kriminalitě, narušování veřejného pořádku a sociálně patologickým 
jevům,  

 podpora všech složek IZS a sborů dobrovolných hasičů,  

 posilování energetické a protipovodňové bezpečnosti města a realizace opatření proti suchu.  

Konkrétně bude: 

 posílena Městská policie o 16 strážníků v ulicích města 

 rekonstruováno operační středisko a obslužné pracoviště městského kamerového dohlížecího 
systému, 

 pokračovat dovybavení Městské policie moderní technikou – mj. ve vazbě na SMART CITY, 

 provedena modernizace výstražného a informačního systému města, 

 v rámci spolupráce s Městskou policií a Nadací Bezpečná Olomouc kladen důraz na prevenci 
kriminality, narušování veřejného pořádku a sociálně patologických jevů, 

 zaváděny opatření směřující ke zvyšování bezpečnosti v ulicích a proti narušování veřejného 
pořádku nepřizpůsobivými občany, 

 posilováno zavádění technicko-bezpečnostních opatření ve školských zařízeních, 

 ve spolupráci s Povodím Moravy, s.p. bude pokračovat realizace II.B etapy protipovodňových 
opatření a bude zahájena realizace IV. etapy protipovodňových opatření, 

 ve spolupráci s Povodím Moravy, s.p. a Agenturou pro ochranu přírody a krajiny ČR bude 
vyhotovena architektonická studie v rámci přípravy III. etapy protipovodňových opatření, 

 podporovány složky IZS a sbory dobrovolných hasičů formou nákupu techniky a postupnou 
rekonstrukcí objektů sborů dobrovolných hasičů. 
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5. Udržitelná mobilita:  

 postupné naplňování cílů definovaných v Plánu udržitelné mobility města Olomouce,  

 vytvoření ucelené koncepce parkování ve městě a její naplňování. Zajištění více parkovacích míst 
v centru i na sídlištích, zejména navázaných na MHD,  

 město přívětivé k cyklistům a chodcům,  

 příprava a realizace klíčových dopravních staveb zejména pro rozvoj MHD,  

 úprava tarifní politiky MHD,  

 podpora výstavby, údržby a oprav dopravní infrastruktury v majetku státu a kraje,  

 snižování dopravní a ekologické zátěže v postižených částech města,  

 promyšlené plánování údržby a oprav místních komunikací.  

Konkrétně bude: 

 vytvořen reálný akční plán aktivit Plánu udržitelné mobility města Olomouce včetně stanovení 
priorit, realizována budou konkrétní opatření z něj vyplývající, 

 zpracována koncepce Parkovací politiky statutárního města Olomouce do roku 2030, která bude 
řešit problematiku parkování ve městě a její naplňování s cílem zajištění více parkovacích míst v 
centru i na sídlištích, zejména navázaných na MHD, 

 navrženo řešení parkování u ZOO na Sv. Kopečku a budou zahájeny přípravné práce, 

 v rámci činností útvaru hlavního architekta kladen důraz na zajištění dostatečného množství 
parkovacích míst v rámci nové bytové výstavby, 

 budována a rozšiřována síť cyklostezek a cyklotras a to i ve spolupráci s okolními obcemi. V rámci 
přípravy dalších projektů cyklostezek a cyklotras bude kladen důraz na včasné a účelné řešení 
majetkoprávních vztahů, 

 podpořena realizace Arcibiskupské cyklostezky Olomouc – Kroměříž, 

 vyřešeno parkování kol u hlavního vlakového nádraží a v centru města,   

 zahájena projektová příprava a řešení majetkoprávních vztahů ve vazbě na přípravu výstavby 
nového depa tramvajových a autobusových vozidel, 

 zahájena rekonstrukce ul. 8. května včetně rekonstrukce tramvajové trati, 

 zahájena výstavba II. etapy nové tramvajové trati Povel – Nové Sady, 

 dokončena projektová příprava a dořešeny majetkoprávní vztahy ve vazbě na novou tramvajovou 
trat Povel – Nové Sady – III. etapa, 

 pokračováno v  rekonstrukci dalších mostů a lávek (např. Masarykova třída, tř. 1. máje), 

 zpracován systém hospodaření s městskými komunikacemi, 

 podporována výstavba východní tangenty při zachování komunikace Chválkovice – Samotišky, 

 zajištěna dostatečná dopravní obslužnost Fakultní nemocnice Olomouc např. prostřednictvím 
elektrobusu, 

 řešena tranzitní automobilová doprava tak, aby došlo snížení dopravní zátěže 

 upravena tarifní politika jízdního v MHD u doprovodu dětí do 3 let a u seniorů nad 65 let věku. 
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6. Školství a využití volného času:  

 modernizace prostředí základních a mateřských škol,  

 zvýšení dostupnosti a nabídky mimoškolních aktivit dětí a mládeže,  

 rozšiřování, modernizace a zpřístupňování školních hřišť a tělocvičen,  

 vyšší a aktivnější zapojení škol a školských zařízení do života města,  

 podpora rozvoje technických dovedností, kreativity a podnikavosti žáků,  

 materiální pomoc rodinám prvňáčků (pastelkovné).  

Konkrétně bude: 

 z rozpočtu města poskytována podpora mateřských škol jiných zřizovatelů, využití volného času 
dětí a mládeže, 

 prováděna modernizace vybavení škol ve vazbě na klíčové kompetence vzdělávání (komunikace 
v cizích jazycích, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi), 

 podporováno zavádění multižánrového vzdělávání ve spolupráci s Pedagogickou fakultou 
Univerzity Palackého, Pevností poznání Olomouc a Centrem ekologických aktivit města Olomouc, 
o.p.s. - Sluňákov, 

 kladen důraz na další vzdělávání pedagogických pracovníků ve vazbě na zvyšování jejich 
kompetencí, znalostí a dovedností, 

 podpořeno vzdělávání alternativních směrů ve vzdělávání, 

 kladen důraz na kvalitu stravování ve školách, 

 řešena bezpečnost na komunikacích a přechodech v okolí školských zařízení, 

 školy připojeny na vysokorychlostní internet 

 podporována a rozvíjena dopravní výchova prostřednictvím Centra Semafor 

 podporován projekt Interaktivní hřiště - centrum bezpečí, a to ve spolupráci s Olomouckým 
krajem, Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje, Policií ČR a Zdravotnickou 
záchrannou službou Olomouckého kraje (tj. složkami IZS), jako interaktivní forma vzdělávání pro 
předškolní, školní a celoživotní vzdělávání v oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatel. 
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7. Sociální oblast: 

 tvorba a postupné naplňování politiky dostupného bydlení,  

 zvýšení dostupnosti nabídky veřejných služeb pro seniory (MHD, kulturní a sportovní zařízení, 
kluby seniorů, …),  

 podpora komunitních projektů, chráněných dílen, sociálních služeb a poradenství v tíživých 
životních situacích,  

 podpora a rozšíření nabídky bytů s pečovatelskou službou,  

 bezbariérová prostupnost města,  

 vytváření zázemí pro rozvoj dobrovolnické práce.  

Konkrétně bude: 

 zpracována Koncepce rozvoje dostupného bydlení na období 2019-2023 a budou realizována 
konkrétní opatření z ní vyplývající, 

 rozšířena kapacita Azylového domu pro matky a ženy s dětmi, 

 vybudováno minimálně 20 bytů v režimu dostupného bydlení a výstavba dalších bytů bude 
připravena v rovině projektové přípravy, 

 pokračováno v řešení bezbariérovosti města např. úpravou přechodů pro pěší či úpravou 
chodníků, a to ve vazbě na koncepční dokument Bezbariérová Olomouc, 

 v souladu s Komunitním plánem sociálních služeb budou podporovány komunitní projekty, 
chráněné dílny, sociální služby a poradenství v tíživých životních situacích, 

 pokračováno v podpoře projektů rodinné politiky a v koncepci místa přátelského rodině, 

 nadále podporována činnost klubů seniorů na území města, 

 ve spolupráci s Olomouckým krajem bude vybudován Senior Point. 
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8. Chytré město: 

 vytváření a naplňování koncepce Smart City průřezově ve všech oblastech správy, provozu a 
investic města,  

 integrace aplikací pro správu města a dostupnější komunikaci s občany,  

 modernizace a rozšiřování informačních systémů, zlepšování komfortu a nabídky služeb pro 
občany,  

 rozvoj elektromobility,  

 systematické budování infrastruktury pro chytré město,  

 digitalizace a dostupnost otevřených dat.  

Konkrétně bude: 

 zpracována Strategie SMART CITY na období 2019-2023 a budou realizována konkrétní opatření 
z ní vyplývající, 

 pokračováno ve zvyšování funkčnosti digitální dopravní řídící ústředny, 

 dojde k úpravě řízení dopravy u nejzatíženějších křižovatek (např. Tř. Kosmonautů, Foerstrova ul., 
Hraniční ul., Žižkovo náměstí - Husova, Náměstí národních hrdinů), 

 postupně bude zavedeno chytré, energeticky úsporné veřejné osvětlení, 

 rozšiřována funkcionalita aplikace Moje Olomouc, 

 zaměřena pozornost na využívání moderních prvků v rámci využívání a poskytování 
elektronických dat, v rámci telematiky, rozšiřování informací o aktuálních jízdních řádech, 
zpoždění a placení jízdného v rámci MHD, 

 postupné zavádění alternativních pohonných technologií v rámci vozového parku Dopravního 
podniku města Olomouce, a.s. či Městské policie, 

 budován a rozvíjen rozsah datových sítí ve městě, 

 posílena možnost on-line komunikace občanů a dalších subjektů s úřadem. Bude rozšířena 
nabídka služeb a agend, které lze vybavit elektronicky přes internet. 
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9. Kultura a památková péče:  

 příprava a prosazování jednotné koncepce rozvoje kultury ve městě a jejího financování,  

 podpora obnovy kulturních památek na území celého města, rozvoj a péče o Městskou 
památkovou rezervaci,  

 vyvážená podpora kulturních institucí a spolků zajišťujících pestrou nabídku kulturně-
společenského života na území celého města,  

 podpora projektu Ministerstva kultury ČR - Středoevropské fórum (SEFO),  

 technický a umělecký rozvoj Moravského divadla Olomouc a Moravské filharmonie Olomouc,  

 zajištění víceletého financování kulturních institucí.  

Konkrétně bude: 

 zpracována Koncepce rozvoje kultury na období 2019-2022 a budou realizována konkrétní 
opatření z ní vyplývající, 

 zpracována Koncepce rozvoje památkové péče na období 2019-2022 a budou realizována 
konkrétní opatření z ní vyplývající, 

 pokračovat památková obnova budovy radnice a její zatraktivnění pro návštěvníky 
prostřednictvím nových expozic, 

 dokončena rekonstrukce Jihoslovanského mauzolea s důrazem na zpřístupnění objektu veřejnosti 
a pořádání pietních aktů, 

 podporováno mapování a rozvoj kulturního a kreativního průmyslu ve městě, 

 z rozpočtu města poskytována podpora na pořádání kulturních akcí, činnost kulturních organizací 
na území města a na publikační činnost, 

 podporována výstavba  Středoevropského fóra, 

 podporováno vícezdrojové financování kultury, včetně nefinanční podpory (např. nájmy, 
propagace, vzdělávání), 

 podporována účinná koordinace a propagace kulturních akcí ve městě, 

 zlepšováno zázemí a jeho dostupnost pro spolkovou činnost na území celého města, 

 kladen důraz na podporu sousedských aktivit a slavností jednotlivých místních částí, 

 rozvíjena nabídka kulturních a vzdělávacích programů Knihovny města Olomouce a bude 
zkvalitněna síť jejích poboček na území města, 

 realizován projekt digitální historické encyklopedie města. 
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10. Sport a tělovýchova:  

 nahrazení zimního stadionu moderní víceúčelovou halou s využitím státní podpory, popř. zajištění 
jeho nezbytné opravy z vlastních zdrojů,  

 rekonstrukce a opravy sportovních a tělovýchovných zařízení,  

 rozšíření nabídky sportovních a workoutových hřišť, parků a prostranství pro aktivní odpočinek,  

 podpora sportování dětí a mládeže, 

 podpora činnosti sportovních klubů a oddílů včetně zvýšení návštěvnosti utkání a sportovních 
akcí,  

 podpora a propagace významných sportovních událostí ve městě.  

Konkrétně bude: 

 ve spolupráci s vládou ČR (v rámci Národního investičního plánu ČR do roku 2030) bude 
připravena realizace projektu multifunkční haly, využitelné pro pořádání kulturních a sportovních 
akcí, 

 zpracována Koncepce rozvoje sportu a rekreace na období 2019-2024 a budou realizována 
konkrétní opatření z ní vyplývající, 

 probíhat obnova dalších dětských hřišť a sportovišť, 

 dále umožňováno využívat školní sportovní zařízení veřejností, 

 z rozpočtu města poskytována podpora na pořádání sportovních akcí a na činnost sportovních 
organizací na území města. Dále bude poskytována podpora z rozpočtu města na zabezpečení 
vrcholového a výkonnostního sportu dětí a mládeže a na pořízení nebo zhodnocení investičního 
majetku sportovních organizací, 

 zvyšována kvalita vybraných sportovišť tak, aby naplňovaly podmínky vrcholového sportu a pro 
pořádání vrcholových sportovních akcí, 

 podporováno partnerství mezi sportovními kluby, školami a veřejností, 

 zvyšována propagace sportu a zdravého životního stylu, 

 podporován rozvoj volnočasových a rekreačních areálů, 

 modernizován areál plaveckého stadionu. 
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11. Cestovní ruch a marketing:  

 příprava a realizace nové Strategie cestovního ruchu města Olomouce,  

 pravidelné investice do obnovy a rozvoje hlavních turistických cílů a zařízení v majetku města 
(ZOO, Výstaviště Flora, Aquapark, MPR, městské parky, …),  

 rozvoj a finanční podpora výstav pod značkou Flora Olomouc,  

 vytváření, rozšiřování a propojování turisticky atraktivních lokalit a veřejných prostranství města,  

 podpora a propagace ucelené celoroční nabídky návštěvnicky atraktivních akcí a doprovodných 
služeb,  

 propojení turistických cílů místní, regionální a nadregionální sítí cyklistických tras.  

Konkrétně bude: 

 zpracována nová Strategie rozvoje cestovního ruchu a dále bude zpracován marketingový plán 
cestovního ruchu, a budou realizována konkrétní opatření z ní vyplývající, 

 bude zpracována koncepce rozvoje Výstaviště Flora Olomouc a budou realizována konkrétní 
opatření z ní vyplývající, 

 z rozpočtu města poskytována víceletá podpora cestovního ruchu, 

 kladen důraz na využití historického, kulturního a církevního potenciálu města ve vazbě na 
cestovní ruch, 

 zavedeno celoroční pásmo turisticky atraktivních akcí, které budou vzájemně synergické a budou 
atraktivní pro návštěvníky (např. Barokní Olomouc), 

 kladen důraz na propagaci městských slavností s celostátním a evropským dosahem, 

 na Dolním náměstí instalována letní scéna, které bude nabídnuta kulturním organizacím a 
spolkům s cílem oživení centra města během letních měsíců, 

 obnoven vodopád v Bezručových sadech,  

 podporován společný rozvoj lokality botanické zahrady, rozária a Korunní pevnůstky. 
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12. Životní prostředí: 

 komplexní rozvoj ploch veřejné zeleně a vodních ploch včetně jejich systematického rozšiřování a 
úprav,  

 revitalizace, rozšiřování a údržba městských a příměstských parků a lesoparků, výsadby květin a 
stromů na veřejných prostranstvích, 

 realizace opatření k ochraně a zvyšování kvality ovzduší,  

 rozvoj odpadového hospodářství včetně podpory separace a recyklace odpadů, 

 obnova a druhová přeměna městských lesů postižených suchem a kůrovcovou kalamitou,  

 budování zařízení a staveb k zadržování vody v krajině a její recyklaci, rozšiřování a údržba 
vodních zdrojů,  

 výstavba, opravy a rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury.  

Konkrétně bude: 

 zpracována koncepce Hospodaření se srážkovými vodami – cesta k modrozelené infrastruktuře 
(stavební standardy k integraci modrozelené infrastruktury) a budou realizována konkrétní 
opatření z ní vyplývající, 

 zpracována Strategie zeleně a management údržby na období 2019–2023 a budou realizována 
konkrétní opatření z ní vyplývající, 

 zpracován Program rozvoje historických parků na období 2019-2023 a budou realizována 
konkrétní opatření z něj vyplývající, 

 zpracována Adaptační strategie na změny klimatu na období 2020-2024 a budou realizována 
konkrétní opatření z ní vyplývající, 

 zpracován Program zlepšování kvality ovzduší na období 2020-2024 a budou realizována 
konkrétní opatření z něj vyplývající, 

 realizován projekt Odpadového centra Olomouc, 

 v rámci protipovodňových opatření kladen důraz na zapojení řeky Moravy do života ve městě, 
oživení náplavek a realizováno pevné stání plavidel, 

 kladen důraz na obnovu lesního fondu ve vlastnictví města Olomouce s ohledem na klimatické 
změny a kůrovcovou kalamitu, 

 zpracována vyhledávací studie na nové zdroje pitné vody, 

 realizována obnova kontejnerových stání na odpady (včetně podzemních kontejnerů). 
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13. Partnerství: 

 rozvoj spolupráce a partnerství města se středními a vysokými školami, zejména pak s 
Univerzitou Palackého v Olomouci,  

 partnerství s podnikatelským sektorem a profesními komorami a svazy,  

 spolupráce a podpora společných projektů města s institucemi zřizovanými státem a krajem,  

 podpora aktivit soukromých muzeí a expozic, spolků a dalších organizací působících na území 
města,  

 zapojení do projektů, sdružení, organizací a partnerství měst a obcí,  

 posilování spolupráce s Olomouckým krajem, obcemi a městy regionu,  

 rozšiřování spolupráce s partnerskými městy.  

Konkrétně bude: 

 dokončena příprava podnikatelské zóny Kasárna Neředín, 

 kladen důraz na spolupráci s Olomouckým krajem, Univerzitou Palackého, Olomouckým 
arcibiskupstvím, Armádou ČR a dalšími partnery ve vazbě na rozvoj města, 

 z rozpočtu města poskytována podpora na zahraniční aktivity a spolupráci s důrazem na 
partnerská města, 

 připravovat a realizovat projekty, které budou využívat potenciálu Univerzity Palackého 
v Olomouci, 

 pokračováno v rozvoji Olomoucké aglomerace v rámci ITI. 

 

 

 

 


