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VIZE

Dr íte v rukou prezenta ní verzi Strategického plánu rozvoje m sta Olomouce. Dokumentu,
který ví, jak rozvíjet na e m sto v p í tích letech. Plnou verzi najdete na webových stránkách
menimeolomouc.eu/strategickyplan

OLOMOUC 2030: HISTORICKÁ PERLA MORAVY
hrdé a vzd lané m sto s budoucností
 Konkurenceschopné a kreativní centrum s atraktivním podnikatelským prost edím,

1 vize

odpovídající nabídkou pracovních p íle itostí a rostoucí ekonomikou, stavící na
vzd lanosti a inovacích.
 St edoevropské duchovní, kulturní a sportovní centrum s bohatou nabídkou pro

4 pilí e

p íjemný ivot.
 P ív tivé m stské prost edí s mo nostmi odpo inku v zeleni park i na b ezích ek.

23 cíl

 Bezpe né a dopravn dostupné místo pro ivot bez bariér, m sto s rozvinutou sítí

sociálních a zdravotních slu eb a p átelské rodinám.
 Sebev domé centrum regionu aktivn prosazující zájmy Olomou an .

87 opat ení

EXPERTNÍ
A KOMUNITNÍ
P ÍSTUP

M STO OLOMOUC
Olomouc je se svými více ne sto tisíci obyvateli jedním z nejvýznamn j ích m st
v eské republice. Díky své bohaté historii, starobylé univerzit , kulturním a emeslným
tradicím, ale p edev ím centrální poloze v rámci Moravy byla v dy atraktivním místem
pro turisty, obchodníky a podnikatele. Moderní rozvoj m sta je reprezentován
p edev ím v decko-výzkumnými centry mezinárodního významu, pr myslovými

Strategický plán vychází z podn t více ne 3000 Olomou an (dotazníková
et ení, pocitové mapy a ve ejná projednání) a 14 osobností m sta:
 Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký a metropolita moravský

a komer ními zónami, administrativními komplexy, pi kovými hotely i intenzivní
reziden ní výstavbou. Pro svou neopakovatelnou atmosféru se stalo vyhledávaným
st ediskem mezinárodních konferencí, výstav a festival .

 Bc. Daniela Hor áková vedoucí odd lení komisí m stských ástí













Magistrátu m sta Olomouce
RNDr. Ale Jakubec, Ph.D. nám stek primátora
Ing. Alois Kadl ík velitel posádky Olomouc
PhDr. Radim Ka par editel Okresní hospodá ské komory Olomouc
Mgr. Dominika Kova íková lenka Zastupitelstva m sta Olomouce
JUDr. Martin Major, MBA nám stek primátora
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. rektor Univerzity Palackého v Olomouci
Ing. arch. Tomá Pejpek len Zastupitelstva m sta Olomouce
doc. Mgr. Antonín Stan k, Ph.D. primátor statutárního m sta Olomouce
doc. Mgr. Pavel aradín, Ph.D. politolog
RNDr. Ladislav nevajs nám stek primátora
RNDr. Josef Tesa ík editel Moravské vysoké koly Olomouc, o.p.s
Mgr. Miroslav bánek, MPA len Zastupitelstva m sta Olomouce

M sto je díky unikátnímu historickému jádru, park m, kulturní tradici, zázemí pro
p ím stskou rekreaci, p íznivým klimatickým podmínkám a stavu ivotního prost edí
jedním z nejatraktivn j ích míst pro bydlení. Hned po Praze se m
nejv t í m stskou památkovou rezervací se vzácn

e py nit druhou

zachovaným p dorysem

st edov kého m sta. Mezi nejvýznamn j í zdej í památky lze za adit Sloup Nejsv t j í
Trojice, který byl v roce 2000 pro svou unikátnost zapsán do seznamu UNESCO.
Historické jádro obklopují jako prstenec parky o rozloze 47 hektar , kde jsou
ka doro n po ádány mezinárodní kv tinové výstavy Flora.
Na e m sto je centrem Olomouckého kraje. Spole n

s P erovem, Prost jovem

a dal ími m sty je sou ástí Olomoucké aglomerace, která ítá tém
a je jedním ze sedmi významných pól r stu eské republiky.

500 tisíc obyvatel

GENIUS LOCI

I. PILÍ
KONKURENCESCHOPNÁ A KREATIVNÍ OLOMOUC
 Chceme kontinuáln zlep ovat infrastrukturu kol a jejich technické vybavení.
 Zefektivníme kvalitu výuky a výchovy v etn kariérového poradenství.
 Budeme systémov podporovat spolupráci v dy s praxí.
 Podpo íme inovace a kulturn kreativní pr mysly.
 Budeme aktivn spolupracovat p i zaji ování rozvojových projekt .

INFRASTRUKTURA KOLSTVÍ


Podpo íme investi ní projekty do infrastruktury mate ských a základních kol, zam íme se na vybavení

SPOLUPRÁCE NA ROZVOJOVÝCH PROJEKTECH


odborných u eben a modernizaci t locvi en a kolních h i .


Pom

eme vzniku vhodných ploch k podnikatelským aktivitám, p edev ím se zam ením na revitalizaci

zastaralých, prostorov a technicky nevyhovujících objekt a areál tzv. brown eld .

Zajistíme navý ení kapacit v mate ských kolách a vytvo ení podmínek pro p ijetí ka dého dít te



Spole n s odbornými partnery budeme poskytovat kvalitní poradenské, informa ní a asisten ní slu by.

k p ed kolnímu vzd lávání, jeho rodi e o to po ádají.



Budeme podporovat budování center sdílených slu eb soukromými subjekty a p ispívat k uplatn ní
cizojazy n vzd laných vysoko kolských absolvent .

KVALITA VÝUKY




Podpo íme prvky projektové výuky se zam ením na oblast kultury a kreativity.



Zam íme se na prevenci rizikového chování ák a podporu inkluzivního vzd lávání ve kolách.



Podpo íme kariérové poradenství a rozvoj kompetencí ák k podnikavosti, iniciativ a kreativit .

PROPOJENÍ V DY A PRAXE
Budeme se sna it o efektivn j í propojování rem s vysokými kolami a dal ími výzkumnými institucemi,
v etn navazování mezinárodní spolupráce.


Posílíme komunikaci a spolupráci mezi p edstaviteli m sta a regionálními partnery.

INOVACE A KREATIVITA


Zam íme se na environmentální výchovu, vzd lávání a osv tu, stejn jako na rozvoj t lovýchovy, sportu
a aktivního ivotního stylu.





Budeme neustále zvy ovat kvalitu vzd lávání v etn vyu ívání moderních technologií
a vzd lávání v oblasti p írodních v d.



Zam íme se na podporu malého a st edního podnikání.

Budeme aktivn podporovat obory a formy studia s ohledem na pot eby trhu práce. Zavedeme
polytechnickou výuku a zasadíme se o vznik krou k s polytechnickou tematikou.





Podpo íme vznik a innost organizací, asociací, klastr a podnikatelských i oborových svaz , které budou
p ispívat k zavád ní nových technologií a znalostí do praxe, i uplatn ní výsledk výzkumu a vývoje v praxi.

Budeme podporovat odv tví zahrnutá do konceptu tzv. kulturních a kreativních pr mysl a vznik nových
pracovních míst v t chto odv tvích.



Podpo íme vznik a innost klastr , start-up rem zam ených na kreativní a znalostní obory a innost
kreativních (coworkingových) center.



Zam íme se na zabezpe ení poradenství v problematice inovací a kreativity formou propaga ních
a osv tových aktivit i nan ních nástroj .

II. PILÍ
OLOMOUC PERLA EVROPY
 Chceme posílit jednotnou komunika ní kampa Olomouce jako turistického cíle.
 Zvý íme atraktivitu nabídky kvalitních slu eb pro cestovní ruch, kulturu, volný as

a sport.
 Plánujeme zmodernizovat a roz í it nabídku volno asové, kulturní, sportovní

a turistické infrastruktury v etn vyu ití potenciálu vodních tok a vodních ploch.
 Budeme rozvíjet podmínky pro cykloturistiku a p

í dostupnost turistických cíl .

 Chceme zvý it vyu ití potenciálu kulturního a duchovního d dictví.

PROPAGACE M STA

CYKLOTURISTIKA A P

Í TURISTIKA



Budeme budovat jednotnou zna ku m sta, jednotný brand a marketing turistické destinace.



Podpo íme rostoucí zájem obyvatel o zdravý ivotní styl a aktivní trávení volného asu.



Rozvineme spolupráci s klí ovými subjekty v cestovním ruchu, abychom vzájemn provázali své aktivity



Budeme usilovat o dob e fungující sí cyklistických komunikací a tras a o lep í pr jezdnost Olomouce

a komunika ní kampa .


Podpo íme st

ejní akce ve m st .



Roz í íme vyu ití smart technologií a sociálních sítí k propagaci a lep í prezentaci m sta.



Zlep íme naviga ní systém a rozmístíme infokiosky ve m st .

SLU BY PRO CESTOVNÍ RUCH A VOLNÝ AS


na kole.


Chceme dále rozvíjet infrastrukturu pro kola, in-line brusle a pro elektrokola v etn pot ebného mobiliá e.



Usilujeme o snadn j í dostupnost a propojení turistických cíl ve m st a jeho okolí, a to zejména pro p

KULTURNÍ A DUCHOVNÍ D DICTVÍ


Chceme vrátit ivot do historického centra m sta po celý rok a podporovat jeho multifunk nost.

Budeme p ispívat k zaji t ní bohatého kulturního, sportovního i spole enského vy ití obyvatel m sta i jeho



Budeme zvy ovat pov domí místních ob an o kulturních a duchovních hodnotách m sta.

náv t vník .



Posílíme atmosféru ivoucího m sta stejn jako m sta se silnou duchovní tradicí.



Zam íme se na rozvoj nových slu eb, inovativních návrh , event a akcí.



Podpo íme vytvá ení pobídek pro drobné investice iniciované místními spolky i ob any v oblasti
cestovního ruchu, kultury a sportu.

VOLNO ASOVÁ A TURISTICKÁ INFRASTRUKTURA


Chceme pokra ovat v roz i ování nabídky volno asové, kulturní, sportovní a turistické infrastruktury.

Volba zp sob p epravy / pracovní den 2016 (skute nost)

35,8 %

5,9 %

30,8 %

27,5 %

25,7 %

30,2 %

Podpo íme nové, inovativní nápady a aktivity, které odpovídají sou asným trend m.


Jsme pro rekonstrukci stávajících a výstavbu nových sportovních a kulturních za ízení.



Budeme podporovat vybudování infrastruktury a zázemí pro vodní rekreaci a vodní sporty.

Volba zp sob p epravy / pracovní den 2030 (cíl)

36,5 %

7,6 %

í.

III. PILÍ
UDR ITELNÁ OLOMOUC
 Zajistíme udr itelnost dopravy ve m st ve v ech formách v etn

e ení parkování.

 Zlep íme bezpe nost dopravy a bezbariérovost ve m st .
 Chceme zlep it kvalitu ve ejných prostranství v etn zelen a chránit historické

d dictví.
 Je nutné zlep it vodní re im krajiny, její ekologickou stabilitu a vybudovat

protipovod ovou ochranu m sta.
 Zajistíme trvale efektivní odpadové hospodá ství.
 Chceme zlep it kvalitu ovzdu í.
 Budeme rozvíjet a zlep ovat technickou infrastrukturu a sni ovat energetickou

náro nost.

DOPRAVA A PARKOVÁNÍ


Budeme prosazovat ekologicky etrné zp soby dopravy - zejména MHD, p

BEZPE NOST A BEZBARIÉROVOST
í a cyklo dopravu.



Chceme sní it podíl individuální automobilové dopravy, podpo íme ekologické pohony a sdílení.


Zam íme se na propojení m stské a p ím stské hromadné dopravy, nedostate nou kapacitu stávajících

Zajistíme bezbariérové úpravy p echod pro chodce a zastávek MHD, stejn jako obnovu vozového parku
MHD s plnou bezbariérovostí.



P isp jeme k lep í mobilit osob s omezenou schopností pohybu a orientace ve m st .

vozoven a obnovu vozového parku MHD.


Budeme optimalizovat parkování v centru, v problémových sídli tích i parkování ve vazb na p estupní

ODPADOVÉ HOSPODÁ STVÍ

terminály, podpo íme budování systému P&R parkovi .


Zlep íme pr jezdnost m stem pomocí inteligentního ízení dopravy a zlep ením infrastruktury pro cyklisty.



Usilujeme o protihluková opat ení podél silnic a o vytvo ení plánu údr by a oprav dopravní infrastruktury.

PROTIPOVOD OVÁ OCHRANA


Dobudujeme protipovod ovou ochranu m sta Olomouce.



Chceme se v novat naru enému vodnímu re imu a sna it se zadr et srá kovou vodu v krajin i v intravilánu.



Propojíme sídelní zele a krajinu, zam íme se na tvorbu p ím stské krajiny a protierozní opat ení.



odpad

Zavazujeme se k uplat ování princip památkové pé e v centru i mimo m stkou památkovou rezervaci.



Chceme rozvíjet a zkvalit ovat ve ejná prostranství a zvý it podíl vzrostlé zelen ve m st .



Budeme pe ovat o architektonickou tvá m sta, zvý íme po adavky na funk ní a estetickou kvalitu staveb

Vybudujeme nové odpadové centrum ve Chválkovicích.



Zvý íme po et sb rových dvor , zkvalitníme t íd ní bioodpadu, kov , pou itých jedlých olej a textilu.

KVALITA OVZDU Í


Budeme nadále pokra ovat v aktivitách vedoucích ke sni ování zne i ování ovzdu í ve m st .



Zam íme se na monitoring kvality ovzdu í, informa ní kampa a zpracování studií p vodc zne i t ní
ovzdu í sm ujících k identi kaci zne i ovatel .

ENERGIE A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA


a zabráníme dal í expanzi do volné krajiny.


Budeme up ednost ovat rozvoj m sta v rámci zastav ného území, zam íme se na nevyu ívané plochy
a objekty, proluky a brown eldy. Nastavíme koncep ní p ístup p i rozvoji a zkvalit ování ve ejných prostranství.

domácí kompostování, re-use centra, prevenci vzniku odpad na ve ejných akcích.



VE EJNÝ PROSTOR A ZELE


Chceme kvalitní a funk ní systém odpadového hospodá ství, který bude klást d raz na p edcházení vzniku

Zamezíme degradaci vodohospodá ské infrastruktury, abychom zajistili plynulé zásobování pitnou vodou
a odvád ní a i t ní odpadních vod i pro dal í generace.



Zavedením energetického managementu dosáhneme energetických úspor a sní íme energetickou
náro nost ve ejného osv tlení a budov v majetku m sta.

IV. PILÍ
OLOMOUC FUNK NÍ CENTRUM REGIONU
 Budeme dodr ovat principy zdravého nan ního ízení.
 Chceme rozvíjet roli m sta jako významného partnera p i vyjednávání o klí ových

oblastech ivota.
 Rozvineme principy strategického a projektového ízení za ú elem zvy ování

kvality ve ejných slu eb poskytovaných magistrátem.
 Budeme e it problematiku dostupnosti bydlení.
 Zajistíme efektivní koordinaci sociálních slu eb a podpo íme prorodinná opat ení.
 Chceme e it výskyt patologických sociálních jev a posílit bezpe í ob an .

FINAN NÍ ÍZENÍ


Budeme se sna it o sni ování zadlu ení m sta, s výjimkou významných strategických d vod .



Nový majetek budeme po izovat s ohledem nejen na investi ní, ale i provozní výdaje.



Provedeme p ehodnocení nemovitého majetku m sta a jeho konsolidaci s cílem sní it výdaje a zvý it

DOSTUPNÉ BYDLENÍ


Roz í íme stávající m stský bytový fond ur ený pro ú ely dostupného bydlení, bytovou politiku m sta
zacílíme p edev ím na sociální a startovací byty.



efektivitu a kvalitu slu eb.

Zajistíme d stojné bydlení pro sociáln a ekonomicky slab í skupiny obyvatel

pro seniory, mladé rodiny,

osoby v nouzi i slo ité ivotní situaci.



Budeme redukovat výdaje na b

ný provoz.



Zodpov dn se p ipravíme na nové programové období EU po roce 2020, kdy hrozí pokles evropských
dotací.

AKTIVNÍ ROLE M STA



Nastavíme pravidla pro p id lování byt v systému dostupného bydlení.

SOCIÁLNÍ SLU BY A PRORODINNÁ OPAT ENÍ


Zajistíme optimální sí a efektivní koordinaci sociálních a souvisejících slu eb, aby pru n reagovaly na
demogra cký vývoj.



Budeme aktivn vyjednávat o klí ových projektech nadregionálního významu, hájit zájmy m sta



Podpo íme metodu komunitního plánování.

a prosazovat jeho po adavky. Nap íklad p i vybudování východní tangenty.



Budeme vytvá et nové a rozvíjet stávající aktivity na podporu rodin.



Budeme spolupracovat s obcemi a m sty v rámci Olomoucké aglomerace.



Chceme rozvíjet vztahy s p eshrani ními m sty a být aktivním lenem Svazu m st a obcí eské republiky.



Posílíme spolupráci s neziskovou, terciární i soukromou sférou, která naplní po adované principy
partnerství na místní úrovni.

BEZPE NOST


Chceme e it problematiku bezdomovectví a nar stajícího po tu osob ohro ených bezdomovectvím.



Prost ednictvím preventivních aktivit budeme p edcházet vzniku, p ípadn omezovat výskyt ji existujících

STRATEGICKÉ A PROJEKTOVÉ ÍZENÍ

sociáln patologických jev jako je gamblerství nebo drogová závislost.






Budeme vytvá et odborné projektové týmy u strategicky významných projekt statutárního m sta

Zam íme se na vzd lávání, poradenství a realizaci osv tových aktivit orientovaných na zranitelné
a ohro ené skupiny obyvatel.

Olomouce nap í odbory magistrátu.



Budeme dbát na volno asové aktivity rizikových skupin d tí a mláde e.

P i napl ování Strategického plánu, který bude ka doro n vyhodnocován a navázán na rozpo et m sta,



Podpo íme prevenci kriminality ve virtuálním prostoru a boj proti zadlu ování.

zajistíme otev enou komunikaci, participaci a partnerství s odbornou i irokou ve ejností.



Posílíme kamerový systém a vyu ívání nových technologií v predikci majetkové trestné innosti.

KOMISE M STSKÝCH ÁSTÍ

POCITOVÁ MAPA

D le itým pojítkem mezi Olomou any a vedením m sta je 27 komisí m stských ástí. Jejich prost ednictvím

https://menimeolomouc.eu/strategickyplan/zapojeni-verejnosti

se p ipomínky obyvatel p edkládají Rad m sta Olomouce a pracovník m magistrátu.

1. ernovír a Klá terní Hradisko | 2. Dro dín | 3. Hej ín | 4. Holice | 5. Chomoutov | 6. Chválkovice | 7. Lazce
8. Lo ov | 9. Nedv zí | 10. Nemilany | 11. Tabulový Vrch | 12. Ne edín | 13. Nová Ulice | 14. Nové Hodolany
15. Nové Sady | 16. Nový Sv t | 17. Olomouc - st ed | 18. Olomouc - západ | 19. Pavlovi ky | 20. Povel
21. Radíkov | 22. ep ín | 23. Slavonín | 24. Staré Hodolany a B lidla | 25. Svatý Kope ek | 26. Topolany
27. Týne ek
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Ve kterém ve ejném prostoru se cítíte p íjemn ?

KDO SE ZAPOJIL
DO TVORBY PLÁNU


1010 ob an

M NÍME OLOMOUC
www.menimeolomouc.eu

se zú astnilo dotazníkového et ení, kde vyjad ovali své

názory na stávající stav i budoucí rozvoj m sta


2110 lidí se zapojilo do tvorby pocitových map, b

hem kterých bylo

zaznamenáno více ne 25 760 pocit na ur itá témata s vazbou na konkrétní
m stské lokality


170 ob an

m sta a zástupc z ad podnikatelské ve ejnosti se zú astnilo

ve ejných projednání, debat a diskuzí nad hlavními problémy a pot ebami m sta
stejn jako nad rozvojovými cíli a aktivitami do roku 2023



100 odborník se zapojilo do práce odborných pracovních skupin
14 osobností m sta se zú astnilo ízených rozhovor

Odpov dnost za pr b h, koordinaci a ízení procesu tvorby Strategického plánu rozvoje m sta Olomouce
m la 20 lenná Komise pro strategické ízení v ele s p edsedou nám stkem primátora Ale em Jakubcem.

Slo ení komise:


volení ve ejní initelé ( lenové stran zastoupených v Zastupitelstvu m sta Olomouce)



vedoucí pracovníci klí ových odbor Magistrátu m sta Olomouce



zástupci partnerských organizací podílejících se na regionálním rozvoji m sta.
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