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Vážení spoluobčané, 

dovoluji si Vám předložit Strategický plán rozvoje města Mikulov 2013–2026, který 

představuje komplexní nástroj sloužící k budoucímu rozvoji našeho města. Strategii rozvoje 

má zpracovanou každé větší město v České republice. Tudíž i Mikulov nechce zůstat pozadu. 

S tím, jak se naše společnost mění, mění se i její potřeby a nároky. 

Město Mikulov získalo v roce 2010 finanční prostředky z Evropského sociálního fondu, 

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt „Zefektivnění činnosti 

městského úřadu Mikulov“. Jednou z hlavních činností projektu je tvorba nového 

strategického plánu města, který navazuje na doposud zpracované dokumenty na úrovni 

města. Spolu s územním plánem města Mikulov a rozpočtem považuji strategický plán za 

jeden z nejdůležitějších dokumentů. Na základě průzkumů a diskusí zohledňuje konkrétní 

problémy obyvatel města, neziskových organizací a podnikatelských subjektů v našem městě. 

Současně zajišťuje udržitelný rozvoj města, tj. vyvážený rozvoj ekonomických a sociálních 

aspektů s velkým důrazem na reálné plnění jeho obsahu. Na tvorbě strategického plánu 

rozvoje města se podílela řada odborníků a možnost ovlivnit jej dostala i široká veřejnost.  

 

Strategický plán je nejen vizí města Mikulov až do roku 2026, ale je i nezbytnou podmínkou 

pro získání finančních prostředků z fondů Evropské unie pro konkrétní projekty v něm 

obsažené. S přijetím strategického plánu samozřejmě práce nekončí, naopak, přichází fáze 

implementační a následně příprava a realizace jednotlivých projektů a úkolů rozpracovaných 

v návaznosti na rozpočet města v dílčích akčních plánech, které napomohou k jeho splnění. 

Chci Vás ujistit, že tento materiál není neměnný či dogmatický a že se k němu v určitých 

periodách budeme vracet, budeme hodnotit jeho plnění a dle potřeby jej aktualizovat. 

Zkušenosti z jiných měst potvrzují, že strategický plán rozvoje města je instrument, který 

pomáhá udržovat dlouhodobý koncepční rozvoj měst. Jeho tvorba a pravidelná aktualizace je 

příležitostí pro zapojení obyvatel do života města a ovlivňování prostředí, v němž žijí a budou 

žít i jejich děti.  

 

Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem aktivním spoluobčanům, členům pracovních 

skupin i celému kolektivu zpracovatelů za obětavou práci, při které jsme se mohli společně 

zamyslet nad budoucím směřováním našeho města. Jsem přesvědčen, že tento strategický 

dokument za naší společné aktivní spolupráce a pomoci zabezpečí rozkvět našeho krásného 

města. 

 
Rostislav Koštial 

starosta města Mikulov 

© Město Mikulov, 2013 
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1. Úvod 

Strategický plán rozvoje města Mikulov 2013–2026 (dále jen „strategický plán“) je jednou 

z cílených cest, jak zvýšit kvalitu života občanů ve městě Mikulově, minimalizovat významné 

slabé stránky města a naopak podpořit jeho potenciál. Aby tohoto cíle bylo dosaženo 

efektivně a účelně, je třeba při procesu rozvoje postupovat systematicky. Základní klíčové 

potřeby, požadavky a jejich priority jsou dány právě tímto průřezovým dokumentem. 

Smyslem strategického plánu je koncentrace podpory regionálního rozvoje v jasně 

vymezených mantinelech daných městem, a proto jeho nezbytným úkolem musí být plnění 

takových cílů, jež jsou v souladu se strategickými dokumenty samotného města. 

 

Ve spolupráci s odborníky Městského úřadu (dále jen „MěÚ“) Mikulov, zástupci firem, 

neziskových organizací a odborné veřejnosti došlo v období prosinec 2012 – květen 2013 ke 

zpracování strategického dokumentu, který byl následně podroben připomínkovému řízení ze 

strany všech dotčených orgánů a osob. Garantem celého procesu strategického plánování je 

Odbor rozvoje a živnostenského podnikání (dále jen „ORaŽP“) MěÚ Mikulov.  

 

Přijetím strategického plánu přejímá město Mikulov základní principy procedur regionální 

politiky Evropské unie (dále jen „EU“). Jedním z těchto základních principů je princip 

programování. Principem programování je soustředění pozornosti na dosažení střednědobých 

a dlouhodobých cílů zainteresovanými subjekty na vymezeném území.  

 

Strategický plán města Mikulov 2013–2026 je koncipován jako dlouhodobý rozvojový 

dokument (14 let), který má formulovat cíle, opatření a rozvojové aktivity města do roku 

2026. Jako zásadní rozvojový dokument jej přijalo Zastupitelstvo města Mikulova dne 

18. 9. 2013 usnesením č. 21/2013/G.    

 

Na tento dokument navazuje Akční plán města Mikulov (2014–2018, 2018–2022, 2022–

2026), což je dokument stanovující aktuální konkrétní priority realizace opatření a aktivit 

strategie rozvoje. Akční plán obsahuje přehled konkrétních akcí plánovaných na nejbližší 

roky. 
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2. Východiska zpracování  

Strategické plánování je systematické řízení jakékoliv organizace (např. instituce, podniku, 

kraje či města) zaměřené na to, aby tato organizace dlouhodobě naplňovala svůj hlavní účel 

a smysl. Tedy například aby instituce plnila to, kvůli čemu byla zřízena, aby podnik 

dosahoval maximálního zisku nebo aby se lidem ve městě dobře žilo. Tohoto cíle dosahuje 

organizace tím, že mobilizuje a co nejefektivněji využívá všechny vlastní zdroje a včas 

a správně reaguje na změny v okolním prostředí.  

 

Proč zpracovávají strategické plány také veřejnoprávní subjekty? 

o Protože si vzájemně konkurují - především o nové investice, pracovní místa, obyvatele 

a návštěvníky. 

o Protože to zlepšuje jejich pozici při získávání vnějších (zejména dotačních) zdrojů. 

o Protože jim to pomáhá sladit představy rozhodujících aktérů jejich rozvoje 

a dosáhnout vyšší synergie. 

o Protože to je způsob, jak můžou aktivně ovlivňovat vlastní budoucnost.  

o Veřejný sektor by měl vytvářet podmínky a předpoklady pro fungování sektoru 

soukromého. 

 

Strategické plánování se od ostatních druhů plánování liší tím, že: 

o řeší problémy dlouhodobě a komplexně, 

o pomáhá dosáhnout konsenzu v hlavních otázkách, které město musí řešit, 

o umožňuje optimálně využívat zjevné i skryté lidské, finanční a další zdroje, 

o neodvozuje dlouhodobé cíle od stávající podoby organizace, ale naopak od dlouhodobých cílů 

odvozuje žádoucí podobu organizace, 

o neomezuje se jen na plánování budoucí podoby a cílů organizace, ale zahrnuje i reagování na 

budoucí vývoj vnějšího prostředí. 

 

Hlavním nástrojem celého procesu strategického plánování je strategický plán. Představuje 

ucelenou sadu standardních, prakticky ověřených kroků a nástrojů řízení změn v organizaci 

a zároveň i samotný proces řízení těchto změn, který zahrnuje přesné určení žádoucího směru 

změn, stanovení přesného postupu provádění těchto změn, vlastní provádění změn v praxi 

i průběžné sledování a vyhodnocování jejich průběhu a výsledků. 

 

Kroky a nástroje strategického plánování použité při tvorbě Strategického plánu města 

Mikulov 2013–2026: 

1. vytvoření socioekonomického Profilu města (prosinec 2012 – leden 2013), 

2. anketární šetření spokojenosti obyvatel (únor – březen 2013),   

3. souhrnná analýza SWOT – porovnání silných a slabých stránek města s vnějšími příležitostmi 

a hrozbami pro naplnění vize (březen 2013), 

4. formulace mise, vize a dílčích strategických vizí – žádoucího cílového stavu, společně sdílené 

představy o tom, jak má město v budoucnosti v ideálním případě vypadat (březen 2013), 

5. stanovení dílčích vizí – hlavních dlouhodobých tendencí vývoje města v jednotlivých 

klíčových oblastech, na něž se zaměří úsilí k naplnění vize (březen 2013), 
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6. definice prioritních oblastí – vymezení oblastí, které mají klíčový význam pro naplnění vize 

(březen 2013), 

7. stanovení opatření – souboru podoblastí (duben 2013), 

8. stanovení aktivit – souboru aktivit/projektových námětů/projektů (květen 2013), 

9. zpracování konkrétních aktivit – stanovení konkrétních úkolů nebo projektů nutných pro 

realizaci dílčích cílů, včetně termínů, odpovědnosti a podmínek nezbytných pro jejich splnění 

(květen 2013), 

10. kompletace strategického plánu a připomínkové řízení (květen 2013), 

11. přijetí strategického plánu Zastupitelstvem města Mikulov. 

 

Zpracování návrhové části rozvojového dokumentu představuje rozhodování o tom, jaké 

problémy budou prostřednictvím strategického plánu řešeny a jaké nástroje při tom budou 

použity. Tato část plánu musí zároveň zodpovědět, jakým způsobem budou alokovány 

finanční zdroje, které bude možné na realizaci strategie využít. 

 

Návrhová část strategie je rozdělena na několik hierarchických úrovní (stupňů), které se 

navzájem obsahově liší mírou konkrétnosti a hlubším popisem. Pro účely strategického plánu 

bylo stanoveno 5 základních úrovní, které tvoří „strategický skelet“ návrhové části. 

 

Jednotlivé úrovně je možné definovat následovně: 

o Strategická vize – popisuje stav, jehož by mělo být v budoucnu dosaženo a v tomto 

smyslu představuje zastřešující rámec celé návrhové části. 

o Dílčí vize – jsou odvozeny od vize města a představují strategie nebo cesty, jak dané 

vize dosáhnout. 

o Prioritní oblasti – představují strukturovanou formulaci hlavních tematických sektorů, 

v rámci kterých je nutné danou problematiku řešit. Vymezení okruhů rozvoje slouží 

k logickému uspořádání plánu. Hlavní záměry v rámci každé tematické oblasti jsou 

dále rozvedeny ve strategických cílech. Stanovené strategické cíle jsou 

dekomponovány do jednotlivých opatření. 

o Opatření – určují problémové oblasti, které jsou řešeny na úrovni rozvojových aktivit.  

o Rozvojové aktivity – jsou obecněji formulované záměry na nejnižší úrovni návrhové 

části, které se naplňují podporou konkrétnějších aktivit. Konkrétní projektové náměty 

získané v průběhu zpracování plánu jsou přiřazeny k příslušným opatřením. 

 

Výsledkem tohoto postupu je hierarchické uspořádání návrhové části, kde se postupuje od 

relativně široce definovaných cílů až ke konkrétním opatřením a aktivitám. 
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Obrázek 1 Geneze procesu strategického plánování v Mikulově 

 

Zdroj: MěÚ Mikulov, 2013. 

Z hlediska času dochází se snižováním úrovní návrhové části ke zkracování předpokládané 

doby realizace. Časové horizonty realizace jednotlivých úrovní návrhové části mohou být 

rámcově vyjádřeny následovně: 

o Rozvojová vize: dlouhodobá realizace. 

o Globální strategické cíle: střednědobá až dlouhodobá realizace. 

o Rozvojové aktivity a projekty: krátkodobá až střednědobá realizace. 
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3. Analýza SWOT 

3.1. Metodika analýzy SWOT 

Analýza SWOT je standardní metodou používanou v podnikovém a veřejně-správním 

managementu. Společně s podklady ze situační analýzy by měla posloužit ke stanovení 

strategických cílů, priorit a opatření návrhové části strategického plánu města. 

Principem této analýzy je jednoduché, přesné a pokud možno přímé pojmenování vlastních 

předností a slabin z hlediska vnitřních podmínek života města a posouzení vnějších podmínek 

z hlediska příležitostí a rizik. Posílením silných stránek a eliminací slabých tak vzrůstá 

pravděpodobnost realizace příležitostí a omezují se rizika. 

Analýza SWOT především umožňuje, aby ve stejně přehledné struktuře, v jaké je provedena 

analýza, byla formulována strategie usměrnění budoucího vývoje města: 

o jak zachovat resp. rozvíjet jeho silné stránky, 

o jak odstraňovat resp. eliminovat jeho slabé stránky, 

o které z budoucích příležitostí lze využít pro jeho další rozvoj, 

o jakými cestami (prostředky, postupy) bude čelit očekávaným ohrožením jeho dalšího 

rozvoje. 

 

Analýza SWOT města Mikulov vychází z Profilu města, který byl zpracován jako první 

zásadní výstup celého procesu strategického plánování. Vytipováno bylo 11 hlavních oblastí – 

sféry vlivu, které jsou pro řešené území podstatné (klíčové problémy).  

Klíčové oblasti SWOT analýzy  

1. Bezpečnost a kriminalita (BE) 

2. Bydlení (BY) 

3. Cestovní ruch (C) 

4. Doprava (D) 

5. Kultura, sport a volný čas (K) 

6. Občanská vybavenost (O) 

7. Podnikatelské prostředí (P) 

8. Rozpočet (R) 

9. Technická infrastruktura (TE) 

10. Trh práce (TP) 

11. Životní prostředí (Ž) 

 

Ke každé klíčové oblasti byly odborníky z MěÚ Mikulov stanoveny metodou brainstormingu 

slabé a silné stránky, příležitosti a hrozby (kvadráty analýzy). Na základě společné odborné 

panelové diskuze byla následně analýza SWOT upravena (vyřazeny byly duplicity v rámci 

jednotlivých klíčových oblastí, došlo k úpravě některých formulací apod.). Výsledky byly 

zpracovány přehlednou formou na flipchart.  

Další použitá metoda je škálovací metoda pomocí semaforu (rozdělení odrážek v jednotlivých 

kvadrátech na prioritní, neutrální a nejméně prioritní podle barev na semaforu – zelená, 

oranžová a červená). V konečné podobě byla celá analýza SWOT zpracována do přehledné 

podoby.       
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Z důvodu větší srozumitelnosti je na následujících stranách prezentována pouze textová verze 

analýzy SWOT. Je však nutno mít na zřeteli, že zpracovaná analýza podléhá vývoji 

v závislosti na ekonomickém a společenském rozvoji města, nejbližšího okolí i širšího regionu 

a tudíž je aktuální jen omezenou dobu. Mezním datem vzniklé analýzy SWOT města 

Mikulova byla situace k 30. 4. 2013. Úplná verze analýzy SWOT je umístěna v příloze č. 1.  

 

Obrázek 2 Tvorba analýzy SWOT na MěÚ Mikulov 

 
Foto: Jaroslav Švec 
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Město Mikulov je v roce 2026 nadregionální centrum s přírodním i kulturně-

historickým dědictvím světového významu. Důraz je kladen na cestovní ruch, lázeňství 

a dopravní obslužnost s návazností na blízká mezinárodní letiště. Jako centrum 

moravského vinařství naplňuje principy udržitelného hospodaření v krajině. Je 

městem poskytujícím klidné a kvalitní bydlení i možnosti trávení volného času 

obyvatel. Zachovává si „venkovský“ charakter zástavby.  

 

4. Strategická vize města Mikulov 

 

Před vlastní definicí vize města Mikulov je důležité určit také hodnoty a postoje města 

Mikulov. Ke správné definici slouží mise, která říká, co je cílem společnosti nebo rozvoje 

města. Soustředí se na přítomnost. Definuje cílové skupiny a kritické oblasti. Informuje o tom, 

jak dobré chce město Mikulov být v konkurenci ostatních měst. 

 

Mikulov je město: 

 se značným přírodním bohatstvím, 

 s bohatou kulturně-historickou tradicí, 

 s významným potenciálem v oblasti cestovního ruchu a vinařství. 

 

Strategická vize tvoří „vstupní bránu“ do návrhové části strategického plánu. Jejím smyslem 

je určit zásadní rozvojovou orientaci města. Vize formuluje a popisuje stav, jehož by mělo být 

v budoucnosti dosaženo v daném území, přičemž jednotlivé části návrhu (strategické cíle, 

opatření, aktivity a projekty) jsou prostředkem k jejímu dosažení a naplnění. Stručná 

formulace vize, poslání a hodnot zaručuje městu nejen to, že má jasnou představu 

o sledovaných cílech, ale také usnadňuje sdílení této představy s ostatními lidmi. Jedním 

z hlavních úkolů člověka stojícího v čele jakékoliv organizace, je udávat směr, kterým se mají 

ostatní ubírat. 

 

Strategický plán města Mikulov 2013–2026  je koncipován jako dlouhodobý rozvojový 

dokument. Důvodem je zajištění návaznosti dlouhodobé koncepce rozvoje města, pro které 

jsou navrženy strategické cíle a opatření tohoto strategického plánu. V rámci strategického 

plánu jsou výjimečně uvedena i opatření dlouhodobějšího charakteru, o kterých je nutné 

uvažovat již v rámci střednědobého plánovacího procesu. Strategická vize města Mikulov 

byla formulována s ohledem na potřebu trvale udržitelného rozvoje a s vědomím, že jen od 

jasných vizí lze přejít k realizaci přínosných aktivit. 
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Definování mise a strategické vize je politickým konsenzem (všeobecnou dohodou) Komise 

pro strategický rozvoj města Mikulov a souhrnným strategickým pohledem na další rozvoj 

města Mikulov.  

K naplnění celkové vize města byly stanoveny dílčí vize, které svým charakterem 

a zaměřením naplňují stanovenou vizi města.  

 

Dílčí strategické vize 

 

 Mikulov se rozvíjí jako město silného národního i nadnárodního významu, které dbá 

o společný rozvoj historického centra a předměstí, jež jsou příjemným prostředím pro 

život jejich obyvatel. Je dostupný po bezpečných komunikacích a železnici, nabízí 

kvalitní systém parkování s dostatečnou kapacitou. Zajišťuje dopravní obslužnost na 

území města. Jsou dobudovány a zmodernizovány inženýrské sítě. Má přiměřenou 

hospodářskou základnu zaměřenou na menší výrobní provozy, rozvíjející se řemesla 

a stavebnictví. Kvalitním systémem obchodů a služeb plně uspokojuje potřeby obyvatel 

i návštěvníků města i při sezónních výkyvech. Město podporuje bytovou výstavbu. 

Památky jsou intenzívně chráněny, aby se zachoval ojedinělý historický a krajinný rámec 

města.  

 Mikulov je kulturním a turistickým centrem mezinárodního významu. Je dlouhodobě 

renomovanou destinací cestovního ruchu. Řízený cestovní ruch je významnou součástí 

života města a nedílnou součástí jeho ekonomické a sociální prosperity. V oblasti kultury 

a cestovního ruchu město plní aktivní úlohu ve společných projektech na krajské, 

celostátní a mezinárodní úrovni. Veškeré hospodářské a společenské aktivity jsou šetrné 

k životnímu prostředí i k historickým a kulturním památkám města. Mikulov si uchovává 

svůj „genius loci“ a je přátelským a bezpečným městem pro své obyvatele i návštěvníky. 

Památky jsou vhodně využívány pro cestovní ruch a kulturní aktivity v souladu se svou 

hodnotou a s mezinárodně a celostátně platnými zásadami památkové péče a ochrany. 

Bohatá a atraktivní nabídka kulturních a společenských událostí uspokojuje cíleně 

zvolené věkové a zájmové skupiny obyvatel i návštěvníků. Obyvatelé mají dobré 

podmínky pro uspokojování svých potřeb a zájmů ve volném čase. Ve městě je 

dostatečná infrastruktura a prostory pro aktivity a potřeby kultury a cestovního ruchu. 

  Mikulov je městem, v němž se proporcionálně rozvíjejí cestovní ruch, diverzifikované 

zemědělství s důrazem na vinařství, lehká průmyslová výroba, drobná řemesla a služby 

a navazující stavebnictví.  

 Širokou nabídku kvalitního vzdělávání pro obyvatele města a okolí doplňují nové typy 

a pojetí celoživotního vzdělávání. Pro sportovní, kulturní i společenské vyžití obyvatel 

i návštěvníků města je vytvořeno odpovídající zázemí i bohatá nabídka, na níž se podílí 

místní spolky. Také občanská vybavenost odpovídá potřebám obyvatel a je po technické 

stránce na velmi dobré úrovni. 
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 Veškeré hospodářské a společenské aktivity v Mikulově jsou šetrné k životnímu 

prostředí. Omezování emisí na minimum, spolu s efektivním využíváním energetických 

zdrojů (včetně alternativních) pomáhají řešit otázku kvality ovzduší. Město má 

k dispozici dostatečné množství jakostní pitné vody. Město zajišťuje třídění a likvidaci 

odpadu a úpravu a rozvoj veřejné zeleně. Je udržována rovnováha příměstské krajiny 

a uchovávána biodiverzita ekosystému. Město podporuje ekologické cítění obyvatel. 

 

 Mikulov je bezpečným městem pro své obyvatele i návštěvníky. Ve městě jsou 

podporována opatření vedoucí k zabezpečení obyvatel, majetku a životního prostředí 

během krizových situací. Město je bezpečným domovem, je upravené, plné zeleně 

a vzduch je čistý i v zimě. Je uspokojivě vyřešena technická ochrana životního prostředí 

ve všech jeho složkách v souladu s trvale udržitelným rozvojem. 

 Hospodaření města je zdravé, obec se nezadlužuje nad únosnou míru, vlastní 

nemovitosti, které jsou zázemím pro rozvoj služeb obyvatelům a návštěvníkům obce. 

Město je zřizovatelem a zakladatelem organizací, jejichž prostřednictvím zajišťuje plnění 

některých svých úkolů ve vztahu k občanům. Tyto hospodaří efektivně a účelně. 
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5. Prioritní oblasti 

Na základě zpracované analýzy území (Profil města), analýzy SWOT a výsledků anketárního 

šetření byly na jednání Komise pro strategický rozvoj dne 3. dubna 2013 zvoleny prioritní 

oblasti, které tvoří základní pilíře rozvoje města v horizontu 14 let. V souladu se zachováním 

jednotného pojmosloví ve strategii rozvoje byly definovány základní rozvojové pilíře, které 

nesou pojmenování „Prioritní oblasti“ (dále jen „PO“). Číselné označení je arabskými čísly 

1–6. Pro další označení je následně použito desetinné třídění.     

 

Dlouhodobý rozvoj města se opírá o šest základních pilířů: 

1. Pozice města Mikulov na významné mezinárodní silnici E461 a z toho vyplývající 

funkční dopravní a technickou infrastrukturu. 

2. Silné historické a kulturní tradice. Sociální a lidských kapitál úzce spojený 

s podporou vzdělávání, cestovním ruchem a volnočasovými aktivitami. 

3. Konkurenceschopnost města Mikulov s využitím podpory ekonomiky 

a podnikatelské infrastruktury. 

4. Lokalizace významných přírodních, historických a kulturních památek a jejich využití 

pro účely cestovního ruchu. 

5. Územní rozvoj spojený s koncepčním využíváním všech ploch vymezených územním 

plánem. Udržitelné, zachovalé a šetrné životní prostředí s odkazem na trvale 

udržitelný rozvoj; 

6. Kvalitní školská a sociální základna poskytující služby na vysoké úrovni. 

 

Tyto pilíře rozvoje byly zvoleny také jako pořádací princip prací na strategickém 

plánu a jeho základní prioritní oblasti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritní oblast 1 (PO 1)  Doprava a technická infrastruktura   

 
Prioritní oblast 2 (PO 2)  Kultura, sport a volný čas     

 
Prioritní oblast 3 (PO 3)  Ekonomika města     

 
Prioritní oblast 4 (PO 4)  Cestovní ruch     

 
Prioritní oblast 5 (PO 5)  Urbanismus a bydlení     

 
Prioritní oblast 6 (PO 6)  Občanská vybavenost     
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Důležitým hlediskem výběru a formulace kritických oblastí bylo podchycení vybraných 

oblastí rozvoje města i zvoleného zaměření. Rozdělení na prioritní oblasti poskytuje i možnost 

členění Strategického plánu. Následující kapitola obsahuje tematickou náplň prioritních 

oblastí, kde jsou uvedeny nejvýznamnější charakteristiky rozepsané formou aktivit 

v podkapitole 5.4.   

5.1. Souhrnné charakteristiky prioritních oblastí 

 

 

Tematická náplň PO 1  

 Rozvoj cyklistické a pěší dopravy (cyklostezky, stezky pro pěší, naučné stezky). 

 Rozvoj hromadné dopravy a dopravní obslužnosti. 

 Zklidnění tranzitní dopravy (obchvat města). 

 Bezpečnost a plynulost silničního provozu (rekonstrukce komunikací, výstavba 

nových komunikací, přechody, bezpečnostní prvky). 

 Negativní vlivy dopravy. 

 Doprava v klidu (parkoviště a plochy pro odstavení kamionů a autobusů). 

 Využití obnovitelných zdrojů energie. 

 Rekonstrukce sítí ve městě (kanalizační, energetické a elektrické sítě, vodovody). 

Tematická náplň PO 2  

 Infrastruktura pro kulturu a cestovní ruch (podpora a rozvoj budov, zařízení, institucí 

a služeb). 

 Kulturní aktivity. 

 Ochrana památek, podpora památkové péče. 

 Zpracování koncepcí v oblasti ochrany památek a kulturního dědictví. 

 Infrastruktura pro kulturu, volný čas a sport (podpora a rozvoj budov, zařízení, 

institucí a služeb pro volný čas). 

 Kulturní, sportovní a ostatní volnočasové aktivity (podpora a rozvoj sportovních 

a volnočasových aktivit – organizovaných i neorganizovaných, 

institucionalizovaných). 

 Image města, prezentace vůči vnějšímu okolí, public relations.   

 

Prioritní oblast 1 (PO 1)  Doprava a technická infrastruktura 

 

Prioritní oblast 2 (PO 2)  Kultura, sport a volný čas 
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Tematická náplň PO 3  

 Podpora a zázemí pro stávající podnikatele a iniciace nových podnikatelských 

subjektů a podnikatelských lokalit. 

 Podpora stimulů nových investičních příležitostí. 

 Spolupráce subjektů v podnikatelském prostředí. 

 Efektivní veřejná správa a podpora zavádění nových metod ve veřejné správě.  

 

 

 

Tematická náplň PO 4  

 Infrastruktura pro kulturu a cestovní ruch (podpora a rozvoj budov, zařízení, institucí 

a služeb). 

 Infrastruktura a služby v oblasti cestovního ruchu. 

 Přírodní artefakty a prvky v městské krajině. 

 Kulturní a kulturně-historické prvky v městské krajině. 

 Marketing a propagace cestovního ruchu. 

 Spolupráce v oblasti cestovního ruchu.  

 Podpora destinačního managementu.  

 

 

 

Tematická náplň PO 5  

   Urbanistická kvalita (prostorový rozvoj města, revitalizace a rekonstrukce centra 

města, předměstí a sídlišť, péče o památky, historické dědictví, revitalizace 

brownfields (nevyužívaných zastavěných ploch). 

   Podpora bytové výstavby. 

   Městské jádro a veřejná prostranství ve městě. 

   Zlepšení kvality ovzduší. 

   Hluk a jeho snižování. 

   Revitalizace krajiny. 

   Environmentální vzdělávání. 

   Efektivní a účelné řešení svozu a likvidace tuhého komunálního odpadu včetně 

využití následného zpracování. 

   Sběrné dvory a jejich využití. 

 

Prioritní oblast 3 (PO 3)  Ekonomika města 

 

Prioritní oblast 4 (PO 4)  Cestovní ruch 

 

Prioritní oblast 5 (PO 5)  Urbanismus a bydlení 
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Tematická náplň PO 6  

 Školství a vzdělávání. 

 Sociální oblast (služby, sociální bydlení, bariéry). 

 Infrastruktura v sociální oblasti (DPS, domovy pro seniory atd.).  

 Zdravotnictví a zdravotní péče (soukromé ordinace, zdravotnická zařízení).  

 Bezpečnost (kriminalita, doprava, integrace, bariéry). 

 Komunitní plánování. 

 Širší společenské vztahy (prevence, sociálně patologické jevy, neziskový sektor). 

5.2. Základní charakteristika opatření 

Pro každou z šesti prioritních oblastí byly vypracovány základní charakteristiky a souhrny 

opatření a rozvojových aktivit, které budou následně převedeny v akčním plánu do podoby 

konkrétních projektů.   

V rámci zajištění logické struktury strategického plánu jsou rozdělena jednotlivá opatření 

u každého prioritní oblasti na dva celky:  

 

A. Opatření průřezová. 

B. Opatření odvětvová.  

 

Ad A) Vzhledem k širšímu zaměření problémových okruhů jsou některá opatření svým 

charakterem průřezovými - tzn. podmiňují realizaci strategických cílů stanovených opatření 

navazujících problémových okruhů. Některá opatření jsou uskutečnitelná pouze za podmínky 

realizace jiného opatření nebo je takový postup přinejmenším vhodný. Při správné koordinaci 

během realizace se jednotlivé aktivity vzájemně posílí a výsledný efekt může být znásoben. 

Z uvedených důvodů je nutno chápat tento „výčet opatření a rozvojových aktivit“ jako 

provázaný celek. Proto u každého opatření je uveden i výčet navazujících opatření, která tvoří 

provázanost s daným opatřením.  

 

Výčet průřezových opatření, která mají vazbu na ostatní opatření obsažená ve více Prioritních 

oblastech, je uvedena v příloze č. 2. Průřezová opatření jsou především orientována na oblasti 

s polytematickým zaměřením (území rozvoj, dopravní infrastruktura, financování aktivit, 

podpora podnikání apod.). Proto není důležité opakovat opatření ve všech oblastech, ale 

rozvojová aktivita v rámci opatření je uvedena pouze u jednoho opatření s vazbou na další 

opatření, kde mohou být aktivity následně využity. 

 

Ačkoli jsou jednotlivá opatření rozdělena do prioritních oblastí, jejich charakter je někdy 

průřezový tzn., že realizací jedné aktivity v daném prioritní oblasti dochází k řešení problémů 

v jiné oblasti, či opatření.  

Prioritní oblast 6 (PO 6)  Občanská vybavenost 
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5.3. Pracovní skupiny prioritních oblastí  

 

Problematika každé prioritní oblasti byla podrobně diskutována v rámci tzv. pracovních 

skupin, do kterých byli přizváni zástupci veřejnoprávního, podnikatelského a neziskového 

sektoru města Mikulov.  

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 Struktura pracovních skupin v Mikulově 

 
Zdroj: MěÚ Mikulov, 2013.   

 

Hlavní náplní pracovních skupin bylo navržení a specifikace opatření a jednotlivých 

rozvojových aktivit pro realizaci v rámci problémového okruhu strategického plánu – metoda 

panelové diskuse, brainstorming, semafor, jakožto návrhy pro jednání Komise pro strategický 

rozvoj. Každá pracovní skupina se ve fázi tvorby strategického plánu sešla 2x na pracovním 

jednání.  

 

 

 

Termíny jednání: 25. 4. 2013;  16. 5. 2013     

Personální složení pracovní skupiny PO 1  

o Dmitrievová Jana, Bc. 

o Doležal Václav, Bc. 

o Hrbková Marcela, Bc. 

o Kulhavý Eduard 

o Michna Vladimír 

o Příbramský Vojtěch 

o Snášel Peter, Ing. 

o Šebesta Antonín, Mgr. 

o Šula Miroslav, JUDr. 

 

 

Prioritní oblast 1 (PO 1)  Doprava a technická infrastruktura 
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Termíny jednání: 25. 4. 2013;  16. 5. 2013 

 

Personální složení pracovní skupiny PO 2  

o Crhan Jaromír, Mgr. 

o Dmitrievová Jana, Bc. 

o Hlavenka Tomáš, Ing. 

et Ing. 

o Chludilová Sylva 

o Kapičák Štefan, PhDr. 

o Křivánková Lenka, Bc. 

o Leskovjanová Marie, 

Ing. 

o Matuška Jiří, RNDr. 

o Odehnal Roland, Mgr. 

o Pokorný Miroslav, Mgr. 

o Salajková Ilona, Mgr. 

o Souchop Rostislav, Mgr. 

o Židelová Alena, Mgr. 

   

Termíny jednání: 25. 4. 2013;  16. 5. 2013 

Personální složení pracovní skupiny PO 3  

o Jedlička Vojtěch, Mgr. 

o Klanicová Ingrid, Ing. 

o Prokeš Pavel 

o Sojková Markéta, Ing. 

o Svěchotová Zdenka, Ing. 

o Vanýsek Jan 

o Večeřa Jiří, JUDr. 

o Zich Vladimír, Ing. 

 

 

 

Termíny jednání: 16. 4. 2013;  30. 4. 2013     

Personální složení pracovní skupiny PO 4  

o Effenbergerová Marcela 

o Frantelová Jana 

o Hlavačková Renata, Mgr. 

o Kmet Jiří 

o Koňáková Marcela 

o Korandová Kateřina, Ing. 

o Krčmová Magdalena, Bc. 

o Leskovjan Tomáš, Ing. 

o Leskovjanová Marie, 

Ing. 

o Sojka Jan, Ing. 

o Solařík Michal, Ing. 

o Ševčík Josef, Ing. 

 

Termíny jednání: 25. 4. 2013;  16. 5. 2013 

Personální složení pracovní skupiny PO 5 

o Gembický Václav 

o Hromek Josef, Ing. 

o Jedlička Vojtěch, Mgr. 

o Matuška Jiří, RNDr.  

o Prochásková Irena 

o Richter Milan 

o Řezáčová Eva, PhDr. 

o  Štancl Luboš, Ing.  

 

Prioritní oblast 2 (PO 2)  Kultura, sport a volný čas 

 

Prioritní oblast 4 (PO 4)  Cestovní ruch 

 

Prioritní oblast 5 (PO 5)  Urbanismus a bydlení 

 

Prioritní oblast 3 (PO 3)  Ekonomika města 
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Termíny jednání: 16. 4. 2013;  30. 4. 2013  

Personální složení pracovní skupiny PO 6 

o Babicová Marie 

o Březinová Renáta, Bc. 

o Hamerník Jiří 

o Holubová Ludmila, Mgr. 

o Hrazdírová Dana, Bc. 

o Klanicová Ingrid, Ing. 

o Koneš Ivo, MUDr. 

o Kudrnová Jindřiška, 

Mgr. 

o Malásek Petr 

o Poláček Milan, MUDr. 

o Souchop Rostislav, Mgr. 

o Souchopová Bohdana, 

Mgr. 

 

 

 

Fotografie z jednání pracovních skupin 

 

 
Zdroj: MěÚ Mikulov, 2013. 

 

 

 

Prioritní oblast 6 (PO 6)  Občanská vybavenost 
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5.4. Strategie prioritních oblastí 

5.4.1. Prioritní oblast Doprava a technická infrastruktura   

Výchozí strategická vize: 

o Mikulov se rozvíjí jako město silného národního i nadnárodního významu, které dbá 

o společný rozvoj historického centra a předměstí, jež jsou příjemným prostředím pro 

život jejich obyvatel. Je dostupný po bezpečných komunikacích a železnici, nabízí 

kvalitní systém parkování s dostatečnou kapacitou. Zajišťuje dopravní obslužnost na 

území města. Jsou dobudovány a zmodernizovány inženýrské sítě. Má přiměřenou 

hospodářskou základnu zaměřenou na menší výrobní provozy, rozvíjející se řemesla 

a stavebnictví. Kvalitním systémem obchodů a služeb plně uspokojuje potřeby obyvatel 

i návštěvníků města i při sezónních výkyvech. Město podporuje bytovou výstavbu. 

Památky jsou intenzivně chráněny, aby se zachoval ojedinělý historický a krajinný rámec 

města. 

 

Strategické cíle: 

 

o Zajištění bezpečnosti na ulicích, kvalita komunikací a dostatek parkovacích míst je pro 

město Mikulov jedna z prioritních oblastí 

o Dále se město zaměřuje na problémy vzniklé s umístěním obce nedaleko hraničního 

přechodu a snaží se zajistit služby pro tranzitní dopravu na jedné straně a vhodný 

průjezd městem na straně druhé.  

o V neposlední řadě je na místě kontrolovat a spravovat infrastrukturu potřebnou pro 

zajištění mikulovských domácností. 

 

Přehled opatření a aktivit PO 1: 

PO 1 Doprava a technická infrastruktura 

Opatření 1.1 Bezpečná pěší doprava 

Aktivita 1.1.1   Správa chodníků 

Aktivita 1.1.2 

Aktivita 1.1.3  

Vybudování nových chodníků 

Bezpečné a bezbariérové přechody pro chodce 

Opatření 1.2 Tranzitní doprava a obchvat města 

Aktivita 1.2.1   Dostavba R 52 

Aktivita 1.2.2   Kamionová doprava 

Opatření 1.3 Rekonstrukce stávajících a vybudování nových komunikací a parkovišť 

Aktivita 1.3.1   Správa parkovišť 

Aktivita 1.3.2   Budování nových parkovišť 

Aktivita 1.3.3   Opravy místních komunikací a budování nových 

Opatření 1.4 Řešení negativních vlivů dopravy 

Aktivita 1.4.1   Doprava ve městě 

Aktivita 1.4.2 
 

Bezpečnost dopravy ve městě 



Strategický plán rozvoje města Mikulov 2013–2026                                                     strana 22 

 

Opatření 1.5 Řešení dostatečné dopravní obslužnosti 

Aktivita 1.5.1   Veřejná hromadná doprava 

Opatření 1.6 
Rekonstrukce stávajících a vybudování nových inženýrských sítí; mobiliář 

města 

Aktivita 1.6.1   Inženýrské sítě 

Aktivita 1.6.2 
 

Mobiliář města 

 

Popis navržených opatření a aktivit 

1.1 Bezpečná pěší doprava 

Cíle opatření:  Zlepšit infrastrukturu chodníků pro pěší. 

 Zlepšit infrastrukturu na hřbitově. 

 Zvýšit bezpečnost chodců. 

Typ opatření:  Průřezové 

 

 

 

 

 

Aktivity naplňující 

opatření: 

1.1.1 Správa chodníků 

 Vyhodnotit pasport chodníků a zpracovat plán oprav. 

 Zpracovat efektivní plán zimní údržby a udržování 

schůdnosti chodníků. 

2014–2018 

1.1.2. Vybudování nových chodníků 

 Zpracovat potřeby vybudování nových chodníků (ul. 

Valtická, na hřbitově,…). 

 Zpracovat plán budování nových chodníků (priority). 

2014–2018 

1.1.3 Bezpečné a bezbariérové přechody pro chodce 

 Vyhodnotit stav stávajících přechodů. 

 Zajistit průběžně řádné dopravní značení přechodů 

(vodorovné a svislé značení). 

 Zajistit řádné osvětlení přechodů, případně jejich zvýraznění 

reflexními prvky. 

 Realizovat bezbariérové přechody, případně bezbariérové 

trasy. 

 U vybraných přechodů zvýšit bezpečnost chodců 

vybudováním  „ostrůvků“. 

2014–2018 

Subjekty 

spolupracující na 

realizaci aktivit: 

 Město Mikulov  

 

Subjekty 

spolupracující na 

realizaci aktivit: 

 Jihomoravský kraj  

 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje 

 Státní fond dopravní infrastruktury  

 Ředitelství silnic a dálnic   

 Soukromé instituce 

Možné zdroje 

financování 

rozvojových aktivit: 

 Rozpočet města Mikulov  

 Rozpočet Jihomoravského kraje 

 Dotace a granty Jihomoravského kraje 

 Dotace a granty SFDI  

 Strukturální fondy EU v období 2014–2020  
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Indikátory sledování: 

  Počet realizovaných projektů 

  Počet vybudovaných chodníků 

  Počet opravených chodníků 

  Datum zahájení výstavby 

  Datum kolaudace 

  Získané finance na budování dopravní infrastruktury 

Vazba na prioritní 

oblast/opatření 

 4.2 Rozvoj a zkvalitňování turistické infrastruktury 

 

1.2 Tranzitní doprava a obchvat města 

Cíle opatření:  Rozšíření sítě sociálních zařízení na hraničním přechodu. 

 Odvedení tranzitní dopravy mimo město. 

 Rozšíření služeb pro osobní a nákladní dopravu. 

Typ opatření:  Průřezové 

 

 

Aktivity naplňující 

opatření: 

1.2.1 Dostavba R 52 

 Podporovat realizaci dostavby R52. 

 Požadovat po investorovi R52 vybudování odstavného 

parkoviště pro kamiony v úseku Pohořelice – Mikulov. 

2014–2018 

1.2.2 Kamionová doprava 

 Vytipovat vhodné lokality pro parkování kamionů v k.ú. 

města Mikulov. 

 Vhodným dopravním značením omezit parkování kamionů ve 

městě, mimo vymezené lokality. 

 Ve spolupráci s ŘSD zprovoznit sociální zařízení na bývalém 

hraničním přechodu, zejména pro řidiče parkujících kamionů. 

2014–2018 

Subjekty odpovědné 

za realizaci aktivit: 

 Město Mikulov 

 

 

Subjekty 

spolupracující na 

realizaci aktivit: 

 Jihomoravský kraj 

 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje 

 Státní fond dopravní infrastruktury  

 Ředitelství silnic a dálnic   

 Soukromé instituce 

Možné zdroje 

financování 

rozvojových aktivit: 

 Rozpočet města Mikulov  

 Rozpočet Jihomoravského kraje 

 Dotace a granty Jihomoravského kraje 

 Dotace a granty SFDI  

 Strukturální fondy EU v období 2014–2020  
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Indikátory sledování:   Počet realizovaných projektů 

  Délka obchvatu kolem města v km 

  Rozloha vybudovaného parkoviště 

  Datum zahájení výstavby 

  Datum kolaudace 

  Získané finance na vybudování zázemí pro osobní a nákladní  

dopravu 

Vazba na prioritní 

oblast/opatření 

 4.2 Rozvoj a zkvalitňování turistické infrastruktury 

 

1.3 Rekonstrukce stávajících a vybudování nových komunikací a parkovišť 

Cíle opatření:  Zlepšení celkové infrastruktury města. 

 Rekonstrukce komunikací v historické části města. 

 Rozšíření možností k výstavbě nových domů. 

Typ opatření:  Průřezové 

 

 

 

Aktivity naplňující 

opatření: 

1.3.1 Správa parkovišť 

 Vyhodnotit efektivitu dosavadního systému provozování 

parkovišť ve městě. 

 Provést revizi dopravního značení placeného stání ve městě. 

2014–2018 

1.3.2 Budování nových parkovišť 

 Vytipovat lokality k vybudování nových parkovišť, vč. 

parkovacího domu. 

 Vyřešit parkování autobusů ve městě. 

2014–2018 

 

2018–2022    

1.3.3 Opravy místních komunikací a budování nových 

 Vyhodnotit pasport místních komunikací a zpracovat plán 

jejich oprav, včetně plánu budování nových komunikací. 

2014–2018 

 

Subjekty odpovědné 

za realizaci aktivit: 

 Město Mikulov  

 

Subjekty 

spolupracující na 

realizaci aktivit: 

 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje 

 Státní fond dopravní infrastruktury 

Možné zdroje 

financování 

rozvojových aktivit: 

 Rozpočet města Mikulov  

 Rozpočet Jihomoravského kraje 

 Dotace a granty Jihomoravského kraje 

 Dotace a granty SFDI  

 Strukturální fondy EU v období 2014–2020  
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Indikátory sledování: 

  Počet realizovaných projektů 

  Počet metrů/kilometrů nové kanalizace 

  Délka opravených komunikací v km 

  Délka nových komunikací v km 

  Datum zahájení výstavby 

  Datum kolaudace 

  Získané finance na rekonstrukci a opravu komunikací 

Vazba na prioritní 

oblast/opatření 

 3.3 Rozšíření podnikatelských možností 

 

1.4 Řešení negativních vlivů dopravy 

Cíle opatření:  Optimalizace dopravy ve městě. 

 Zlepšení životního prostředí pro obyvatele a turisty. 

Typ opatření:  Odvětvové 

Aktivity naplňující 

opatření: 

1.4.1 Doprava ve městě 

 Zajistit zpracování projektu dopravy a parkování ve městě. 

 Vhodným dopravním značením zajistit řádnou průjezdnost 

komunikací ve městě. 

 Zajistit pravidelnou očistu komunikací ve městě, zavést 

systém blokového čištění komunikací. 

2014 – 2018 

2014 - 2018 

 

Průběžně 

1.4.2 Bezpečnost dopravy ve městě 

 Zvýšit bezpečnost dopravy ve městě provozováním 

stacionárních měřičů rychlosti. 

 Důsledně řešit porušování dopravních předpisů, které 

negativně ovlivňují plynulost a bezpečnost dopravy ve městě. 

 Zajistit dostatečné osvětlení frekventovaných křižovatek. 

Průběžně 

 

Průběžně 

2014-2018 

Subjekty odpovědné 

za realizaci aktivit: 

 Město Mikulov  

 

Subjekty 

spolupracující na 

realizaci aktivit: 

 Jihomoravský kraj 

 Soukromé instituce 

Možné zdroje 

financování 

rozvojových aktivit: 

 Rozpočet města Mikulov  

 Strukturální fondy EU v období 2020–2026 

 Soukromé finance  

Indikátory sledování:   Počet stacionárních měřičů rychlosti ve městě. 

  Počet nových osvětlení ve městě.  

 

1.5 Řešení dostatečné dopravní obslužnosti 

Cíle opatření:  Zajištění kvalitní a dostatečné dopravní obslužnosti města. 

Typ opatření:  Odvětvové 

Aktivity naplňující 1.5.1 Veřejná hromadná doprava 
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opatření:  Zajistit účelnou a efektivní veřejnou hromadnou dopravu ve 

městě (k lékaři, k vlaku a autobusu, do škol). 

 Zajistit dostatečné spojení prostředky veřejné hromadné 

dopravy zejména ve směru na Brno a Břeclav. 

2014 – 2018 

 

 

Subjekty odpovědné 

za realizaci aktivit: 

 Město Mikulov  

 

Subjekty 

spolupracující na 

realizaci aktivit: 

 Jihomoravský kraj 

 Kordis  

 

Možné zdroje 

financování 

rozvojových aktivit: 

 Rozpočet města Mikulov  

 Strukturální fondy EU v období 2020–2026 

 

Indikátory sledování:   Četnost spojů městské hromadné dopravy za den 

  Četnost spojů za den Mikulov – Brno, Mikulov - Břeclav 

 

1.6 Rekonstrukce stávajících a vybudování nových inženýrských sítí; mobiliář města 

Cíle opatření:  Zlepšení technické infrastruktury. 

Typ opatření:  Odvětvové 

 

 

 

 

Aktivity naplňující 

opatření: 

1.6.1 Inženýrské sítě 

 Stávající nadzemní vedení uložit pod povrch. 

 Ve spolupráci se správci inženýrských sítí posoudit jejich 

stav, životnost a potřebu rekonstrukcí (el. energie, plyn, voda, 

kanalizace, veřejné osvětlení). 

 Vybudovat chybějící inženýrské sítě v okrajových částech 

města; v případě nepřiměřených nákladů navrhnout jiné 

vhodné řešení. 

 

2014 – 2018 

 

 

Průběžně 

 

1.6.2 Mobiliář města 

 Zpracovat pasport městského mobiliáře (lavičky, odpadkové 

koše, stojany na kola). 

 Obnova městského mobiliáře. 

2014-2018 

 

Průběžně 

Subjekty odpovědné 

za realizaci aktivit: 

 Město Mikulov  

 

Subjekty 

spolupracující na 

realizaci aktivit: 

 Jihomoravský kraj 

 Správci technických sítí  

 Soukromé instituce 

Možné zdroje 

financování 

rozvojových aktivit: 

 Rozpočet města Mikulov  

 Strukturální fondy EU v období 2020–2026 

 Soukromé finance  

Indikátory sledování:   Délka opravených technických sítí pod povrchem v m. 

  Délka nových technických sítí pod povrchem v m. 

  Počet nových prvků městského mobiliáře. 
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o Mikulov je kulturním a turistickým centrem mezinárodního významu. Je dlouhodobě 

renomovanou destinací cestovního ruchu. Řízený cestovní ruch je významnou 

součástí života města a nedílnou součástí jeho ekonomické a sociální prosperity. 

V oblasti kultury a cestovního ruchu město plní aktivní úlohu ve společných 

projektech na krajské, celostátní a mezinárodní úrovni. Veškeré hospodářské 

a společenské aktivity jsou šetrné k životnímu prostředí i k historickým a kulturním 

památkám města. Mikulov si uchovává svůj „genius loci“ a je přátelským 

a bezpečným městem pro své obyvatele i návštěvníky. Památky jsou vhodně 

využívány pro cestovní ruch a kulturní aktivity v souladu se svou hodnotou 

a s mezinárodně a celostátně platnými zásadami památkové péče a ochrany. Bohatá 

a atraktivní nabídka kulturních a společenských událostí uspokojuje cíleně zvolené 

věkové a zájmové skupiny obyvatel i návštěvníků. Obyvatelé mají dobré podmínky 

pro uspokojování svých potřeb a zájmů ve volném čase. Ve městě je dostatečná 

infrastruktura a prostory pro aktivity a potřeby kultury a cestovního ruchu. 

 

5.4.2. Prioritní oblast Kultura, sport a volný čas     

Výchozí strategická vize: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategické cíle: 

o Na principech udržitelného rozvoje budovat Mikulov jako významné kulturní centrum 

regionu s infrastrukturou podporující vyvážený rozvoj města a spokojenost občanů 

v oblasti sportovního i kulturního vyžití a dalších způsobů plnohodnotného trávení 

volného času. 

Přehled opatření a aktivit PO 2: 

PO 2 Kultura, sport a volný čas     

Opatření 2.1 Vytvoření zázemí pro kulturu a volnočasové aktivity 

Aktivita 2.1.1   Využití bývalé budovy DDM 

Aktivita 2.1.2   Vytvoření kulturního zařízení 

Opatření 2.2 Zkvalitnění (případně rozšíření) kulturních a volnočasových aktivit 

Aktivita 2.2.1   Zlepšit a zkulturnit stánkový prodej v centru města 

Aktivita 2.2.2 
 

Vybudování nových a rekonstrukce stávajících sportovišť 

Aktivita 2.2.3 
 

Rozšířit nabídku kulturních, volnočasových a sportovních akcí   

Aktivita 2.2.4 
 

Zlepšení spolupráce organizací v oblasti kultury, sportu a volnočasových 

aktivit 

Aktivita 2.2.5 
 

Podpora aktivit v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit 

Aktivita 2.2.6 
 

Divadlo Mikulov  
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Opatření 2.3 
Rozšířit spolupráci, respektive participaci s jednotlivými subjekty 

mikroregionu Mikulovsko 

Aktivita 2.3.1   Zapojení podnikatelských subjektů do sportovních a kulturních akcí  

Aktivita 2.3.2   Rozšíření spolupráce mezi jednotlivými subjekty mikroregionu 

Aktivita 2.3.3 
 

Nové formy využití sportovní haly 

Opatření 2.4 Trvalá podpora (i finanční)  obnovy a údržby památkových objektů 

Aktivita 2.4.1    Systematicky se věnovat obnově a údržbě památek 

Aktivita 2.4.2   Trvalá podpora památkových objektů 

Aktivita 2.4.3   Budování reprezentativního centra 

Opatření 2.5 Kulturní a duševní dědictví 

Aktivita 2.5.1   Evidence všech kulturních i sportovních aktivit 

Aktivita 2.5.2   Podpora multikulturní dispozice města 

Aktivita 2.5.3   Udržení místních tradic 

Aktivita 2.5.4 
 

Respektovat historický duch města 

 

 

Popis navržených opatření a aktivit 

2.1. Vytvoření zázemí pro kulturu a volnočasové aktivity 

Cíle opatření:  Tvorba a podpora centra volného času 

 Rozvoj kvantity a kvality služeb v oblasti trávení volného času 

Typ opatření:  Průřezové 

 

 

Aktivity naplňující 

opatření: 

2.1.1 Využití bývalé budovy DDM 

 Vytvoření zázemí pro spolkovou činnost, zkušebny (pro 

hudební, divadelní, popř. taneční soubory), ubytovna, 

vzdělávací učebna pro nízkoprahové skupiny, využití 

prostor pro akce starší školní mládeže, využití prostor pro 

volnočasové aktivity (pro neziskové organizace). 

2014–2018 

2.1.2 Vytvoření kulturního zařízení 

 Vybudování nového kulturního zařízení pro konání akcí. 2014–2018 

Subjekty odpovědné 

za realizaci aktivit: 

 Město Mikulov 

 

 

Subjekty 

spolupracující na 

realizaci aktivit: 

 Mikulovská rozvojová s.r.o. 

 Školské instituce a zařízení ve městě Mikulov 

 Jihomoravský kraj 

 Neziskové organizace ve městě Mikulov 

 Soukromé instituce 
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Možné zdroje 

financování 

rozvojových aktivit: 

 Rozpočet města Mikulov  

 Rozpočet Jihomoravského kraje 

 Dotace a granty Jihomoravského kraje 

 Dotace a granty MŠMT 

 Dotace a granty MK 

 Strukturální fondy EU v období 2014–2020  

 Komunitární programy EU (Leonardo da Vinci, Erasmus, 

Comenius apod.) 

 Soukromé zdroje 

 

 

Indikátory sledování: 

 Počet center volného času  

 Počet hodin, kdy jsou otevřena 

 Počet organizací působících v centrech volného času 

 Počet účastníků zájmových činností 

 Spokojenost obyvatel s nabídkou kulturních, sportovních 

a volnočasových akcí 

Synergické vazby na 

ostatní opatření: 

 6.3 Vybudování střediska volného času pro všechny věkové 

skupiny obyvatel (volnočasové aktivity) 

 

 

2.2. Zkvalitnění (případně rozšíření) kulturních a volnočasových aktivit 

Cíle opatření:  Rozvoj kvality služeb v oblasti kultury, sportu a volnočasových 

aktivit. 

 Zlepšení spolupráce organizací působících v oblasti kultury, sportu 

a volnočasových aktivit. 

Typ opatření:  Průřezové 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity naplňující 

opatření: 

2.2.1 Zlepšit a zkulturnit stánkový prodej v centru města 

 Motivovat podnikatele k delší otevírací době na Náměstí. 

 Vytvořit podmínky pro stánkový prodej (suvenýry). 
2014–2018 

2.2.2 Vybudování nových a rekonstrukce stávajících sportovišť 

 Vybudování umělého kluziště.  

 Vybudování krytého bazénu.  

 Rekonstrukce koupaliště včetně případného dohřívání 

bazénu. 

 Vybudování tenisového areálu. 

 Vytvoření beach volejbalového hřiště. 

2014–2018 

2.2.3 Rozšířit nabídku kulturních, volnočasových a sportovních akcí   

 Vznik divadelního spolku. 

 Vytvoření týmu schopného realizovat v sezóně 5x v týdnu 

večerní kulturně společenské akce – zámecká zahrada. 

 Podporování a iniciování ZŠ SŠ, ZUŠ k vytvoření palety 

scénářů. 

 Zapojení souborů a mikroregionu do prezentace místní 

kultury. 

2018–2022  
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2.2.4 Zlepšení spolupráce organizací v oblasti kultury, sportu 

a volnočasových aktivit 

 Spolupráce sportovních oddílů, neziskovek, města a 

podnikatelů (spolufinancování). 

Průběžně 

2.2.5 Podpora aktivit v oblasti v oblasti kultury, sportu 

a volnočasových aktivit 

 Vytvoření a zabezpečení aktivit, granty, jednoúčelové 

dotace (město, kraj, stát, EU). 

 Podpora činností neziskových organizací v souladu se 

závěry  Strategie školství a volnočasových aktivit. 

 Lepší podpora činnosti neziskovek a občanských aktivit 

v oblasti kultury (finanční a technická výpomoc). 

Průběžně 

2.2.6 Divadlo Mikulov 

 Podpora divadelní činnosti a akcí ve městě Mikulov. Průběžně 

Subjekty odpovědné 

za realizaci aktivit: 

 

 Město Mikulov 

 

 

Subjekty 

spolupracující na 

realizaci aktivit: 

 Mikulovská rozvojová s.r.o. 

 Mikulovská sportovní, p. o. 

 Divadelní spolek Mikulov 

 Školské instituce a zařízení ve městě Mikulov 

 Jihomoravský kraj 

 Neziskové organizace ve městě Mikulov 

 Soukromé instituce 

 

 

 

Možné zdroje 

financování 

rozvojových aktivit: 

 Rozpočet města Mikulov  

 Rozpočet Jihomoravského kraje 

 Dotace a granty Jihomoravského kraje 

 Dotace a granty MŠMT 

 Dotace a granty MK 

 Dotace a granty MPSV 

 Strukturální fondy EU v období 2014–2020  

 Komunitární programy EU (Leonardo da Vinci, Erasmus, 

Comenius apod.) 

 Soukromé zdroje 

 

 

 

 

Indikátory sledování: 

 Počet sportovišť  

 Počet hodin, kdy jsou sportoviště otevřena 

 Počet účastníků zájmových činností 

 Počet kulturních akcí 

 Počet účastníků kulturních akcí 

 Spokojenost obyvatel s nabídkou kulturních, sportovních 

a volnočasových akcí 

 Délka otevírací doby obchodů v centru města 

http://www.mikulov.cz/mesto-mikulov/urady-a-instituce/organizace-a-spolecnosti-zalozene-mestem/mikulovska-sportovni/
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Synergické vazby na 

ostatní opatření: 

 3.4 Podpora mimosezónních aktivit 

 

2.3. Rozšířit spolupráci, respektive participaci s jednotlivými subjekty mikroregionu 

Mikulovsko 

Cíle opatření:  Podporovat spolupráci různých typů subjektů působících v oblasti 

kultury, sportu a volnočasových aktivit  

Typ opatření:  Odvětvové 

 

 

 

 

Aktivity naplňující 

opatření: 

2.3.1 Zapojení podnikatelských subjektů do sportovních a kulturních 

akcí 

 Zapojení podnikatelů (aktivní) do informačního systému, 

finanční podpora, konkrétní záštita podnikatelů nad akcemi 

a aktivitami (finanční podpora). 

Průběžně 

2.3.2 Rozšíření spolupráce mezi jednotlivými subjekty mikroregionu 

 Rozšíření spolupráce mezi jednotlivými subjekty 

mikroregionu + využití zázemí a financí. 

Průběžně 

2.3.3 Nové formy využití sportovní haly 

 Využití sportovní haly pro nové formy sportu.  Průběžně 

Subjekty odpovědné 

za realizaci aktivit: 

 Město Mikulov  

 

 

Subjekty 

spolupracující na 

realizaci aktivit: 

 DDM Mikulov 

 Mikulovská rozvojová s.r.o. 

 Mikulovská sportovní 

 Neziskové organizace ve městě Mikulov 

 Jihomoravský kraj 

 Soukromé instituce 

 

 

Možné zdroje 

financování 

rozvojových aktivit: 

 Rozpočet města Mikulov  

 Rozpočet Jihomoravského kraje 

 Dotace a granty Jihomoravského kraje 

 Dotace a granty MŠMT 

 Dotace a granty MK 

 Strukturální fondy EU v období 2014–2020  

 Soukromé zdroje 

 

 

Indikátory sledování: 

 Počet sportovních a kulturních akcí pořádaných ve spolupráci min. 

2 partnerů 

 Návštěvnost vybraných akcí 

 Spokojenost obyvatel s nabídkou kulturních a sportovních 

příležitostí 

 

http://www.mikulov.cz/mesto-mikulov/urady-a-instituce/organizace-a-spolecnosti-zalozene-mestem/mikulovska-sportovni/


Strategický plán rozvoje města Mikulov 2013–2026                                                     strana 32 

 

2.4 Trvalá podpora (i finanční) na obnovu a údržbu památkových objektů 

Cíle opatření:  Dobrý stav památkových objektů ve městě Mikulov. 

Typ opatření:  Odvětvové 

 

 

 

Aktivity naplňující 

opatření: 

2.4.1 Systematicky se věnovat obnově a údržbě památek 

 Obnovit památky mimo centrum jako např. pruský, 

francouzský hřbitov. 

2022–2026 

2.4.2 Trvalá podpora památkových objektů 

 Trvalá podpora památkových objektů  Průběžně 

2.4.3 Budování reprezentativního centra 

 Z centra města a areálu zámku vybudovat reprezentativní 

kulturní a společenské centrum (trhy, divadlo, zábava). 

Průběžně 

Subjekty odpovědné 

za realizaci aktivit: 

 Město Mikulov  

 

 

Subjekty 

spolupracující na 

realizaci aktivit: 

 TEDOS Mikulov, s.r.o. 

 Neziskové organizace ve městě Mikulov 

 Jihomoravský kraj 

 Soukromé instituce 

 

Možné zdroje 

financování 

rozvojových aktivit: 

 Rozpočet města Mikulov  

 Rozpočet Jihomoravského kraje 

 Dotace a granty Jihomoravského kraje 

 Dotace a granty MK a MMR 

 Strukturální fondy EU v období 2014–2020  

 Soukromé zdroje 

 

Indikátory sledování: 

 Počet nově zrekonstruovaných památkových objektů 

 Objem financí investovaných do údržby památkových objektů 

(srovnávací statistika) 

 

2.5 Kulturní a duševní dědictví 

Cíle opatření:  Uchovat a předávat kulturní a duševní dědictví dalším generacím. 

Typ opatření:  Odvětvové 

 

 

 

 

 

Aktivity naplňující 

opatření: 

2.5.1 Evidence všech kulturních i sportovních aktivit 

 Evidence a vyhodnocování kulturních a sportovních akcí 

 Vytvoření Ročenky kulturních a sportovních aktivit. 

Průběžně 

2.5.2 Podpora multikulturní dispozice města 

 Např. Národy Podyjí, Dny židovské kultury, výstavy.  Průběžně  

2.5.3 Udržení místních tradic 

 Vytvoření a podpora klubů a skupin z řad veřejnosti, které 

budou šířit tradice a předávat zkušenosti generacím. 

Průběžně 

http://www.mikulov.cz/mesto-mikulov/urady-a-instituce/organizace-a-spolecnosti-zalozene-mestem/tedos-mikulov-s.r.o./
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2.5.4 Respektovat historický duch města 

 Podporovat aktivity, které podtrhují historický charakter 

centra města. 

Průběžně 

Subjekty odpovědné 

za realizaci aktivit: 

 Město Mikulov  

 

Subjekty 

spolupracující na 

realizaci aktivit: 

 Mikulovská rozvojová s.r.o. 

 Mikulovská sportovní 

 Neziskové organizace ve městě Mikulov 

 Soukromé instituce 

 

 

Možné zdroje 

financování 

rozvojových aktivit: 

 Rozpočet města Mikulov  

 Rozpočet Jihomoravského kraje 

 Dotace a granty Jihomoravského kraje 

 Dotace a granty MK  

 Dotace a granty MMR 

 Strukturální fondy EU v období 2014–2020  

 Soukromé zdroje 

 

 

Indikátory sledování: 

 Počet vydání Ročenky kultury a sportovních aktivit 

 Počet kulturních akcí 

 Návštěvnost kulturních akcí 

 Spokojenost obyvatel s nabídkou kulturních, sportovních 

a volnočasových akcí 

 

5.4.3. Prioritní oblast Ekonomika města 

Výchozí strategická vize: 

o Hospodaření města je zdravé, obec se nezadlužuje nad únosnou míru, vlastní nemovitosti, 

které jsou zázemím pro rozvoj služeb obyvatelům a návštěvníkům obce. Město je 

zřizovatelem a zakladatelem organizací, jejichž prostřednictvím zajišťuje plnění některých 

svých úkolů ve vztahu k občanům. Tyto hospodaří efektivně a účelně.  

Strategické cíle: 

o Rozvíjet stávající podnikatelské aktivity a přitahovat nové zahraniční investice v 

souladu s hospodářskou orientací města a za předpokladu respektování ekonomicky 

udržitelného rozvoje města. 

Přehled opatření v PO 3: 

PO 3 Ekonomika města 

Opatření 3.1 Efektivní hospodaření s majetkem a finančními prostředky města 

Aktivita 3.1.1   Zachování opakovaných příjmů z nemovitého majetku 

Aktivita 3.1.2   Snížit náklady na energie 

Aktivita 3.1.3 
 

Získat odborníky na finanční a dotační záležitosti 

http://www.mikulov.cz/mesto-mikulov/urady-a-instituce/organizace-a-spolecnosti-zalozene-mestem/mikulovska-sportovni/
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Opatření 3.2 Poskytování informací o dotačních možnostech 

Aktivita 3.2.1   Webový portál se zaměřením na dotace 

Opatření 3.3 Rozšíření podnikatelských možností 

Aktivita 3.3.1   Vybudovat a podporovat farmářské trhy 

Aktivita 3.3.2 
 

Preferovat prodej místních produktů ve stáncích na Náměstí 

Aktivita 3.3.3 
 

Městská vinotéka, podpora regionálního produktu 

Aktivita 3.3.4 
 

Příprava nových lokalit pro podnikání 

Aktivita 3.3.5 
 

Investice do zanedbaných lokalit města 

Aktivita 3.3.6 
 

Investice do chodníků a osvětlení  

Aktivita 3.3.7 
 

Udržovat aktuální pasport domů a bytů ve vlastnictví města a zpracovat 

harmonogram oprav 

Aktivita 3.3.8   
Zpracovat pasport místních komunikací, chodníků, veřejné zeleně, 

veřejného osvětlení a mobiliáře města a zpracovat harmonogram oprav 

Aktivita 3.3.9 
 

Vybudovat rezervační portál pro ubytovatele na stránkách města  

Opatření 3.4 Podpora mimosezónních aktivit 

Aktivita 3.4.1   Agroturistika  

Aktivita 3.4.2   Kulturní akce mimo sezonu  

Opatření 3.5 Prevence majetkové kriminality a ochrana majetku 

Aktivita 3.5.1   Cílenější práce Městské policie 

Aktivita 3.5.2   Zlepšit vztah obyvatel k městu 

Aktivita 3.5.3   Využití pultu centrální ochrany k ostraze soukromých nemovitostí 

Opatření 3.6 Zvýšení transparentnosti a efektivity činnosti orgánů města 

Aktivita 3.6.1   Snižování administrativní náročnosti činnosti orgánů města 

Aktivita 3.6.2   Zlepšení komunikace a prohlubování důvěry mezi orgány města a občany 

Aktivita 3.6.3   
Prohlubování odbornosti a získávání dovedností úředníků a ostatních 

zaměstnanců města, zlepšování pracovních podmínek 

Opatření 3.7 Zvýšení kybernetické bezpečnosti a modernizace IT infrastruktury 

 Aktivita 3.7.1   
Nasazení SW a HW pro monitoring provozu v síti k zajištění vyšší 

kybernetické bezpečnosti, vč. modernizace a rozšíření IT infrastruktury 

 

Popis navržených opatření a aktivit 

3.1 Efektivní hospodaření s majetkem a finančními prostředky města 

Cíle opatření:  Zajistit zodpovědnou a úspornou správu majetku a finančních 

prostředků města. 

Typ opatření:  Odvětvové 

 

 

 

 

 

Aktivity naplňující 

opatření: 

3.1.1 Zachování opakovaných příjmů z nemovitého majetku 

 Zachování opakovaných příjmů z nemovitého majetku 

města. 
2014–2018 

3.1.2 Snížit náklady na energie 

 Snížení nákladů na energie. Průběžně 

3.1.3 Nastavení standardu veřejné kontroly ve společnostech 

vlastněných městem Mikulov a optimalizovat jejich provoz 
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 Nastavení standardu veřejné kontroly ve společnostech 

vlastněných městem Mikulov a optimalizovat jejich 

provoz. 

Průběžně 

  3.1.4 Získat odborníky na finanční a dotační záležitosti 

 Získání odborníků na finanční a dotační záležitosti. 

 Spolupráce s odborníky na veřejné zakázky 

Průběžně 

Subjekty odpovědné 

za realizaci aktivit: 

 Město Mikulov  

 

Subjekty 

spolupracující na 

realizaci aktivit: 

 Společnosti vlastněné městem Mikulov 

 Soukromé instituce 

Možné zdroje 

financování 

rozvojových aktivit: 

 Rozpočet města Mikulov  

 Rozpočet Jihomoravského kraje 

 Dotace a granty Jihomoravského kraje 

 Strukturální fondy EU v období 2014–2020  

 Soukromé zdroje 

 

 

 

Indikátory sledování: 

 Výše vynaložených finančních dotací 

 Objem finančních prostředků získaných z pronájmu nemovitého 

majetku 

 Objem finančních prostředků vynaložených na energie 

 Zprávy o zavedení standardu veřejné kontroly ve společnostech 

vlastněných městem Mikulov 

 Změna územního plánu 

 

3.2 Poskytování informací o dotačních možnostech 

Cíle opatření:  Zvýšit informovanost zainteresovaných subjektů o možnostech 

získání finančních prostředků z různých zdrojů. 

Typ opatření:  Odvětvové 

Aktivity naplňující 

opatření: 

3.2.1 Webový portál se zaměřením na dotace 

 Zřízení společného webového portálu. 

 Využití specializované agentury pro poradenství v dotační 

politice. 

2014 – 2018 

Subjekty odpovědné 

za realizaci aktivit: 

 Město Mikulov  

Subjekty 

spolupracující na 

realizaci aktivit: 

 Soukromé instituce 

Možné zdroje 

financování 

rozvojových aktivit: 

 Rozpočet města Mikulov  

 Rozpočet Jihomoravského kraje 

 Dotace a granty Jihomoravského kraje 

 Strukturální fondy EU v období 2014–2020  
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Indikátory sledování:  Počet návštěvníků WWW portálu 

 

 

3.3 Rozšíření podnikatelských možností 

Cíle opatření:  Rozvoj vybraných lokalit s cílem zvětšit počet podnikatelských 

subjektů. 

Typ opatření:  Průřezové 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity naplňující 

opatření: 

3.3.1 Vybudovat a podporovat farmářské trhy 

 Zřízení farmářských trhů ve městě. 2014 – 2018 

3.3.2 Preferovat prodej místních produktů ve stáncích na Náměstí 

 Sleva poplatku za užívání veřejného prostranství – prodej 

místních zemědělců – přebytků, ostatní prodej. 
2014 – 2018 

3.3.3 Městská vinotéka, podpora regionálního produktu 

 Podpora regionální produktu. 

 Zřízení specializované vinotéky.  
2014 – 2018 

3.3.4 Příprava nových lokalit pro podnikání  

 V novém územním plánu vytvořit podmínky pro rozvoj 

podnikatelských aktivit. 
2018 – 2022 

3.3.5 Investice do zanedbaných lokalit města 

 Investice do zanedbaných lokalit. Průběžně 

3.3.6 Investice do chodníků a osvětlení  

 Investice do chodníků a osvětlení. Průběžně 

3.3.7 Udržovat aktuální pasport domů a bytů ve vlastnictví města 

a zpracovat harmonogram oprav 

 Udržení aktuálnosti pasportu domů a bytů. Průběžně 

3.3.8 Zpracovat pasport místních komunikací, chodníků, veřejné 

zeleně, veřejného osvětlení a mobiliáře města a zpracovat 

harmonogram oprav 

 Pořízení nových pasportů. 2014 – 2018 

3.3.9 Vybudovat rezervační portál pro ubytovatele na stránkách města 

 Vybudování rezervačního portálu pro ubytovatele. Průběžně 

Subjekty odpovědné 

za realizaci aktivit: 

 Město Mikulov  

Subjekty 

spolupracující na 

realizaci aktivit: 

 Soukromé instituce 
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Možné zdroje 

financování 

rozvojových aktivit: 

 Rozpočet města Mikulov  

 Rozpočet Jihomoravského kraje 

 Dotace a granty Jihomoravského kraje 

 Strukturální fondy EU v období 2014–2020  

 Soukromé zdroje 

 

 

 

 

Indikátory sledování: 

 Plocha revitalizovaného území v m
2
 

 Počet konáných farmářských trhů 

 Délka rekonstruovaných chodníků v m 

 Počet vytvořených nových dokumentů 

 Finanční prostředky investované do vybraných rekonstrukcí  

 Počet návštěvníků WWW portálu 

 Datum vzniku WWW portálu 

 Počet prodejců na Náměstí 

Synergické vazby na 

ostatní opatření: 

 1.3 Rekonstrukce stávajících a vybudování nových komunikací 

 

3.4 Podpora mimosezónních aktivit 

Cíle opatření:  Zvýšit počet příležitostí pro kulturní a sportovní aktivity 

návštěvníků i obyvatelů města i v období mimo hlavní turistickou 

sezónu. 

Typ opatření:  Průřezové 

 

 

Aktivity naplňující 

opatření: 

3.4.1 Agroturistika  

 Rozvoj agroturistiky ve městě. 

 V novém územním plánu vytvořit podmínky pro rozvoj 

agroturistiky. 

2014 – 2018   

3.4.2 Kulturní akce mimo sezonu 

 Např. koncerty v průběhu roku (koncerty, divadlo, dětské 

představení apod.). 

2014 – 2018   

Subjekty odpovědné 

za realizaci aktivit: 

 Město Mikulov  

Subjekty 

spolupracující na 

realizaci aktivit: 

 Mikulovská rozvojová s.r.o. 

 Mikulovská sportovní 

 Soukromé instituce 

 

 

Možné zdroje 

financování 

rozvojových aktivit: 

 Rozpočet města Mikulov  

 Rozpočet Jihomoravského kraje 

 Dotace a granty Jihomoravského kraje 

 Dotace a granty MŠMT 

 Dotace a granty MK 

 Strukturální fondy EU v období 2014–2020  

 Soukromé zdroje 

Indikátory sledování:  Počet kulturních akcí mimo sezónu 

http://www.mikulov.cz/mesto-mikulov/urady-a-instituce/organizace-a-spolecnosti-zalozene-mestem/mikulovska-rozvojova--s.r.o./
http://www.mikulov.cz/mesto-mikulov/urady-a-instituce/organizace-a-spolecnosti-zalozene-mestem/mikulovska-sportovni/
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 Návštěvnost kulturních akcí mimo sezónu 

Synergické vazby na 

ostatní opatření: 

 2.2 Zkvalitnění (případně rozšíření) kulturních a volnočasových 

aktivit 

 

3.5 Prevence majetkové kriminality a ochrana majetku 

Cíle opatření:  Zajištění ochrany majetku města. 

 Snížení výskytu majetkové kriminality.   

Typ opatření:  Odvětvové 

 

 

 

Aktivity naplňující 

opatření: 

3.5.1 Cílenější práce městské policie 

 Důsledná práce strážníků v jejich rajónech. 

 Rozšíření pochůzkové činnosti městské policie. 

2014 – 2018   

3.5.2 Zlepšit vztah obyvatel k městu 

 Výchova dětí a mládeže ke vztahu k městu, podpora 

prevence kriminality.  

Průběžně 

3.5.3 Využití pultu centrální ochrany k ostraze soukromých 

nemovitostí 

 Efektivnější využití pultu centrální ochrany.  Průběžně 

Subjekty odpovědné 

za realizaci aktivit: 

 Město Mikulov 

 

Subjekty 

spolupracující na 

realizaci aktivit: 

 Městská policie Mikulov 

 DDM Mikulov 

 Neziskové organizace  

 Soukromé instituce 

 

Možné zdroje 

financování 

rozvojových aktivit: 

 Rozpočet města Mikulov  

 Rozpočet Jihomoravského kraje 

 Dotace a granty Jihomoravského kraje 

 Dotace a granty MŠMT 

 Strukturální fondy EU v období 2014–2020  

 Soukromé zdroje 

 

 

Indikátory sledování: 

 Spokojenost obyvatel s bezpečností ve městě 

 Objem finančních prostředků vynaložených na opravy způsobené 

majetkovou kriminalitou 

 Počet trestných činů/rok 

 

3.6 Zvýšení tranparentnosti a efektivity činnosti orgánů města 

Cíle opatření:  Menší administrativní zátěž orgánů města 

 Zlepšení vztahů mezi orgány města a občany 

 Odbornost úředníků   

Typ opatření:  Odvětvové 
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Aktivity naplňující 

opatření: 

3.6.1 Snižování administrativní náročnosti činnosti orgánů města 

 Elektronizace dokumentů pro jednání RM a ZM 2016 - 2017   

3.6.2 Zlepšení komunikace a prohlubování důvěry mezi orgány města 

a občany 

 nasazení prezentačního a konferenčního systému, 

umožňujícího mimo jiné zjišťování a evidenci jmenovitého 

hlasování členů ZM, jeho prezentaci (zobrazování) přímo 

na jednání ZM, případně následné zveřejňování na 

webových stránkách města 

 aktualizovat, případně dopracovat postup (návod) při řešení 

životních situací v působnosti orgánů města a zpřístupnit 

materiál na webu města 

 

 

 

2016 - 2017 

3.6.3 Prohlubování odbornosti a získávání dovedností úředníků a 

ostatních zaměstnanců města, zlepšování pracovních podmínek 

 zpracovat plán vzdělávání zaměstnanců zařazených do 

městského úřadu pro následující tříleté období 

k prohlubování jejich odbornosti, dovedností 

administrativních, vč. IT dovedností a jeho realizace 

 nastavení jednotné úrovně „vizuálu“ dokumentů městského 

úřadu 

 vybavení nových spisoven regály 

 

 

2016 - 2018 

Subjekty odpovědné 

za realizaci aktivit: 

 Město Mikulov 

 

Subjekty 

spolupracující na 

realizaci aktivit: 

 Soukromé instituce 

 

Možné zdroje 

financování 

rozvojových aktivit: 

 Rozpočet města Mikulov  

 Strukturální fondy EU v období 2014–2020  

 

 

 

Indikátory sledování: 

 Počet vzdělávacích školení a seminářů pro zaměstnance MěÚ 

 Výstupy ze zjištěných hlasování členů ZM 

 Počet elektrizovaných dokumentů 

 

3.7 Zvýšení kybernetické bezpečnosti a modernizace IT infrastruktury 

Cíle opatření:  Kybernetická bezpečnost 

 Moderní vybavení IT infrastruktury 

Typ opatření:  Odvětvové 

Aktivity naplňující 

opatření: 

3.7.1 Nasazení SW a HW pro monitoring provozu v síti k zajištění 

vyšší kybernetické bezpečnosti, vč. modernizace a rozšíření IT 

infrastruktury  

 Nasazení SW a HW pro monitoring provozu v síti 

k zajištění vyšší kybernetické bezpečnosti, vč. 

modernizace a rozšíření IT infrastruktury 

2014 – 2017 
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Subjekty odpovědné 

za realizaci aktivit: 

 Město Mikulov  

Subjekty 

spolupracující na 

realizaci aktivit: 

 Soukromé instituce 

Možné zdroje 

financování 

rozvojových aktivit: 

 Rozpočet města Mikulov  

 Strukturální fondy EU v období 2014–2020  

Indikátory sledování:  Počet SW a HW IT infrastruktury 

 Výstup z monitoringu 
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Prioritní oblast Cestovní ruch 

Výchozí strategická vize: 

o Mikulov je kulturním a turistickým centrem mezinárodního významu. Je dlouhodobě 

renomovanou destinací cestovního ruchu. Řízený cestovní ruch je významnou součástí 

života města a nedílnou součástí jeho ekonomické a sociální prosperity. V oblasti kultury 

a cestovního ruchu město plní aktivní úlohu ve společných projektech na krajské, 

celostátní a mezinárodní úrovni. Veškeré hospodářské a společenské aktivity jsou šetrné 

k životnímu prostředí i k historickým a kulturním památkám města. Mikulov si uchovává 

svůj „genius loci“ a je přátelským a bezpečným městem pro své obyvatele i návštěvníky. 

Památky jsou vhodně využívány pro cestovní ruch a kulturní aktivity v souladu se svou 

hodnotou a s mezinárodně a celostátně platnými zásadami památkové péče a ochrany. 

Bohatá a atraktivní nabídka kulturních a společenských událostí uspokojuje cíleně 

zvolené věkové a zájmové skupiny obyvatel i návštěvníků. Obyvatelé mají dobré 

podmínky pro uspokojování svých potřeb a zájmů ve volném čase. Ve městě je 

dostatečná infrastruktura a prostory pro aktivity a potřeby kultury a cestovního ruchu.  

 

o Mikulov je městem, v němž se proporcionálně rozvíjejí cestovní ruch, diverzifikované 

zemědělství s důrazem na vinařství, lehká průmyslová výroba, drobná řemesla a služby 

a navazující stavebnictví.  

 

Strategické cíle: 

o Na principech udržitelného rozvoje budovat Mikulov jako turistické centrum regionu 

s infrastrukturou atraktivní pro velké množství turistů z ČR i zahraničí, při zachování 

kulturního i přírodního bohatství mikroregionu. 

 

 

 

Přehled opatření v PO 4: 

PO 4 Cestovní ruch  

Opatření 4.1 Kultivace kulturního a přírodního bohatství 

Aktivita 4.1.1   Vytvořit harmonogram obnovy kulturních památek a stanovit priority 

Aktivita 4.1.2   Údržba a obnova krajiny 

Aktivita 4.1.3 
 

Vytvořit centrum současného výtvarného umění 

Aktivita 4.1.4 
 

Využití kulturních památek 

Aktivita 4.1.5 
 

Konání kvalitních kulturních akcí 

Opatření 4.2 Rozvoj a zkvalitňování turistické infrastruktury 

Aktivita 4.2.1   
Oprava a údržba cyklostezek včetně jejich značení; vznik nových 

cyklostezek 

Aktivita 4.2.2   Vznik a údržba stávajících naučných stezek 
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Aktivita 4.2.3   Dopravní propojení s termálním koupalištěm Pasohlávky  

Aktivita 4.2.4   Odstranit z Náměstí cizorodé prvky 

Aktivita 4.2.5   Revize dopravního řešení obslužnosti centra města z pohledu řidičů  

Opatření 4.3 Vybudování a rozvoj společného řízení destinace 

Aktivita 4.3.1   Fungující a aktivní destinační agentura 

Aktivita 4.3.2 
 

Efektivní spolupráce v oblasti cestovního ruchu 

Opatření 4.4 Efektivní marketing a propagace destinace 

Aktivita 4.4.1   Vytvořit systém nabídky návštěv ve vinných sklepech 

Aktivita 4.4.2   Průzkum spokojenosti a potřeb mezi návštěvníky města 

Aktivita 4.4.3 
 

Stanovení cílových skupin a marketingové cílení na tyto skupiny 

Opatření 4.5 Rozvoj kvality služeb v oblasti cestovního ruchu 

Aktivita 4.5.1   Zlepšit dopravní spojení mezi vybranými lokalitami 

Aktivita 4.5.2   Otevřít vybrané památky a vinné sklepy i mimosezoně 

Aktivita 4.5.3 
 

Rozvoj značky 

Aktivita 4.5.4 
 

Kulturní památky vhodným způsobem využívat k podpoře dalšího rozvoje 

cestovního ruchu 

 

Popis navržených opatření a aktivit 

4.1 Kultivace kulturního a přírodního bohatství 

 

Cíle opatření: 

 Podporovat dobrý stav památkových objektů v mikroregionu. 

 Uchovat a předávat kulturní a přírodní dědictví dalším generacím. 

 Rozšiřovat možnosti kulturního vyžití turistů. 

Typ opatření:  Průřezové 

 

 

 

 

 

 

Aktivity naplňující 

opatření: 

4.1.1 Vytvořit harmonogram obnovy kulturních památek a stanovit 

priority 

 Vytvoření harmonogramu obnovy. 

 Stanovení prioritních akcí.  
2014–2018 

4.1.2 Údržba a obnova krajiny 

 Údržba a obnova krajiny v Mikulově i jeho okolí. Průběžně 

4.1.3 Vytvořit centrum současného výtvarného umění 

 Vybudovat a uvést do provozu centrum současného 

výtvarného umění s expozicí děl ze sbírky města na 

mikulovském zámku. 

Průběžně 

4.1.4 Využití kulturních památek 

 Stálá péče o architektonické a umělecké památky ve městě 

a jejich zpřístupňování – věž kostela sv. Václava, kostel na 

Sv. kopečku, Kampanila. 

Průběžně 

4.1.5 Konání kvalitních kulturních akcí 

 Podporovat konání kvalitních kulturních akcí spíše 

výběrového charakteru (různé žánry, umělec. disciplíny), na 

rozdíl od akcí masového charakteru se zaměřením na 

pouhou zábavu. 

Průběžně 

Subjekty odpovědné  Město Mikulov 
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za realizaci aktivit:  

 

 

Subjekty 

spolupracující na 

realizaci aktivit: 

 Mikulovská rozvojová s.r.o. 

 Neziskové organizace ve městě Mikulov 

 Jihomoravský kraj 

 Turistické informační centrum Mikulov 

 TEDOS Mikulov, s.r.o. 

 Správa CHKO Pálava 

 Soukromé instituce 

 

Možné zdroje 

financování 

rozvojových aktivit: 

 Rozpočet města Mikulov  

 Rozpočet Jihomoravského kraje 

 Dotace a granty Jihomoravského kraje 

 Dotace a granty MK a MMR 

 Strukturální fondy EU v období 2014–2020  

 Soukromé zdroje 

 

 

 

 

 

Indikátory sledování: 

 Počet výběrových kulturních akcí 

 Návštěvnost vybraných kulturních akcí 

 Spokojenost obyvatel s nabídkou kulturních akcí a s údržbou 

krajiny 

 Počet nově zrekonstruovaných památkových objektů 

 Počet nově ustanovených památkových objektů 

 Objem financí investovaných do údržby památkových objektů 

(srovnávací statistika) 

 Existence centra současného výtvarného umění 

 Počet nově vytvořených dokumentů 

Vazba na prioritní 

oblast/opatření 

 5.1 Podpora rozvoje výstavby v souladu s urbanistickými 

a přírodními hodnotami 

 

4.2 Rozvoj a zkvalitňování turistické infrastruktury 

 

Cíle opatření: 

 Zlepšit dopravní spojení v mikroregionu, s důrazem na údržbu 

i budování nových cyklotras 

 Vybudovat nové naučné stezky pro zvýšení atraktivity okolí města  

Typ opatření:  Průřezové 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1 Oprava a údržba cyklostezek včetně jejich značení; vznik nových 

cyklostezek 

 Obnova a údržba cyklotras včetně značení. 

 Budování nových cyklostezek. 
2014–2018 

4.2.2 Vznik a údržba stávajících naučných stezek 

 Údržba stávajících naučných stezek. 

 Vznik nové naučné stezky Sv. kopeček a navazujících 

Průběžně 

2014–2018 
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Aktivity naplňující 

opatření: 

Mariánský Mlýn. 

4.2.3 Dopravní propojení s termálním koupalištěm Pasohlávky  

 Dopravní spojení Mikulov – Pasohlávky.  2014–2018 

4.2.4 Odstranit z Náměstí cizorodé prvky 

 Odstranit z Náměstí cizorodé prvky. 2014–2018 

4.2.5 Revize dopravního řešení obslužnosti centra města z pohledu 

řidičů  

 Revize dopravního řešení obslužnosti centra města. 2014–2018 

Subjekty odpovědné 

za realizaci aktivit: 

 Město Mikulov  

 

 

 

Subjekty 

spolupracující na 

realizaci aktivit: 

 Neziskové organizace ve městě Mikulov 

 Jihomoravský kraj 

 Turistické informační centrum Mikulov 

 Správa CHKO Pálava 

 Regionální muzeum v Mikulově 

 TEDOS Mikulov, s.r.o. 

 Soukromé instituce 

 

 

Možné zdroje 

financování 

rozvojových aktivit: 

 Rozpočet města Mikulov  

 Rozpočet Jihomoravského kraje 

 Dotace a granty Jihomoravského kraje 

 Dotace a granty MŽP 

 Dotace a granty SFDI 

 Strukturální fondy EU v období 2014–2020  

 Soukromé zdroje 

 

 

Indikátory sledování: 

 Délka rekonstruovaných cyklostezek v km 

 Délka nově vybudovaných cyklostezek v km 

 Délka rekonstruovaných naučných stezek v km 

 Délka nově vybudovaných naučných stezek v km 

 Počet spojů ve směru Mikulov – Pasohlávky  

 Spokojenost obyvatel s kvalitou cyklostezek a naučných stezek 

Vazba na prioritní 

oblast/opatření 

 1.1 Bezpečná pěší doprava 

 1.3 Rekonstrukce stávajících a vybudování nových komunikací 

 

 

4.3 Vybudování a rozvoj společného řízení destinace 

 

Cíle opatření: 

 Zlepšit destinační management s cílem nalákat do regionu větší 

množství turistů. 

 Zlepšit spolupráci organizací poskytujících služby v oblasti 

cestovního ruchu.   



Strategický plán rozvoje města Mikulov 2013–2026                                                   strana 45 

 

Typ opatření:  Odvětvové 

 

 

 

 

Aktivity naplňující 

opatření: 

4.3.1 Fungující a aktivní destinační agentura 

 Prodej turistických balíčků – zážitků a služeb (rezervační 

systém. 

 Zřídit a podporovat funkční a nezávislý destinační 

management se zajištěným stálým zdrojem financování. 

2014–2018 

4.3.2 Efektivní spolupráce v oblasti cestovního ruchu 

 Komunikace s podnikateli, pravidelná setkání, sdružování 

prostředků, vzdělávání. 

 Stálá a efektivní spolupráce veřejného sektoru 

s poskytovateli služeb v oblasti CR, kontrola odvodů 

ubytovacích a rekreačních poplatků. 

Průběžně 

Subjekty odpovědné 

za realizaci aktivit: 

 Město Mikulov  

 

Subjekty 

spolupracující na 

realizaci aktivit: 

 Mikulovsko – destinační společnost 

 Mikulovská rozvojová s.r.o. 

 Neziskové organizace ve městě Mikulov 

 Jihomoravský kraj 

 Turistické informační centrum Mikulov 

 Soukromé instituce 

 

Možné zdroje 

financování 

rozvojových aktivit: 

 Rozpočet města Mikulov  

 Rozpočet Jihomoravského kraje 

 Dotace a granty Jihomoravského kraje 

 Dotace a granty MMR 

 Strukturální fondy EU v období 2014–2020  

 Soukromé zdroje 

 

Indikátory sledování: 

 Počet nově vytvořených produktů CR 

 Počet turistických balíčků 

 Počet výstupů v médiích 

 Počet setkání, na kterých budou přítomni zástupci různých 

organizací poskytujících služby v oblasti CR 

 

4.4. Efektivní marketing a propagace destinace 

Cíle opatření:  Stanovit vhodné formy a cílové skupiny propagace. 

 Zlepšit propagaci destinace.  

Typ opatření:  Odvětvové 

 

 

 

Aktivity naplňující 

opatření: 

4.4.1 Vytvořit systém nabídky návštěv ve vinných sklepech 

 Vytvořit systém nabídky návštěv ve vinných sklepech. 2014–2018 

4.4.2 Průzkum spokojenosti a potřeb mezi návštěvníky města 

 Průzkumy a ankety mezi návštěvníky města. Průběžně 
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4.4.3 Stanovení cílových skupin a marketingové cílení na tyto 

skupiny 

 Stanovení cílových skupin návštěvníků. 

 Marketingové aktivity.  
Průběžně 

Subjekty odpovědné 

za realizaci aktivit: 

 Město Mikulov  

 

 

Subjekty 

spolupracující na 

realizaci aktivit: 

 Mikulovsko – destinační společnost 

 Mikulovská rozvojová s.r.o. 

 Neziskové organizace ve městě Mikulov 

 Jihomoravský kraj 

 Turistické informační centrum Mikulov 

 Soukromé instituce 

 

Možné zdroje 

financování 

rozvojových aktivit: 

 Rozpočet města Mikulov  

 Rozpočet Jihomoravského kraje 

 Dotace a granty Jihomoravského kraje 

 Dotace a granty MMR 

 Strukturální fondy EU v období 2014–2020  

 Soukromé zdroje 

 

 

Indikátory sledování: 

 Počet výstupů v médiích 

 Pročet průzkumů mezi návštěvníky 

 Počet propagačních materiálů 

 Výsledky průzkumu mezi návštěvníky města 

 

4.5 Rozvoj kvality služeb v oblasti cestovního ruchu 

Cíle opatření:  Podpořit rozvoj kvality služeb cestovního ruchu. 

 Rozvíjet a inovovat služby cestovního ruchu.  

Typ opatření:  Odvětvové 

 

 

 

Aktivity naplňující 

opatření: 

4.5.1 Zlepšit dopravní spojení mezi vybranými lokalitami 

 Dopravní propojení s termálem Pasohlávky – mikrobus. 

 Zajistit provoz turistického vláčku. 

 Turistický vláček/mikrobus – město+Pálava+Pasohlávky. 

2014–2018 

4.5.2 Otevřít vybrané památky a vinné sklepy i mimosezoně 

 Otevřít vybrané památky a vinné sklepy i v mimosezoně.  2014–2018 

4.5.3 Rozvoj značky 

 Kvalitní víno, posezení, gastronomie, čerstvé produkty. Průběžně 

4.5.4 Kulturní památky vhodným způsobem využívat k podpoře 

dalšího rozvoje cestovního ruchu 

 Využití kulturních památek k podpoře dalšího rozvoje 

cestovního ruchu. 

Průběžně 
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Subjekty odpovědné 

za realizaci aktivit: 

 Město Mikulov  

 

 

Subjekty 

spolupracující na 

realizaci aktivit: 

 Mikulovsko – destinační společnost 

 Neziskové organizace ve městě Mikulov 

 Jihomoravský kraj 

 Turistické informační centrum Mikulov 

 Dopravní společnosti 

 Soukromé instituce 

 

Možné zdroje 

financování 

rozvojových aktivit: 

 Rozpočet města Mikulov  

 Rozpočet Jihomoravského kraje 

 Dotace a granty Jihomoravského kraje 

 Dotace a granty MMR 

 Strukturální fondy EU v období 2014–2020  

 Soukromé zdroje 

 

Indikátory sledování: 

 Počet přepravených osob na vybraných trasách 

 Otevírací doba pro veřejnost ve vybraných objektech 

 Počet výstupů v médiích zaměřených na rozvoj značky 

 

5.4.4. Prioritní oblast Urbanismus a bydlení   

Výchozí strategická vize: 

o Veškeré hospodářské a společenské aktivity v Mikulově jsou šetrné k životnímu 

prostředí. Omezování emisí na minimum, spolu s efektivním využíváním energetických 

zdrojů (včetně alternativních) pomáhají řešit otázku kvality ovzduší. Město má 

k dispozici dostatečné množství jakostní pitné vody. Město zajišťuje třídění a likvidaci 

odpadu a úpravu a rozvoj veřejné zeleně. Je udržována rovnováha příměstské krajiny 

a uchovávána biodiverzita ekosystému. Město podporuje ekologické cítění obyvatel. 

 

 

Strategické cíle: 

o Na principech udržitelného rozvoje budovat Mikulov jako přirozené sídelní, kulturní 

i správní centrum regionu s infrastrukturou podporující vyvážený rozvoj města 

a spokojenost občanů. 

Přehled opatření v PO 5: 

PO 5 Urbanismus a bydlení   

Opatření 5.1 
Podpora rozvoje výstavby v souladu s urbanistickými a přírodními 

hodnotami 

Aktivita 5.1.1   Sociální byty 

Aktivita 5.1.2   Startovací byty 
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Aktivita 5.1.3 
 

Podpora vlastníků nemovitostí (památky) při jejich obnově 

Aktivita 5.1.4 
 

Regulační plán MPR, ochranné pásma MPR a zastavitelných ploch 

Aktivita 5.1.5 
 

Vytvoření nabídky dvou lokalit pro výstavbu RD   

Aktivita 5.1.6 
 

Regulační plán Valtická RD    

Opatření 5.2 Podpora a rozvoj veřejných prostor 

Aktivita 5.2.1   Revitalizace prostor panelového sídliště včetně prostor pro parkování 

Aktivita 5.2.2   Revitalizace prostor Náměstí a Kostelního náměstí 

Aktivita 5.2.3 
 

Svoz a třídění odpadu města – podzemní kontejnery   

Aktivita 5.2.4 
 

Svoz a třídění odpadu sídliště 

Aktivita 5.2.5 
 

Zapojení vodního prvku do interiéru města - otevření Hnánického potoku 

Aktivita 5.2.6 
 

Vytvoření plánu péče veřejné zeleně 

Aktivita 5.2.7 
 

Revitalizace lokality „Na Doležalce“ – městský park 

Aktivita 5.2.8 
 

Stanovení a realizace postupů k zapojení občanů do vytváření a péče 

o veřejný prostor 

Opatření 5.3 Péče o krajinu 

Aktivita 5.3.1   Projekt revitalizace zeleně Sv. kopečku 

Aktivita 5.3.2 
 

Realizace společných zařízení pozemkové úpravy  

Aktivita 5.3.3 
 

Revitalizace krajiny - Krajina našich předků 

Aktivita 5.3.4 
 

Podpora zemědělství z hlediska krajinotvorby 

Opatření 5.4 Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

Aktivita 5.4.1   
Podpora aktivit dětí a veřejnosti vedoucí ke zlepšení živ. prostředí (třídění 

odpadu, údržba veřejných prostor, apod..)… 

Aktivita 5.4.3 
 

Osvěta třídění tuhého komunálního odpadu 

Opatření 5.5 Podpora revitalizace zanedbaných lokalit 

Aktivita 5.5.1   

Podpora pro řešení zanedbaných prostor a nemovitostí (např. Mušlov, 

bývalý zemědělský areál za nádražím, Valtická,…) a dokončení 

rozestavěných staveb (hotel Turold, Česká, Koněvova, Alf. Muchy) 

 

 

 

 

Popis navržených opatření a aktivit 

5.1 Podpora rozvoje výstavby v souladu s urbanistickými a přírodními hodnotami 

Cíle opatření:  Dostatek ploch pro novou zástavbu.  

 Existence koncepčního přístupu k plánování. 

 Existence soukromého developera ve městě. 

Typ opatření:  Průřezové 

 

 

 

 

 

5.1.1 Sociální byty  

 Výstavba nových bytů. 

 Rozvoj alternativních možností bydlení. 
2018 – 2022 

5.1.2 Startovací byty  

 Výstavba nových bytů pro mladé a rodiny. 

 Rozvoj alternativních možností bydlení. 
2014–2018 
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Aktivity naplňující 

opatření: 

5.1.3 Podpora vlastníků nemovitostí (památky) při jejich obnově 

 Podpora pro vlastníky nemovitostí. Průběžně 

5.1.4 Regulační plán MPR, ochranné pásma MPR a zastavitelných 

ploch 

 Pořízení a vydání regulačního plánu MPR, včetně 

ochranného pásma. 

2014–2018 

5.1.5 Vytvoření nabídky dvou lokalit pro výstavbu RD   

 Vytvoření nabídky dvou lokalit pro výstavbu RD.   

5.1.6 Regulační plán Valtická RD    

 Pořízení a vydání nového regulačního plánu Valtická RD. 2014–2018 

5.1.7 Nový územní plán  

 Pořízení nového územního plánu 2015 - 2016 

Subjekty odpovědné 

za realizaci aktivit: 

 Město Mikulov   

 

Subjekty 

spolupracující na 

realizaci aktivit: 

 Soukromé instituce 

 

 

Možné zdroje 

financování 

rozvojových aktivit: 

 Rozpočet města Mikulov  

 Rozpočet Jihomoravského kraje 

 Dotace a granty Jihomoravského kraje 

 Strukturální fondy EU v období 2014–2020  

 Komunitární programy EU (Leonardo da Vinci, Erasmus, 

Comenius apod.) 

 Soukromé zdroje 

 

 

 

Indikátory sledování: 

 Počet nových startovacích bytů 

 Počet zrekonstruovaných startovacích bytů 

 Počet nových sociálních bytů 

 Počet zrekonstruovaných sociálních bytů 

 Počet nových RD v Mikulově 

 Počet nově pořízených plánů 

Vazba na prioritní 

oblast/opatření 

 4.1 Kultivace kulturního a přírodního bohatství 

 
5.2 Podpora a rozvoj veřejných prostor 
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Cíle opatření:  Zlepšit úpravu veřejných prostranství. 

 Zapojit veřejnost do plánování úprav veřejných prostranství. 

 Zlepšit nabídku veřejně přístupných ploch pro trávení volného času. 

 Zvýšit participaci veřejnosti na řízení rozvoje města. 

 Zvýšit kvalitu života obyvatel. 

Typ opatření:  Odvětvové 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity naplňující 

opatření: 

5.2.1 Revitalizace prostor panelového sídliště včetně prostor pro 

parkování 

 Výstavba nových parkovacích míst. 

 Optimalizace parkování v prostoru sídliště. 

 Revitalizace a úprava prostoru sídliště (zeleň, veřejné 

plochy). 

2018 – 2022 

5.2.2 Revitalizace prostor Náměstí a Kostelního nám. 

 Úprava prostoru Náměstí. 

 Úprava prostoru Kostelního náměstí. 
2018 – 2022 

5.2.3 Svoz a třídění odpadu města – podzemní kontejnery   

 Optimalizace svozu a třídění odpadu. 

 Umístění podzemních kontejnerů v historickém centru 

města.  

2022–2026  

5.2.4 Svoz a třídění odpadu sídliště 

 Optimalizace svozu a třídění odpadu. 

 Umístění podzemních kontejnerů v prostoru sídliště. 
2014–2018 

5.2.5 Zapojení vodního prvku do interiéru města - otevření 

Hnánického potoku 

 Úprava koryta vodoteče Hnánického potoku v centru města.  2018–2022 

5.2.6 Vytvoření plánu péče veřejné zeleně 

 Pořízení nového plánu péče o veřejnou zeleň. 2014–2018 

5.2.7 Revitalizace lokality „Na Doležalce“ – městský park 

 Zkulturnění lokality „Na Doležalce“. 2018–2022 

5.2.8 Stanovení a realizace postupů k zapojení občanů do vytváření 

a péče o veřejný prostor 

 Vytvoření koncepce zapojení veřejnosti do procesů 

spojených s údržbou a rozvojem veřejných prostor.  

Průběžně 

Subjekty odpovědné 

za realizaci aktivit: 

 Město Mikulov  

 

Subjekty 

spolupracující na 

realizaci aktivit: 

 Soukromé instituce 
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Možné zdroje 

financování 

rozvojových aktivit: 

 Rozpočet města Mikulov  

 Rozpočet Jihomoravského kraje 

 Dotace a granty Jihomoravského kraje 

 Strukturální fondy EU v období 2014–2020  

 Komunitární programy EU (Leonardo da Vinci, Erasmus, 

Comenius apod.) 

 Soukromé zdroje 

 

 

Indikátory sledování: 

 Plocha revitalizovaného území v m
2
 

 Počet nových parkovacích míst 

 Počet nových podzemních kontejnerů v centru města 

 Počet nových plánů a vnitřních postupů 

 Délka rekultivovaného vodního toku v km 

 

5.3 Péče o krajinu  

Cíle opatření:  Zlepšit úpravu veřejných prostranství. 

 Zapojit veřejnost do plánování úprav veřejných prostranství. 

 Vytvořit systém monitorování stavu životního prostředí ve městě. 

 Zvýšit kvalitu života obyvatel. 

Typ opatření:  Odvětvové 

 

 

 

 

 

Aktivity naplňující 

opatření: 

5.3.1 Projekt revitalizace zeleně Sv. kopečku 

 Revitalizace veřejné zeleně. 

 Rekultivační práce v prostoru Sv. Kopečku. 
2018 – 2022 

5.3.2 Realizace společných zařízení pozemkové úpravy  

 Ochrana a tvorba krajiny. 

 Úpravy v intravilánu i extravilánu města Mikulov. 
Průběžně 

5.3.3 Revitalizace krajiny - Krajina našich předků 

 Zachování specifické krajiny města Mikulov. 

 Revitalizační a rekultivační práce v souladu s trvale 

udržitelným rozvojem.  

Průběžně 

5.3.4 Podpora zemědělství z hlediska krajinotvorby 

 Zachování specifické zemědělské krajiny a venkovského 

prostoru. 

 Podpora forem ekologického zemědělství, agroturistiky. 

Průběžně 

Subjekty odpovědné 

za realizaci aktivit: 

 Město Mikulov  

 

Subjekty 

spolupracující na 

realizaci aktivit: 

 Soukromé instituce 
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Možné zdroje 

financování 

rozvojových aktivit: 

 Rozpočet města Mikulov  

 Rozpočet Jihomoravského kraje 

 Dotace a granty Jihomoravského kraje 

 Státní rozpočet 

 Dotace a granty MŽP 

 Strukturální fondy EU v období 2014–2020  

 Komunitární programy EU (Leonardo da Vinci, Erasmus, 

Comenius apod.) 

 Soukromé zdroje 

Indikátory sledování:  Plocha revitalizovaného území v m
2
 

 Počet realizovaných projektů 

 Plocha veřejné zeleně na jednoho obyvatele v m
2
 

 

5.4 Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

Cíle opatření:  Zvýšit zájem a informovanost obyvatel o stavu životního prostředí. 

Typ opatření:  Odvětvové 

 

 

 

Aktivity naplňující 

opatření: 

5.4.1 Podpora aktivit dětí a veřejnosti vedoucí ke zlepšení živ. 

prostředí (třídění odpadu, údržba veřejných prostor, apod..)… 

 Informační kampaně, osvěta, workshopy a pracovní 

schůzky pro žáky MŠ, ZŠ a SŠ, občany města Mikulov a 

nejširší veřejnost. 

 Podpora zájmových spolků a neziskové činnosti. 

 

Průběžně  

5.4.2 Osvěta třídění tuhého komunálního odpadu 

 Informační kampaně, osvěta, workshopy a pracovní 

schůzky pro žáky MŠ, ZŠ a SŠ, občany města Mikulov a 

nejširší veřejnost. 

 Podpora zájmových spolků a neziskové činnosti. 

 

Průběžně 

Subjekty odpovědné 

za realizaci aktivit: 

 Město Mikulov  

 

Subjekty 

spolupracující na 

realizaci aktivit: 

 MŠ, ZŠ a SŠ v Mikulově 

 DDM Mikulov 

 Neziskové organizace (Centrum ekologické výchovy Pálava ZO 

ČSOP 56/15, o.s. 7 dní, Skautské středisko Mikulov, Soukromé 

instituce 

 

 

Možné zdroje 

financování 

rozvojových aktivit: 

 Rozpočet města Mikulov  

 Rozpočet Jihomoravského kraje 

 Dotace a granty Jihomoravského kraje 

 Dotace a granty MŠMT, MŽP 

 Strukturální fondy EU v období 2014–2020  

 Komunitární programy EU (Leonardo da Vinci, Erasmus, 

Comenius apod.) 
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 Soukromé zdroje 

 Sponzorské dary  

 

Indikátory sledování: 

 Počet zrealizovaných informačních akcí 

 Míra spokojenosti lidí s dostupností informací 

 Poměr separovaného a neseparovaného komunálního odpadu 

 

 

 

5.5 Podpora revitalizace zanedbaných lokalit  

Cíle opatření:  Podpora rozvoje a nového využití problémových lokalit města.   

Typ opatření:  Odvětvové 

 

Aktivity naplňující 

opatření: 

5.5.1 Podpora pro řešení zanedbaných prostor a nemovitostí (např. 

Mušlov, bývalý zemědělský areál za nádražím, Valtická,…) 

a dokončení rozestavěných staveb (hotel Turold, Česká, Koněvova, 

Alf. Muchy) 

 Revitalizace ploch. 

 Příprava technických sítí. 

 Podpora zapracování do koncepčních dokumentů města.  

 Řešení problematiky brownfileds. 

 

Průběžně  

Subjekty odpovědné 

za realizaci aktivit: 

 Město Mikulov  

 

 

Subjekty 

spolupracující na 

realizaci aktivit: 

 MŠ, ZŠ a SŠ v Mikulově 

 DDM Mikulov 

 Neziskové organizace (7 dní, Skautské středisko Mikulov, 

Centrum ekologické výchovy Pálava ZO ČSOP 56/15) 

 Soukromé instituce 

Možné zdroje 

financování 

rozvojových aktivit: 

 Rozpočet města Mikulov  

 Rozpočet Jihomoravského kraje 

 Dotace a granty Jihomoravského kraje 

 Dotace a granty MŠMT, MŽP 

 Strukturální fondy EU v období 2014–2020  

 Komunitární programy EU (Leonardo da Vinci, Erasmus, 

Comenius apod.) 

 Soukromé zdroje 

 Sponzorské dary  

Indikátory sledování:  Počet dokončených staveb ve městě 

 Plocha revitalizovaného území v m
2
 

 Počet nových technických sítí v území  
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5.4.5. Prioritní oblast Občanská vybavenost  

Výchozí strategická vize: 

o Širokou nabídku kvalitního vzdělávání pro obyvatele města a okolí doplňují nové typy 

a pojetí celoživotního vzdělávání. Pro sportovní, kulturní i společenské vyžití obyvatel 

i návštěvníků města je vytvořeno odpovídající zázemí i bohatá nabídka, na níž se podílí 

místní spolky. Také občanská vybavenost odpovídá potřebám obyvatel a je po technické 

stránce na velmi dobré úrovni. 

 

Mikulov je bezpečným městem pro své obyvatele i návštěvníky. Ve městě jsou podporována 

opatření vedoucí k zabezpečení obyvatel, majetku a životního prostředí během krizových 

situací. Město je bezpečným domovem, je upravené, plné zeleně a vzduch je čistý i v zimě. Je 

uspokojivě vyřešena technická ochrana životního prostředí ve všech jeho složkách v souladu 

s trvale udržitelným rozvojem. 

 

Strategické cíle: 

o Na principech udržitelného rozvoje budovat Mikulov jako přirozené sídelní, kulturní 

i správní centrum regionu s infrastrukturou podporující vyvážený rozvoj města 

a spokojenost občanů. 

 

Přehled opatření v PO 6: 

PO 6 Občanská vybavenost 

Opatření 6.1 Zachování stávající sítě MŠ, ZŠ a SŠ s podporou dalšího rozvoje 

(školství) Aktivita 6.1.1   Podpora mikulovského gymnázia a středního školství 

Aktivita 6.1.2 
 

Zachování stávající sítě ZŠ, MŠ, SŠ 

Aktivita 6.1.3 
 

Spolupráce s Městskou policií – dohled před školami v době příchodu 

a odchodu dětí 

Opatření 6.2 Podpora a zachování sociálních služeb (sociální oblast)   

Aktivita 6.2.1   Mikulov – město bez bariér 

Aktivita 6.2.2   Zachování stávajících sociálních služeb a jejich rozvoj 

Aktivita 6.2.3 
 

Infrastruktura v sociální oblasti - pečovatelská služba rozšíření do 

přilehlých obcí   

Aktivita 6.2.4 
 

Spolupráce NNO  - spolupráce mezi organizacemi 

Aktivita 6.2.5 
 

Účinná opatření na protidrogovou prevenci 

Aktivita 6.2.6 
 

Vybudování sociálního bydlení 

Opatření 6.3 
Vybudování střediska volného času pro všechny věkové skupiny obyvatel 

(volnočasové aktivity) 

Aktivita 6.3.1   Vytvoření střediska volnočasových aktivit 
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Opatření 6.4 
Zachování a podpora stávající struktury zdravotnických služeb  

(zdravotnická oblast) 

Aktivita 6.4.1   Podpora a spolupráce s lékaři 

Opatření 6.5 Podpora a rozvoj dopravní infrastruktury (dopravní oblast) 

Aktivita 6.5.1   Zajistit MHD pro dopravu žáků do škol 

 

Popis navržených opatření a aktivit 

6.1 Zachování stávající sítě MŠ, ZŠ a SŠ s podporou dalšího rozvoje (školství) 

Cíle opatření:  Zachování stávajícího stavu školství ve městě. 

 Aktivní podpora činnosti škol a institucí na území města 

a modernizace zařízení, které jsou často ve špatném technickém 

stavu. 

Typ opatření:  Odvětvové 

 

 

 

 

 

Aktivity naplňující 

opatření: 

6.1.1 Podpora mikulovského gymnázia a středního školství 

 Zachování a podpora gymnázia v Mikulově. Průběžně 

6.1.2 Zachování stávající sítě ZŠ, MŠ, SŠ 

 Zachování stávajícího stavu mateřských, základních 

a středních škol ve městě. 

 Ponechat občanům možnost výběru ZŠ – zachovat 

současný systém základního školství. 

 Udržení stávající kapacity MŠ. 

Průběžně 

6.1.3 Spolupráce s Městskou policií – dohled před školami v době 

příchodu a odchodu dětí 

 Dohled před školami v době příchodu a odchodu dětí do/z 

škol. 

2014–2018 

Subjekty odpovědné 

za realizaci aktivit: 

 Město Mikulov  

 

Subjekty 

spolupracující na 

realizaci aktivit: 

 Školské instituce a zařízení ve městě Mikulov 

 Jihomoravský kraj 

 Soukromé instituce 

Možné zdroje 

financování 

rozvojových aktivit: 

 Rozpočet města Mikulov  

 Rozpočet Jihomoravského kraje 

 Dotace a granty Jihomoravského kraje 

 Dotace a granty MŠMT 

 Strukturální fondy EU v období 2014–2020  

 Komunitární programy EU (Leonardo da Vinci, Erasmus, 

Comenius apod.) 

 Soukromé zdroje 

Indikátory sledování:  Počet žáků/studentů na školách  

 Míra vzdělanosti (počet žáků,studentů/počet obyvatel města) 
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6.2 Podpora a zachování sociálních služeb (sociální oblast)   

Cíle opatření:  Zvýšit dostupnost sociálních služeb obyvatelům města a jeho 

spádové oblasti. 

 Bezbariérovost města. 

 Podpora protidrogové prevence.  

Typ opatření:  Odvětvové 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity naplňující 

opatření: 

6.2.1 Mikulov – město bez bariér 

 Bezbariérový přístup pro vozíčkáře (do budov). 

 Řešení bezbariérových přístupů. 

 Vybudování bezbariérového města až po střed. 

 Určit, které budovy budou bezbariérové a finančně zajistit 

jejich bezbariérovost. 

 Rizikové přechody, bezbariérové chodníky. 

2014–2018 

6.2.2 Zachování stávajících sociálních služeb a jejich rozvoj 

 V souvislosti se stárnoucí populací posoudit rozsah 

a úroveň sociálních služeb ve městě, stanovit potřeby, 

kterým budou sociální služby postupně přizpůsobovány. 

2014–2018 

6.2.3 Infrastruktura v sociální oblasti - pečovatelská služba rozšíření 

do přilehlých obcí   

 Rozšíření pečovatelské služby mimo správní hranice města 

Mikulov. 

2022–2026  

6.2.4 Spolupráce NNO  - spolupráce mezi organizacemi 

 Podpora a posílení spolupráce veřejného a neziskového 

sektoru. 

Průběžně 

6.2.5 Účinná opatření na protidrogovou prevenci 

 Městská policie – kontrola mladistvých a dětí 

v restauračních zařízeních (protidrogová prevence). 

Průběžně 

6.2.6 Vybudování sociálního bydlení 

 Vybudování sociálního bydlení. 

 Sociální bydlení – dostupnost pro vozíčkáře. 

 Najít v Mikulově prostor pro sociální bydlení. 

2014–2018 

Subjekty odpovědné 

za realizaci aktivit: 

 Město Mikulov 

 

Subjekty 

spolupracující na 

realizaci aktivit: 

 Školské instituce a zařízení ve městě Mikulov 

 Sociální zařízení (G centrum, IQ Roma servis, Biliculum, Poradna 

pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy atd.)  

 Jihomoravský kraj 

 Soukromé instituce 

 

Možné zdroje 

financování 

rozvojových aktivit: 

 Rozpočet města Mikulov  

 Rozpočet Jihomoravského kraje 

 Dotace a granty Jihomoravského kraje 

 Dotace a granty MPSV 

 Strukturální fondy EU v období 2014–2020  

 Soukromé zdroje 
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Indikátory sledování: 

 Počet zařízení poskytujících sociální služby  

 Kvalita poskytovaných sociálních služeb  

 Objem finančních prostředků do sociálních služeb 

 Počet obyvatel využívající sociální služby 

 

6.3 Vybudování střediska volného času pro všechny věkové skupiny obyvatel 

(volnočasové aktivity) 

Cíle opatření:  Podporovat volnočasové aktivity ve městě pro všechny věkové 

skupiny obyvatel. 

 Sjednotit lokalizaci zájmových spolků a volnočasových institucí.   

Typ opatření:  Průřezové 

 

Aktivity naplňující 

opatření: 

6.3.1 Vytvoření střediska volnočasových aktivit 

 Vybudování zařízení, centra volného času  

 Podpora volnočasových aktivit dětí (sjednocení do jednoho 

místa) 

 Vybudovat středisko volného času (může sloužit dětem, 

mládeži, seniorům). 

 Zázemí pro zájmové kroužky a spolky. 

2014–2018 

Subjekty odpovědné 

za realizaci aktivit: 

 Město Mikulov  

Subjekty 

spolupracující na 

realizaci aktivit: 

 DDM Mikulov 

 Neziskové organizace ve městě Mikulov 

 Jihomoravský kraj 

 Soukromé instituce 

 

Možné zdroje 

financování 

rozvojových aktivit: 

 Rozpočet města Mikulov  

 Rozpočet Jihomoravského kraje 

 Dotace a granty Jihomoravského kraje 

 Dotace a granty MŠMT, MMR 

 Strukturální fondy EU v období 2014–2020  

 Soukromé zdroje 

 

 

Indikátory sledování: 

 Počet zařízení poskytujících volnočasové aktivity 

 Srovnávací statistika akcí a návštěvnosti 

 Spokojenost obyvatel s nabídkou volnočasových příležitostí 

 Počet účastníků zájmových činností 

 Otevírací doba pro veřejnost 

Synergické vazby na 

ostatní opatření: 

 2.1 Vytvoření zázemí pro kulturu a volnočasové aktivity 
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6.4 Zachování a podpora stávající struktury zdravotnických služeb  (zdravotnická oblast) 

Cíle opatření:  Dobrý zdravotní stav obyvatel.  

 Zvýšit dostupnost zdravotnických služeb obyvatelům města a jeho 

spádové oblasti.  

Typ opatření:  Odvětvové 

Aktivity naplňující 

opatření: 

6.4.1 Podpora a spolupráce s lékaři 

 Podpora spolupráce mezi odbornými a praktickými lékaři ve 

městě. 

2014–2018 

Subjekty odpovědné 

za realizaci aktivit: 

 Město Mikulov 

 

 

 

Subjekty 

spolupracující na 

realizaci aktivit: 

 Dům zdraví Mikulov s.r.o. 

 Praktičtí lékaři 

 Odborní lékaři 

 Neziskové organizace ve městě Mikulov 

 Jihomoravský kraj 

 Soukromé instituce 

 

Možné zdroje 

financování 

rozvojových aktivit: 

 Rozpočet města Mikulov  

 Rozpočet Jihomoravského kraje 

 Dotace a granty Jihomoravského kraje 

 Dotace a granty MZ 

 Strukturální fondy EU v období 2014–2020  

 Soukromé zdroje 

 

 

Indikátory sledování: 

 Počet zařízení zdravotní péče 

 Počet praktických lékařů na 1 obyvatele 

 Počet odborných lékařů na 1 obyvatele 

 Spokojenost obyvatel s rozsahem a dostupností poradenské 

a ambulantní zdravotní péče 

 

6.5 Podpora a rozvoj dopravní infrastruktury (dopravní oblast) 

Cíle opatření:  Zvýšit bezpečnost silničního provozu. 

 Odvést tranzitní dopravu mimo centrum města. 

 Zvýšit bezpečnost chodců. 

 Snížit negativní dopady silniční dopravy na život ve městě. 

Typ opatření:  Odvětvové 

Aktivity naplňující 

opatření: 

6.5.1 Zajistit MHD pro dopravu žáků do škol 

 Propojit MHD se školami ZŠ Valtická – zajištění žáků 

dopravit se do školy. 

2014–2018 
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Subjekty odpovědné 

za realizaci aktivit: 

 MěÚ Mikulov (OSaŽP, ORaŽP)  

 Jihomoravský kraj 

 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje 

 Státní fond dopravní infrastruktury  

 Ředitelství silnic a dálnic   

 Soukromé instituce 

Možné zdroje 

financování 

rozvojových aktivit: 

 Rozpočet města Mikulov  

 Rozpočet Jihomoravského kraje 

 Státní rozpočet 

 Dotace a granty Jihomoravského kraje 

 Dotace a granty SFDI  

 Strukturální fondy EU v období 2014–2020  

 Soukromé zdroje 

Indikátory sledování:  Počet realizovaných projektů  

 Počet přepravených žáků v rámci MHD 
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6. Implementační část 

Zpracováním Strategického plánu rozvoje města Mikulov začíná proces, který by měl vést k 

naplnění vize a stanovených globálních a specifických cílů v jednotlivých prioritních 

oblastech rozvoje. Tak jako probíhal proces přípravy strategického plánu ve spolupráci 

s řadou odborníků a zástupců organizací a institucí, vč. zapojení občanů města Mikulov 

a široké veřejnosti, je třeba postupovat i při realizaci a naplňování strategického plánu. 

Vytvořením strategického plánu se naplní princip programování, který je vyžadován při 

využívání dotací z veřejných rozpočtů (převzato z regionální politiky EU). Tento princip 

zdůrazňuje zejména integrovaný (víceoborový) přístup k rozvoji města. Proces postupného 

uskutečňování návrhů a plnění cílů strategického plánu se nazývá „implementace“. 

Implementace je složitým procesem, jehož funkčnost je závislá na: 

 politické vůli a vstřícnosti představitelů samosprávy k potřebám města, 

 kvalitě systému na přípravu a realizaci projektů (pravidel), 

 organizační struktuře a kvalitě výkonné jednotky, 

 komunikaci, osvětě a propagaci, 

 kontrolním mechanismu, 

 zpětné vazbě, 

 dalších specifických aspektech. 

 

Strategický plán přijalo Zastupitelstvo města Mikulov usnesením č. 21/2013/G dne 

18. 9. 2013. Přijetím usnesení se zastupitelé zavázali k realizaci dílčích rozvojových aktivit 

nastavených ve strategickém plánu, které jsou následně realizovány prostřednictvím 

konkrétních projektů v rámci čtyřletých Akčních plánů města Mikulov (2014–2018, 2018–

2022 a 2022–2026). 

Rada města Mikulov přijala na svém jednání dne 21. 5. 2013 vnitřní směrnici (č. 8/2013/R ), 

která upravuje pravidla projektového řízení na Městském úřadě Mikulov. Směrnice stanovuje 

požadavky na zapojení zaměstnanců MěÚ Mikulov, případně ostatních osob, v rámci řízení 

projektů, definuje projektové role včetně způsobu zapojení jednotlivých členů projektových 

týmů, které jsou nezbytné pro úspěšnou realizaci projektů a popisuje základní procesy 

projektového řízení, systém komunikace a sledování kvality procesů. Implementace 

strategického plánu ze schválené směrnice vychází a respektuje její platnost.  

6.1. Institucionální zabezpečení  

Implementace strategického plánu by měla maximálně využívat existující organizační 

struktury. Není nutné a ani vhodné zakládat orgány či instituce nové, sloužící pouze tomuto 

účelu. Hlavní funkcí implementační skupiny by měly tvořit dvě složky: řídící a výkonná.   

A) Řídící složka je ustanovena na úrovni již fungujících nejvyšších volených orgánů města – 

Zastupitelstva a Rady města Mikulov. Úkolem volených orgánů v řídící složce je především 

projednávání a schvalování navrhovaných projektů, hodnocení realizace strategického plánu 
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a návrhy na případnou aktualizaci strategického plánu. RM v rámci zajištění přípravné fáze 

zpracování Strategického plánu ustanovila Komisi pro strategický rozvoj.  Mimo jiné funguje 

také poradní orgán RM Mikulova Komise regionálního rozvoje. Je věcí rady města, zda 

rozhodne např. o sloučení těchto dvou komisí. Komise bude zastávat úlohu řídící jednotky 

s následující odpovědností: 

 Řídit svoji činnost podle zpracovaného strategického plánu. 

 Projednávat roční zprávu o plnění strategického plánu.  

 Dávat podněty a doporučení Radě města Mikulov v činnostech spojených 

s implementací strategického plánu.   

 Dávat podněty k aktualizaci strategického plánu. 

 

B) Výkonnou (realizační) složku představují Řídící tým strategie (dále jen „ŘTS“), Manažer 

rozvoje města (dále jen „MRM“), Projektový tým, členové projektového týmu a řešitel.  

1. Řídící tým strategie – průběžně sleduje přípravu a realizaci jednotlivých aktivit/projektů, 

zejména v návaznosti na opatření a aktivity strategického plánu rozvoje města. Členy 

řídícího týmu jsou starosta, místostarosta města Mikulov a tajemník MěÚ Mikulov.  

Hlavní kompetencí Řídícího týmu je projednání ročních monitorovacích zpráv o realizaci 

strategického plánu.        

 

2. Manažer rozvoje města – zastává koordinující roli v procesu strategického řízení. 

Poskytuje metodickou a administrativní podporu pro činnost a dle potřeby 

zprostředkovává komunikaci s volenými orgány města Mikulov, kterým předkládá 

dokumenty k projednání, pro informaci a ke schválení.  

Hlavní kompetencí manažera v procesu implementace strategického plánu je vypracování 

a předkládání ročních monitorovacích zpráv o realizaci strategického plánu a příprava 

podkladů a projektových záměrů k projednání v ŘTS a volených orgánech města. 

 

o Manažer rozvoje města také sleduje realizaci dílčích projektů ve spolupráci s jejich 

realizátory v případě projektů města, ostatními nositeli/manažery projektů). 

o Monitoruje a kontroluje dílčí aktivity v období realizace i udržitelnosti, zodpovídá za 

zřejmou věcnou a finanční návaznost (koordinaci) dílčích aktivit na rozpočet města 

Mikulova. 

o Zajišťuje publicitu strategického plánu a informování veřejnosti. 

 

3. Projektový tým – funkční dočasná organizační jednotka zastřešující konkrétní městem 

řešený projekt. Projektový tým má nejméně 3 členy, které jmenuje tajemník na návrh 
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manažera rozvoje města. Při realizaci nového projektového záměru je vždy sestaven nový 

Projektový tým dle schválené směrnice. 

4. Řešitel – pracovníci organizačních jednotek MěÚ Mikulov, organizací zřízených městem, 

případně jiných organizací). Přímo se podílejí na realizaci rozvojových aktivit a projektů. 

Řešitel projektu poskytuje odborné informace o záležitostech daného projektu, 

spolupracuje při přípravě projektu s projektovým týmem a manažerem rozvoje města.   

6.2. Realizace aktivit  

Strategický plán obsahuje prioritní oblasti  opatření  aktivity. Tyto aktivity budou 

realizovány prostřednictvím čtyřletých akčních plánů. Pro celé období platnosti strategického 

plánu budou vytvořeny následující plány: 

 Akční plán města Mikulov 2013–2014  

 Akční plán města Mikulov 2014–2018  

 Akční plán města Mikulov 2018–2022  

 Akční plán města Mikulov 2022–2026  

Akční plán je taktický dokument, který demonstruje možnosti řešení vymezených cílů 

prostřednictvím konkrétních kroků v podobě projektových záměrů. Ve své podobě se jedná 

o dokument strukturovaný do jednotlivých prioritních oblastí/opatření, přičemž každý z nich 

obsahuje vlastní globální cíl, který je rozčleněn do několika podrobnějších dlouhodobých 

záměrů, jež mají být naplněny prostřednictvím jednotlivých opatření.  

Pro zpracování dílčích akčních plánů města Mikulov bude využita metoda sběru projektových 

záměrů a jejich následného posuzování z hlediska finančního, sociekonomického 

a technického. Metoda sběru vychází ze schválené směrnice (Pravidla projektového řízení na 

Městském úřadě Mikulov). Sběr projektových záměrů bude zahájen vždy nejpozději 6 měsíců 

před zahájením platnosti akčního plánu a doba sběru je stanovena na jeden měsíc. Během 

lhůty jednoho měsíce mohou jakékoli instituce, či organizace, ale i občané města Mikulova 

podávat projektové záměry, které poté budou vyhodnocovány vůči aktivitám obsaženým ve 

strategickém plánu, dotačním podmínkám, finanční a časové relevantnosti. Vzor projektového 

záměru je uveden v příloze č. 3.  

Následná realizace aktivit bude probíhat již dle postupu a v intencích směrnice č. 8/2013/R na 

projektovém portálu s využitím šablon a procesů.  

6.3. Monitoring a vyhodnocování  

Monitoring je nezbytný pro sledování plnění stanovených cílů, aktualizaci dokumentu 

a hodnocení dopadů strategického plánu na kvalitu života ve městě. Je to také nástroj 

komunikace s občany a zapojenými institucemi, nástroj udržení a prohloubení zájmu o rozvoj 

města. Monitoring vyžaduje sběr a shromáždění dat (v některých případech průzkumy, 
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šetření), jejich vkládání do informačního systému, zpracování výsledků a jejich interpretaci. 

Výsledky monitoringu budou prezentovány především voleným orgánům města Mikulov, ale 

i odborníkům, občanům města a široké veřejnosti. 

Město Mikulov s využitím Řídícího týmu strategie a Manažera pro rozvoj města provádí 

monitorování realizace jednotlivých projektů a strategického plánu jako celku. Současně 

monitoruje plnění dílčích akčních plánů a může navrhovat změny vedoucí k aktualizaci 

dokumentu.  

V průběhu realizace bude monitoring probíhat na základě ročního monitoringu, tj. 1x za rok.  

Postup zpracování Roční zprávy o realizaci strategického plánu: 

1. MRM zpracuje Roční zprávu o realizaci. Při zpracování spolupracuje s dalšími 

příslušnými odbory MěÚ Mikulov, případně s relevantními subjekty zapojenými do 

realizace aktivit, tedy včetně nositelů projektů.  

2. Roční zpráva o realizaci bude zpracována v elektronické i tištěné podobě. Formulář 

pro zpracování Zprávy o realizaci je uveden v příloze č. 5.     

3. Roční zprávu o realizaci MRM předloží na jednání ŘTS, který po projednání 

podstoupí na schválení RM a ZM Mikulov.  

4. ŘTS předkládá Zprávu o realizaci nejpozději do 28. února následujícího roku. 

 

                             Odpovědnost za roční monitoring nese Řídící tým strategie.  

 

 

Roční zpráva o realizaci obsahuje hodnocení celkového kontextu strategického plánu v rámci 

města. Součástí zprávy bude přehled schválených a realizovaných aktivit/projektů včetně 

plnění indikátorů, dodržování časového harmonogramu a finančního plánu. Zprávu schvaluje 

ZM Mikulov na svém pravidelném únorovém jednání.  

V případě potřeby si může Zastupitelstvo města Mikulov vyžádat zpracování ad-hoc Zprávy 

o realizaci strategického plánu.  

Dílčí aktivity/projekty jsou realizovány a monitorovány standardním způsobem – skrze 

monitorovací indikátory. Ukazatele ve strategickém plánu jsou stanoveny ke každému 

opatření naplňující prioritní oblast. Umožňují tak porovnat počáteční stav, konečný stav a také 

zdroj informací využitý pro hodnocení v jednotlivých fázích zpracování a užívání 

strategického plánu. Vyhodnocení a porovnání ukazatelů bude vypovídat o celkovém vývoji 

města a plnění Strategického plánu. 
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Pro kvalitní monitoring dílčích akčních plánů budou monitorovací indikátory nastavovány ve 

fázi zpracování projektového záměru. Použity budou čtyři typy indikátorů: 

◦ Indikátory vstupů představují vynaložené finanční prostředky na projekt. Př. 

otázka: Kolik to bude stát?  

◦ Indikátory výstupů jsou podpořené aktivity projektu. Př. otázka: Co projekt 

podpoří? 

◦ Indikátory výsledků vyjadřují přímé a okamžité účinky podpory. Př. otázka: Čeho 

bude dosaženo?  

◦ Indikátory dopadů sledují dlouhodobější pozitivní následky podpory a udržitelnost 

toho, čeho bylo v projektu dosaženo.  

6.4.  Aktualizace  

Na základě ročního monitorování prostřednictvím Roční monitorovací zprávy bude následně 

rozhodnuto o strategické potřebě celý dokument aktualizovat. Podnět k aktualizaci vydává 

Rada či Zastupitelstvo města Mikulov. Max. délka pro platnost strategického plánu bez 

jakékoli aktualizace je 6 let.    
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7. Informační a komunikační kanály 

Informace o strategickém plánu (realizaci a vyhodnocování) budou probíhat prostřednictvím 

moderních komunikačních prostředků stejně jako v období zpracovávání. Bude respektována 

zásada partnerství, což umožní přístup odborné i laické veřejnosti k realizaci strategického 

plánu.  

Způsoby komunikace: 

 Webové stránky města Mikulov www.mikulov.cz – stěžejní komunikační kanál – 

Slouží k poskytování základních informací o strategickém plánu. V sekci strategický 

plán rozvoje města budou zveřejňovány aktuální informace o realizaci.  

 Diskusní fórum – na webových stránkách města http://forum.mikulov.cz/.   

 Přímá komunikace – prostřednictvím e-mailu, dopisů odborníků a pracovníků 

s Manažerem rozvoje města, případně členy Řídícího týmu strategie.   

 Zpravodaj města Mikulov – využitelný zejména pro obecné informace o přípravě 

a realizaci aktivit/projektů, informování o postupech realizace dílčích projektů, konání 

veřejných projednávání apod. 

 Regionální tisk – využitelné zejména pro prezentaci strategického plánu pro nejširší 

veřejnost, tedy i mimo občany města Mikulov. 

 Projednávání ročních  monitorovacích zpráv  – na veřejném zasedání Zastupitelstva 

města Mikulov.  

 Neformální „nepřímá“ komunikace – využití kontaktů a komunikačních kanálů 

jednotlivých partnerů města v rámci realizace strategického plánu a dalších zapojených 

subjektů.   

 

 

http://www.mikulov.cz/
http://forum.mikulov.cz/
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8.  Soulad se strategickými dokumenty  

Posuzování místních specifik je nutno provádět v kontextu stávajících strategií, koncepcí 

a platných dokumentů na lokální/regionální/národní a nadnárodní úrovni. Je zcela zásadní, 

aby strategický plán jako celek, tedy především prioritní oblasti, opatření a aktivity 

v dokumentu nastavené, byly v souladu nejen s potřebami a prioritami identifikovanými 

v rámci strategických dokumentů města, ale rovněž s prioritami vyšších územních 

a integračních celků. 

V oblasti veřejné správy se v praxi setkáváme s širokou škálou strategických dokumentů na 

všech úrovních. Strategický dokument představuje každý písemný výstup, jehož obsahem je 

vymezení jasného cíle spolu s určením způsobu jeho dosažení nebo plnění. Strategické 

dokumenty mají klíčový charakter pro závažná rozhodnutí dlouhodobého charakteru, jsou 

určující pro definování zásadních úkolů, delegování pravomocí a odpovědnosti a jsou 

podkladem při tvorbě dalších strategií a cílů v jednotlivých dílčích oblastech. 

 

Obrázek 4 Schéma posuzování souladu se strategickými dokumenty na vyšší územní úrovni 

 

 

 

Zdroj: MěÚ Mikulov, 2013. 

Východiska pro formulování „nové“ strategie rozvoje města byla vyhodnocována vzhledem 

ke stávajícím strategickým dokumentům města, regionu a celkovému vnějšímu rámci na 

národní a mezinárodní úrovni.  

 

8.1. Lokální úroveň – město Mikulov  

V rámci správního obvodu města Mikulov v minulosti vznikly dílčí koncepce, programy 

a strategické materiály, které nastavují priority a příslušné směry rozvoje daných jednotlivých 

rozvojových oblastí v rámci města a jeho územního obvodu. Za zpracování a aktualizaci 

strategických a koncepčních dokumentů nesou odpovědnost jednotlivé odbory MěÚ Mikulov, 

do jejichž působnosti daná oblast věcně patří. Pro vlastní analýzu byly zvoleny dvě oblasti 

zájmu řešení rozvoje území: 

A. Územní plánování  

B. Prostorové plánování  

 

AD A) Základním rozvojovým dokumentem, který má v současnosti město Mikulov 

zpracován je Územní plán sídelního útvaru Mikulov. Je zpracován v souladu se zákonem 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

Prvotní Územní plán Mikulova byl schválen usnesením zastupitelstva města dne 13. 5. 1996. 

Platnost Územního plánu sídelního útvaru je do roku 2020. Územní plán (jeho změna č. 8), 

             Město 
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rozdělený do textové a výkresové části, vymezuje rozsah a způsoby jeho rozvoje z územního 

hlediska.  

Název dokumentu/strategie 

 

Územní plán sídelního útvaru Mikulov  (změna č. 8)  

 

Související priority Návrhová část územního plánu (vč. koncepce dopravy, 

návrhu členění území města na funkční plochy a návrh 

územního systému ekologické stability). 

Míra souladu Veškeré prioritní oblasti/opatření/aktivity strategického plánu 

jsou plánovány v souladu s platným územním plánem.     

Anotace zdroje  Dostupné na http://www.mikulov.cz/mesto-

mikulov/samosprava-mesta/koncepcni-a-rozvojove-

materialy/detail/?contentId=117071  

 

Aktivity strategického plánu respektují také další dokumenty – regulační plány. Na úrovni 

města byly zpracovány tyto regulační plány: 

 

 Regulační plán „Mikulov, Pod Novou“ – dostupné na 

http://www.mikulov.cz/mesto-mikulov/samosprava-mesta/koncepcni-a-rozvojove-

materialy/detail/?contentId=118408.  

 Regulační plán „Mikulov, Na Hradbách" – bydlení – změna č. 2, dostupné na  

http://www.mikulov.cz/mesto-mikulov/samosprava-mesta/koncepcni-a-rozvojove-

materialy/detail/?contentId=130866. 

 Regulační plán „Mikulov, Na Hradbách" sport a rekreace – změna č. 3, dostupné 

na  

http://www.mikulov.cz/mesto-mikulov/samosprava-mesta/koncepcni-a-rozvojove-

materialy/detail/?contentId=113814. 

 

AD B) Z hlediska prostorového koncepčního plánování na úrovni města Mikulov, je 

důležité nejprve analyzovat dílčí dokumenty/koncepce, které jsou již zpracované a mohly by 

významně ovlivnit následný rozvoj města. Pro samotnou analýzu byly použity následující 

dokumenty: 

 

 Prioritní oblasti rozvoje města Mikulov na období 2011 – 2014 

 Strategie rozvoje školství a volnočasových aktivit Města Mikulov 

http://www.mikulov.cz/mesto-mikulov/samosprava-mesta/koncepcni-a-rozvojove-materialy/detail/?contentId=117071
http://www.mikulov.cz/mesto-mikulov/samosprava-mesta/koncepcni-a-rozvojove-materialy/detail/?contentId=117071
http://www.mikulov.cz/mesto-mikulov/samosprava-mesta/koncepcni-a-rozvojove-materialy/detail/?contentId=117071
http://www.mikulov.cz/mesto-mikulov/samosprava-mesta/koncepcni-a-rozvojove-materialy/detail/?contentId=118408
http://www.mikulov.cz/mesto-mikulov/samosprava-mesta/koncepcni-a-rozvojove-materialy/detail/?contentId=118408
http://www.mikulov.cz/mesto-mikulov/samosprava-mesta/koncepcni-a-rozvojove-materialy/detail/?contentId=130866
http://www.mikulov.cz/mesto-mikulov/samosprava-mesta/koncepcni-a-rozvojove-materialy/detail/?contentId=130866
http://www.mikulov.cz/mesto-mikulov/samosprava-mesta/koncepcni-a-rozvojove-materialy/detail/?contentId=113814
http://www.mikulov.cz/mesto-mikulov/samosprava-mesta/koncepcni-a-rozvojove-materialy/detail/?contentId=113814
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Název dokumentu/strategie 

 

Prioritní oblasti města Mikulov na období 2011 – 2014    

 

Související priority Celý dokument. 

Míra souladu Veškeré prioritní oblasti/opatření/aktivity jsou navrhovány 

v souladu s dokumentem. Dokument bude tvořit první Akční 

plán města Mikulov na léta 2013–2014.   

Anotace zdroje  Dostupné na http://www.mikulov.cz/mesto-

mikulov/samosprava-mesta/koncepcni-a-rozvojove-

materialy/detail/?contentId=118693  

 

Název dokumentu/strategie 

 

Strategie rozvoje školství a volnočasových aktivit Města 

Mikulov  

 

Související priority Návrhová část (kapitola 4) strategie.  

Míra souladu Prioritní oblasti 2/opatření 2.1/ aktivity 2.1.1, 2.1.2, prioritní 

oblast 6/opatření 6.1/aktivity 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4. 

Anotace zdroje  Dostupné na http://www.mikulov.cz/mesto-

mikulov/samosprava-mesta/koncepcni-a-rozvojove-

materialy/detail/?contentId=121345  

 

8.2. Regionální úroveň – správní obvod ORP Mikulov 

Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov jsou zpracovány tři zásadní 

strategické dokumenty, které mohou ovlivnit strategický plán (Územně analytické podklady 

ORP Mikulov, Komunitní plán sociálních služeb ORP Mikulov pro období 2013–2015 

a Strategie rozvoje cestovního ruchu pro turistickou oblast Mikulovsko).   

Územně analytické podklady správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov byly 

zpracovány v roce 2011 jako projekt realizovaný a financovaný v rámci Integrovaného 

operačního programu pro oblast intervence 5.3 – Modernizace a rozvoj systémů tvorby 

územních politik v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 

územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.  

http://www.mikulov.cz/mesto-mikulov/samosprava-mesta/koncepcni-a-rozvojove-materialy/detail/?contentId=118693
http://www.mikulov.cz/mesto-mikulov/samosprava-mesta/koncepcni-a-rozvojove-materialy/detail/?contentId=118693
http://www.mikulov.cz/mesto-mikulov/samosprava-mesta/koncepcni-a-rozvojove-materialy/detail/?contentId=118693
http://www.mikulov.cz/mesto-mikulov/samosprava-mesta/koncepcni-a-rozvojove-materialy/detail/?contentId=121345
http://www.mikulov.cz/mesto-mikulov/samosprava-mesta/koncepcni-a-rozvojove-materialy/detail/?contentId=121345
http://www.mikulov.cz/mesto-mikulov/samosprava-mesta/koncepcni-a-rozvojove-materialy/detail/?contentId=121345
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Název dokumentu/strategie 

 

Územně analytické podklady ORP Mikulov 

 

Související priority Ve strategickém plánu je jako výchozí podklad zpracován 

dokument „Profil města Mikulov“, který obsahuje základní 

aspekty týkající se životního prostředí, fyzickogeografických 

předpokladů řešeného území, vybraných socioekonomických 

jevů (demografie, průmysl, služby, cestovní ruch atd.). 

Následná strategie bude vycházet také ze širších vztahů 

řešeného území, které jsou popisovány v dokumentu. Rozbor 

udržitelného rozvoje území zahrnuje zjištění a vyhodnocení 

udržitelného rozvoje území s uvedením jeho silných 

a slabých stránek, příležitostí a hrozeb v tematickém členění 

na horninové prostředí a geologii, vodní režim, hygienu 

životního prostředí, ochranu přírody a krajiny, zemědělský 

půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa, veřejnou 

dopravní a technickou infrastrukturu, sociodemografické 

podmínky, bydlení, rekreaci a hospodářské podmínky. 

Míra souladu Prioritní oblast 1, 2, 3, 4, 5 a 6. 

Anotace zdroje  Dostupné na http://www.mikulov.cz/mesto-

mikulov/samosprava-mesta/koncepcni-a-rozvojove-

materialy/detail/?contentId=88936  

 

Zastupitelstvo Města Mikulov schválilo na svém jednání dne 12. 12. 2012 strategický 

dokument v sociální oblasti – Komunitní plán sociálních služeb ORP Mikulov pro období 

2013–2015. Strategický dokument je platný na celém území správního obvodu ORP Mikulov.  

Název dokumentu/strategie 

 

Komunitní plán sociálních služeb ORP Mikulov  

pro období 2013–2015  

 

Související priority Aktivity obsažené v komunitním plánu (priorita 3, opatření 

3.1, 3.2, 3.3, priorita 5, opatření 5.1, 5.4) jsou v souladu 

s prioritní oblastí 6 strategického plánu. 

Míra souladu Prioritní oblast 6/ opatření 6.2/ aktivity 6.2.1, 6.2.3, 6.2.4 

Anotace zdroje  Dostupné na http://www.mikulov.cz/mesto-

mikulov/mestsky-urad/informace-ze-socialni-oblasti/   

 

http://www.mikulov.cz/mesto-mikulov/samosprava-mesta/koncepcni-a-rozvojove-materialy/detail/?contentId=88936
http://www.mikulov.cz/mesto-mikulov/samosprava-mesta/koncepcni-a-rozvojove-materialy/detail/?contentId=88936
http://www.mikulov.cz/mesto-mikulov/samosprava-mesta/koncepcni-a-rozvojove-materialy/detail/?contentId=88936
http://www.mikulov.cz/mesto-mikulov/mestsky-urad/informace-ze-socialni-oblasti/
http://www.mikulov.cz/mesto-mikulov/mestsky-urad/informace-ze-socialni-oblasti/
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Jako jeden z výstupů projektu Mikulovsko – profesionální partner v cestovním ruchu 

financovaného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod byla v roce 2009 

zpracována Strategie rozvoje cestovního ruchu pro turistickou oblast Mikulovsko. V tomto 

dokumentu je správní obvod obce s rozšířenou působností rozšířen ještě o obec Pasohlávky. 

Název 

dokumentu/st

rategie 

 

Strategie rozvoje cestovního ruchu pro turistickou oblast Mikulovsko 

 

Související 

priority 

Aktivity obsažené ve strategii  (priorita 1, 2 a 3) jsou v souladu s prioritními 

oblastmi 2 a 4 strategického plánu. 

Míra souladu Prioritní oblast 2/ opatření / aktivity  

Anotace zdroje  Dostupné  na 

http://www.mikulov.cz/digitalAssets/200301_Strategie_rozvoje_cestovn__

ho_ruchu_TO_Mikulovsko.pdf  

8.3. Regionální úroveň – Jihomoravský kraj  

Dle geografického členění Eurostatu spadá město Mikulov do regionu soudržnosti NUTS 2 

Jihovýchod. Mikulov je součástí Jihomoravského kraje, který disponuje řadou strategických 

dokumentů regionálního významu. Tyto dokumenty zaštiťují veškerá důležitá témata 

související s ekonomicko-hospodářským rozvojem a jsou určující pro tvorbu strategických 

dokumentů nižších územních celků, jakými jsou mj. i municipality. Strategický plán města 

Mikulov je v souladu se zpracovanými regionálními strategickými materiály, které 

představuje následující obrázek 5. 

 

http://www.mikulov.cz/digitalAssets/200301_Strategie_rozvoje_cestovn__ho_ruchu_TO_Mikulovsko.pdf
http://www.mikulov.cz/digitalAssets/200301_Strategie_rozvoje_cestovn__ho_ruchu_TO_Mikulovsko.pdf
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Obrázek 5 Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby. 

 
Zdroj: http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=118768&TypeID=2, 2013.  

 

8.4. Národní úroveň – Česká republika  

V České republice je platná soustava strategických a programových dokumentů, které byly 

vytvořeny na různých úrovních veřejné správy (ministerstvech, NUTS 2 a krajích), ale také 

vzhledem ke členství České republiky v Evropské unii soustava programových dokumentů 

Evropské unie (pro využití finančních zdrojů z předvstupních a strukturálních fondů).  
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http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=118768&TypeID=2
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Základní průřezové dokumenty při zvažování strategických cílů a priorit rozvoje 

strategického plánu jsou národní strategické dokumenty:  

 Strategie regionálního rozvoje ČR 2007–2013 (schválená usnesením Vlády České republiky 

č. 560 dne 17. května 2006).  

 Národní rozvojový plán České republiky 2007—2013 (dokument schválený vládou ČR č. 175 

dne 22. února 2006). 

 Strategie udržitelného rozvoje ČR (schválená usnesením Vlády České republiky č. 1242 dne 

8. prosince 2004). 

 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku (schválená usnesením Vlády České 

republiky č. 210 dne 3. března 2003).  

 Státní koncepce cestovního ruchu České republiky 2007–2013 (schválená usnesením Vlády 

České republiky č. 1239 dne 7. listopadu 2007). 

 Národní strategický referenční rámec 2007–2013 (schválen usnesením Vlády České republiky 

č. 1477 dne 20. prosince 2006, přijat 27. července 2007 Evropskou komisí).  

 Dopravní politika České republiky na léta 2005–2013 (schválená usnesením Vlády České 

republiky č. 882 dne 13. července 2005). 

 Státní energetická koncepce ČR do roku 2030 (schválená usnesením Vlády České republiky 

 č. 211 dne 10. března 2004). 

 Státní kulturní politika na léta 2009–2014 (schválena usnesením Vlády České republiky 

č. 1452 dne 19. listopadu 2008). 

 Koncepce bytové politiky (schválena usnesením Vlády České republiky č. 292 dne 16. března 

2005). 

 Politika územního rozvoje (schválena usnesením Vlády České republiky č. 929 dne 

20. července 2009). 

 Státní program ochrany přírody a krajiny (schválen usnesením Vlády České republiky 

č. 1497 dne 30. listopadu 2009). 

 Akční plán zdraví a životního prostředí České republiky (schválen usnesením Vlády České 

republiky č. 810/1998). 

 Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy (schválená usnesením Vlády České 

republiky č. 678 dne 7. 7. 2004) 

 

Další dokumenty na národní úrovni, které mohou mít vliv na strategii: 

 Národní politika podpory jakosti 

 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy v České republice 

 Národní program rozvoje vzdělávání v České republice (Bílá kniha) 

 Koncepce integrace cizinců na území České republiky  

 Koncepce romské integrace na období 2010–2013 

 Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení  

 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020  

 Koncepce požární prevence v České republice 

 Národní strategický plán rozvoje venkova ČR pro období 2007–2013 

 Atlas krajiny České republiky.  

 

http://www1.szu.cz/chzp/nehap/_nehapcz.htm
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8.5. Nadnárodní úroveň – Evropská unie 

Strategický plán města Mikulov 2013–2026 jako koncepční rozvojový dokument vychází 

mj. z potřeby efektivně využít a čerpat finanční prostředky z veřejných zdrojů. Protože 

součástí strategického plánu je mnoho projektů, které jsou finančně velmi náročné 

a zasahují např. do oblasti urbanismu, kultury, cestovního ruchu, životního prostředí, 

dopravy, technické infrastruktury atd., vychází také vize, cíle, problémové okruhy 

a priority z obecných nařízení na evropské úrovni. Z těch hlavních jsou to normativy dané 

Evropskou unií: 

 

1. Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních 

o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu 

soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999. 

2. Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006 stanovující prováděcí 

pravidla pro aplikaci Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních 

o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu 

soudržnosti a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 

o Evropském fondu pro regionální rozvoj.  

3. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 

o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999.   

4. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081 ze dne 5. července 2006 

o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999. 

5. Nařízení Rady (ES) č. 1084/2006 ze dne 1. července 2006 o Fondu soudržnosti 

a o zrušení nařízení (ES) č. 1164/94.  

6. Strategické obecné zásady Společenství pro soudržnost (ES) č. 702/2006 ze dne 

6. října 2006. 

7. Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění - Evropa 2020 

(dokument zveřejněný Evropskou komisí dne 3. března 2010). 
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Seznam zkratek 

BD Bytový dům 

BE Bezpečnost 

BESIP Bezpečnost silničního provozu 

BY Bydlení  

C Cestovní ruch  

CEV Centrum ekologické výchovy  

CR   Cestovní ruch  

Č Červená 

ČOV Čistírna odpadních vod  

ČR   Česká republika 

D Doprava 

DA Destinační agentura 

DDM Dům dětí a mládeže 

DPH Daň z přidané hodnoty 

DPS Dům s pečovatelskou službou 

ES   Evropské společenství  

EU   Evropská unie 

CHKO Chráněná krajinná oblast 

IDOS Integrovaný dopravní systém 

IDS   Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje  

JE Jaderná elektrárna 

JMK Jihomoravský kraj 

K Kultura, sport a volný čas 

MAS Místní akční skupina 

MěÚ   Městský úřad 

MHD Městská hromadná doprava 

Mj. Mimo jiné 

MK   Ministerstvo kultury 

MMR    Ministerstvo pro místní rozvoj 

MP Městská policie 

MPR Městská památková rezervace 

MPSV   Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MR Mikulovská rozvojová 

MRM   Manažer rozvoje města 

MŠ   Mateřská škola 

MŠMT  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  

MŽP   Ministerstvo životního prostředí 

NN Nízké napětí 

NNO Nestátní neziskové organizace 

NUTS  Nomenclature of Units for Territorial Statistics (Statistické územní 

jednotky EU) 
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O Občanská vybavenost 

O Oranžová 

OF   Odbor finanční 

OM   Odbor majetkoprávní  

ORaŽP  Odbor rozvoje a živnostenského podnikání 

ORP   Obec s rozšířenou působností 

OSaŽP   Odbor stavební a životního prostředí  

OSV   Odbor sociálních věcí 

OVZ Obecně závazná vyhláška 

P Podnikatelské prostředí  

PO Požární ochrana 

PO Prioritní oblast 

PR Public relations (vztahy s veřejností) 

R Rozpočet  

RD Rodinný dům 

RM   Rada města 

ŘST   Řídící tým strategie  

SFDI Státní fond dopravní infrastruktury 

SŠ Střední škola 

ST   Sekretariát tajemníka 

SWOT Strengths (silné stránky), Weaknesses (slabé stránky), Opportunities 

(příležitosti), Threats (hrozby) 

TE Technická infrastruktura 

TIC Turistické informační centrum 

TP Trh práce 

TTP Trvale travnatý porost 

TV Televize 

ÚP Územní plán 

WWW World Wide Web (webová stránka) 

Z Zelená 

ZO ČSOP Základní organizace Česká speleologická společnost 

ZŠ Základní škola 

ZUŠ Základní umělecká škola  

Ž Životní prostředí  

 



Strategický plán rozvoje města Mikulov 2013–2026                                                   strana 77 

 

Seznam tabulek 

Tabulka 1 Shluková analýza výsledku analýzy SWOT ........................................................... 90 

Tabulka 2 Vazby mezi průřezovými opatřeními ...................................................................... 91 

Seznam obrázků  

Obrázek 1 Geneze procesu strategického plánování v Mikulově .............................................. 8 

Obrázek 2 Tvorba analýzy SWOT na MěÚ Mikulov .............................................................. 10 

Obrázek 3 Struktura pracovních skupin v Mikulově................................................................ 18 

Obrázek 4 Schéma posuzování souladu se strategickými dokumenty na vyšší územní úrovni67 



Strategický plán rozvoje města Mikulov 2013–2026                                                   strana 78 

 

Příloha č. 1 Souhrnná analýza SWOT města Mikulov1 

Silné stránky 

 Fungující MěP, nadstandartní technické vybavení BE1 

 Využívání dotací na vybavení MěP BE 2 

 Prevence bezpečnosti a kriminality (hlídky u přechodů pro chodce u škol, napojení na pult 

ochrany seniorů BE3 

 Podpora volnočasových aktivit - dotace neziskovým organizacím na sport, kulturu a volnočasové 

aktivity, BE 4 

 Nabídka příležitostí pro trávení volného času dětí a mládeže (DDM, 7dní...) BE5 

 Poskytování informací o činnosti Městské policie (webové stránky, zpravodaj) BE6 

 Pokrytí kamerovým systémem, zabezpečení objektů na centrální pult MěP BE7 

 Umístění ukazatelů rychlosti vozidel, využívání radaru pro měření rychlosti vozidel BE8 

 Existence „Komise prevence kriminality“ BE9 

 Nová stavební místa RD, BD, výstavba Na Hradbách, Pod Novou BY1 

 Dostatečná nabídka bytů BY2 

 Atraktivní a vyhledávané město pro bydlení BY3 

 Dopravní dostupnost BY4 

 Přítomnost MŠ, ZŠ, SŠ (dostatek míst) BY5 

 Zavedení zásad pronajímání bytů BY6 

 Stálý příjem do rozpočtu města BY7 

 Máme zpracovánu územně plánovací dokumentaci BY8 

 V některých lokalitách je dobrá infrastruktura BY9 

 Panelové domy na okraji města BY10 

 Existence bytové komise BY11 

 Existence mnoha památek (bohaté kult. dědictví, křížová cesta, regionální muzeum, židovský 

hřbitov, kostel Sv. Václava, C1 

 Existence ojedinělého přírodního dědictví (Turold, CHKO, Sv. kopeček, Kozí hrádek C2 

 Finanční podpora města cestovního ruchu - (Mikulovská rozvojová s.r.o. TIC) C3 

 Atraktivní poloha města (dobré klimat. podmínky, Brno-Vídeň ) C4 

 TIC v centru C5 

 Dostatek ubytování C6 

 Dobrá turistická infrastruktura (dopravní dostupnost, cyklostezky) C7 

 CEV Pálava,  C8 

 Profesionální společnost k organizaci akcí (MR) C9 

 Dobrá propagace-www města direkt mail+PR, zpravodaj, mobilní průvodce C10 

 Galerie ve městě C11 

 Práce neziskovek C12 

 Pestrá kultura (Oblastní výstava vín, Pestrá kulturní nabídka - Vinobraní, Slavnosti města, 

Pivobraní, Národy Podyjí, Svatomartinský Mikulov C13 

 Kruhové objezdy D1 

                                                 
1
 V souhrnné analýze SWOT lze sporadicky nalézt podobné výrazy, které byly řešeny v rámci jiných klíčových 

oblastí. Proto nebyly tyto výrazy z analýzy SWOT odstraněny.   
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 Hlavní silniční tah Brno – Vídeň D2 

 Vybudovaný obchvat D3 

 Měření rychlosti vozidel MP D4 

 Kvalitní silniční propojení na sever D5 

 Blízkost center (Brno, Bratislava, Vídeň) D6 

 Dobrá dostupnost - Brno  D7 

 Existence železničního spojení (doprava) D8 

 Dopravní hřiště – prevence, BESIP D9 

 Příjmy z parkovacích míst D10 

 Fungující MHD D11 

 Variabilita volnočasových aktivit poskytovaných především ze strany jednotlivců – nadšenců 

(Radioklub, skaut, florbal, Občanské sdružení 7 dní) K1 

 Venkovní prostory pro volný čas (amfiteátr, dětská hřiště) K2 

 Kultura (digitalizované kino, pestrost kulturních akcí K3 

 Postupné rozšiřování cyklostezek a cyklotras K4 

 Sport a volný čas (koupaliště, relativně široké spektrum možností sportovního vyžití – hala 

fotbalové hřiště, tenisové kurty) K5 

 Další prostory pro volný čas (aquapark Pasohlávky, sportovní hala, umělá tráva- fotbalové hřiště) 

K6 

 ZUŠ ve městě K7 

 Rozšířena otevírací doba Hrobky K8 

 Nové galerie, K9 

 Podpora města (Aktivní spolky + dobrá spolupráce, Komise pro kulturu a sport) K10 

 Dotace z města pro neziskovky K11 

 Dostatečná síť škol včetně kapacit MŠ, ZŠ a SŠ O1 

 Dobrá spolupráce mezi ZŠ a MŠ a neziskovkami O2 

 Základní umělecká škola a Dům dětí a mládeže O3 

 Existence Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy O4 

 Pedagogicko psychologická poradna 

 Komunitní plán O5 

 Soc. služba Biliculum, G-centrum (pečovatelská služba, odlehčovací služba, domov pro seniory), 

DPS O6 

 Návaznost DPS na domov pro seniory v případě zhoršení zdravotního stavu, město může ovlivnit 

pořadník do DPS O7 

 Charita, Remedia O8 

 Klubovna seniorů v centru, dotace pro seniory O9 

 4 lékárny, dostatek praktických lékařů, dostatek zubařů O9 

 Výborný pohřební ústav O10 

 Variabilita nabízených služeb O11 

 Dětský domov O12 

 Cestovní ruch prospívající podnikatelům, TIC podporuje podnikatele v cestovním ruchu P1 

 Průmyslová zóna P2 

 Dopravní dostupnost P3 

 Pohraničí ubytování na cestě do Rakouska P4 

 Silná vinařská obec P5 
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 Vstřícná veřejná správa P6 

 Sezónní práce – CR, vinařství, Rakousko P7 

 Levná pracovní síla P8 

 Nová stavební místa za nádražím P9 

 Existence MAS Mikulovsko P10 

 Nedělní otevření supermarketů (v Rakousku ne) P11 

 Vyrovnaný rozpočet R1 

 Nastaven systém řízení PO R2 

 Přebytek hospodaření z minulých let se využívá převážně ke krytí investičních akcí R3 

 Existence rozpočtového výhledu R4 

 Kontrola poskytovaných dotací R5 

 Pozitivní auditorské zprávy R6 

 Získávání dotací z EU, státu a kraje R7 

 Trend nezadlužování se (přiměřená úvěrová politika města) R8 

 Práce finančního výboru R9 

 Dobré připojení na distribuční síť NN, 90% plynofikováno TE1 

 Modernizováno ČOV + kanalizační stoky TE2 

 Existence všech důležitých inženýrských sítí - veřejný vodovod dobrá kvalita vody – zdroj 

Lednice, Klentnice TE3 

 Dobré mobilní pokrytí u všech operátorů  TE4 

 Zavedení inteligentního systému třídění odpadů TE5 

 Výstavba požární stanice TE6 

 Pasport dětských hřišť TE7 

 Kamerový systém MP TE8 

 Pasportizace kanalizace generel  odvodnění TE9 

 Pracovní příležitosti ve vinařství TR1 

 Volná pracovní síla (dostatek prac. síly) TR2 

 Sezónní příležitosti v cestovní m ruchu TR3 

 Pracovní příležitosti v Rakousku TR4 

 Pracovní příležitosti v supermarketech TR5 

 Pracovní příležitosti v Brně TR6 

 Nejsou zde znečišťovatelé, neexistence těžkého průmyslu Ž1 

 CHKO (Sv. kopeček, Turold, Kozák) NATURA Ž2 

 Dobrá pitná voda, podzemní vodní zdroje “jímací území Mikulov gravitace Ž3 

 Odpadové hospodářství, existence sběrného dvora Ž4 

 Rozsáhlé fragmenty zachovalé kulturní krajiny v jejím historickém rázu, zámecký park Ž5 

 Projekty péče o krajinu, Procháskův lesopark, výsadba Na Hradbách Ž6 

 Rozvíjející se síť cyklostezek Ž7 

 

Slabé stránky 

 Vandalismus, nevšímavost obyvatel BE1 

 Vysoký počet nepřizpůsobivších (problémy v určitých lokalitách města – amfiteátr, lesík, hotel 

Turold, ul. Pavlovská u ZŠ)BE2 
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 Chybí centrum volnočasových aktivit BE3 

 Nebezpečné a neosvětlené přechody (ZŠ Valtická, Komenského, 28. října) BE4 

 Zrušení táboru „Radarka“ BE5 

 Špatná práce státní policie BE6 

 Problematické vymáhání práva BE7 

 Není pochůzková činnost MP. BE8 

 Upřednostňování pokutování před řešením mezi lidmi BE9 

 Absence malometrážních startovacích bytů BY1 

 Chybí sociální byty BY2 

 Velké množství neplatičů BY3 

 Nezasíťované pozemky BY4 

 Nespokojenost nájemníků s opravami nájemných bytů, TEDOS, nedostatečná pozornost 

k opravám bytů, pomalý proces oprav, finanční náročnost – opravy městského bytového fondu 

BY5 

 Nedostatek parkovacích míst sídliště BY 6 

 Špatné chodníky, chybí bezbariérové chodníky BY7 

 Nedostatečná zimní údržba BY8 

 Špatné veřejné osvětlení BY9 

 Chybějící sportovní vyžití BY10 

 Vysoké náklady na pořízení stavebních pozemků BY11 

 Konec životnosti panelové výstavby BY12 

 Nedostatek pracovních příležitostí BY13 

 Nedostatek stavebních míst mimo Hradby a Novou BY14 

 Nedořešený systém třídění odpadu na sídlišti BY15 

 Nedostatek dětských hřišť v horní části města BY16 

 Vysoké nájemné BY17 

 Rušení nočního klidu BY18 

 Lokálně nedostatečná infrastruktura hraničící s definicí vyloučených lokalit  BY19 

 Nejsou stanoveny standarty poskytování služeb občanům v souvislosti s bydlením (např. zda 

město zajišťuje parkování, chodníky, osvětlení apod. každému a pokud ne, tak za jakých kritérií) 

což způsobuje pocity nerovného zacházení BY20 

 Přísná pravidla pro památkovou rezervaci (obtíže s opravami) BY21 

 Nedostatečné vyžití v zimním období- chybí krytý bazén C1 

 Často špatná kvalita služeb pro turisty C2 

 Absence tradičních produktů a malá nabídka tradičních vinných sklepů C3 

 Přílišná koncentrace atraktivit v centru, C4 

 Chybí vinařská ulička C5 

 Chybí městský mobiliář mimo centrum C6 

 Není zpřístupněna věž kostela Sv. Václava C7 

 Špatná údržba zeleně+odpadky) C8 

 Nestálá návštěvnost města (zkracování pobytů, slabá návštěvnost  mimo sezonu) C9 

 Zajištění cestovního ruchu (roztříštěná struktura řízení CR (TIC, MR, DA) C10 

 Finanční náročnost akcí C11 

 Nízká úroveň spolupráce vinařů) C12 

 Obyvatelé města (někteří obyvatelé města odjíždí při velkých kulturních akcích  z města) C13 

 Nedostatek vodních ploch pro turisty C14 

 Nedostatečná otevírací doba obchodů C15  



Strategický plán rozvoje města Mikulov 2013–2026                                                   strana 82 

 

 Nejdou kostelní hodiny C16 

 Tranzitní doprava – hluk, bezpečnost, emise D1 

 Nedostatek parkovacích míst a parkovacích ploch včetně míst pro autobusy D2 

 Chybějící autobusové nádraží D3 

 Špatný stav silnic D4 

 Odkládání stavby R52 D5 

 Absence dotací na opravu místních komunikací D6 

 IDOS bez zabudované zpětné vazby (Kordis neví, jak jsou které linky průběžně využívány a ani 

nezná celé trasy cestujících, takže nemůže účinně provádět optimalizace trasy linek a jízdních 

řádů) D7 

 Nekvalitní silniční spojení na jih (nedokončená rychlostní komunikace v Rakousku) D8 

 Nejasná koncepce dopravy ve městě (retardéry na ulici, kde nestojí jediný dům a na druhou stranu 

prokazatelně nebezpečná místa, která nejsou nijak řešena) D9 

 Zastaralý pasport komunikace D10 

 Nebezpečná část silnice na ul. Valtická před ZŠ D11 

 Existence nebezpečných přechodů pro chodce (Komenská ul. KB) a absence bezbariérových 

přechodů pro chodce D12 

 Nedostatek přímých spojů Brno – Mikulov, Mikulov-Břeclav (autobus) D13 

 Nedostatečné odstavné plochy pro kamiony D14 

 Jednosměrné ulice – úzké D15 

 MHD – nedodržování jízdního řádu D16 

 Chybějící stezky pro cyklisty ve městě D17 

 Železnice zastaralý vozový park D18 

 Železniční trať není elektrifikována D19 

 Nedostatek doprovodné infrastruktury na cyklostezkách D20 

 Málo opraven kol D21 

 Neexistence žádného letiště (sportovní, pro menší stroje) D22 

 Chybějící volnočasové prostory  - bazén K1 

 Chybějící volnočasové prostory  - kluziště K2 

 Dětská hřiště nákladná na údržbu K3 

 Nedostatečně využitý amfiteátr – koncerty, K4 

 Chybí zázemí pro spolky (nedořešená budova DDM) K5 

 Chybějící vyžití pro starší mládež-disco,K6 

 Chybí kulturní sál K7 

 Nedořešený provoz celé sportovní haly K8 

 Chybějící doplňkové volnočasové aktivity -beachvolejbalové hřiště v areálu koupaliště K9 

 Málo aktivit pro rodiny s dětmi v zimě K10 

 Absence cyklostezek ve městě K11 

 Chybí venkovní fitness,K12 

 Málo sportovních akcí, K13 

 Chybí dětské hřiště v horní části města K14 

 Finanční náročnost na údržbu haly+ fotbalového hřiště K15 

 Není bazbariérové kino K16 

 Jednostranné zaměření kultury na turisty (méně pro občany města) K17 

 Nedostatek akcí pro děti – kultura K18 

 Nedostatečná koordinace kulturních akcí, K19 

 Nedostatek kvalitních divadelních vystoupení K20 
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 Nedostatek vodních ploch pro letní vyžití, K21 

 Úbytek služeb úřadů poskytovaných ve městě (např. 2014 končí katastrální úřad) O1 

 Špatná dostupnost pro vozíčkáře, schody na polikliniku, přístup do kinaO2 

 Chybí právní poradna – exekuce O3 

 Není zázemí pro zájmové kroužky mládeže, kulturních a sportovních spolků O4 

 Není zajištěna pečovatelská služba o víkendu (velká finanční náročnost) O5 

 Nevyužité kapacity ZŠ, nedostatečné možnosti umístění dětí do MŠ (značná nejistota spojená 

s nemožností umístit dítě mezi 2 až 3 lety) O6 

 Není lékařská pohotovost, nevhodná ordinační doba některých lékařů, chybějící odborní lékaři 

(kožní) O7 

 Degradace gymnázia, nevhodné spojení s učilištěm O8 

 Omezení pohybu a nevhodného chování nepřizpůsobivých občanů v okolí škol - není opora 

v legislativě O9 

 Nabízené služby jsou převážně zaměřeny na návštěvníky města (např. absence kvalitního 

knihkupectví – v kulturním městě?) O10 

 Nedostačující otevírací doba obchodů 011 

 Nevhodná budova knihovny (na patro, blízko silnice) O12 

 Nevyužité areály výroby (ALSTON lokalita Mušlov, MP servis) P1 

 Slabá kupní síla obyvatel P2 

 Nedostatečný prostor pro malé podnikatele, vysoké nájmy v centru P3 

 Jednostranná podpora města CR, zaměření na turistický ruch P4 

 Výběr parkovného o víkendu P5 

 Školství – nedostatek odborníků P6 

 Nízká kvalita nabízených služeb P7 

 Práce načerno u nás i v Rakousku P8 

 Nízké mzdy P9 

 Supermarkety – likvidace malých podnikatelů, lidé jezdí za nákupy do větších měst P10 

 Snižování počtu ubytovacích lůžek ve městě P11 

 Otevírací doba obchodů P12 

 Problémový finanční úřad (podnikatelé se registrují jinde) P13 

 Nadprůměrný počet hospod P14 

 Nejsou rozpočtovány dostatečné finance na infrastrukturu R1 

 Je podporován především cestovní ruch R2 

 Klesají příjmy z vlastního majetku R3 

 Zvyšování opakovaných výdajů R4 

 Nepřehledná struktura rozpočtu R5 

 Rozpočtové provizorium (schvalování rozpočtu v únoru běžného roku) R6 

 Více správců rozpočtu  R7 

 Dlouhodobě neudržitelný způsob získávání financí (trvalý trend prodeje majetku bez 

odpovídajících investic vedoucích k jeho opětovnému získání) R8 

 Existence obydlených lokalit bez kanalizace, kvalitního vodovodu, chodníků, veřejného osvětlení, 

plynofikace apod. (např. Valtická, Mušlov) TE1 

 Není technická infrastruktura v lokalitě NOVÁ TE2 

 Kanalizace – špatně čištěna TE3 

 Špatný stav veřejného osvětlení TE4 

 Nepřipravené průmyslové zóny – nezasíťované TE5 

 Nedořešené vlastnické vztahy u havarijní sítě kanalizace TE6 
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 Třídění odpadu na sídlišti TE7 

 Špatná komunikace s dodavateli energií TE8 

 Plyn není zaveden v oblasti kasáren – chráněné bydlení TE9 

 Mizerné chodníky TE10 

 Telekomunikační připojení na rakouskou síť (silnější mobilní operátor) TE11 

 Pálavské vinobraní – špatná mobilní síť TE12 

 Špatný signál rádia TE13 

 Špatný pozemní signál TV, hodně členitý terén TE14 

 Omezení úspor energií v památkové rezervaci (např. není možné zateplení fasád) TE15 

 Omezení rozvoje v území vedením  VVTL plyn a VN, VVN TE16 

 Tvrdá voda, slabí tlak vody v určitých lokalitách města,(např. Bezručova, Brněnská, ..) TE17 

 Málo odpadkových košů ve městě TE18 

 Chybí rozhlas (veřejný) TE19 

 Nemáme městskou TV TE20 

 Nezaměstnanost (rostoucí, vysoká, málo pracovních příležitostí TR1 

 Málo míst pro středoškolsky a vysokoškolsky vzdělané, nedostatek míst pro absolventy, 

dlouhodobě nezaměstnaní TR2 

 Vysoké % nepřizpůsobivších obyvatel, práce načerno TR3 

 Platy (nízké) TR4 

 Úřady (špatné fungování úřadu práce, špatná komunikace MěÚ a ÚP, TR5 

 Sezónní práce v cestovním ruchu TR6 

 Zemědělství i jiných oblastech TR7 

 Zdravotně postižení-nezaměstnatelnost TR8 

 Centralizace úřadů a přesun pracovních míst TR9 

 Snižování pracovních příležitostí v malých obchodech TR10 

 Chybějící prac. síla- technici TR11 

 Jednostranné pracovní příležitosti vinařství a CR TR12 

 Absence velkých podniků, práce pouze na DPP a brigády TR13 

 Vysoký počet přerušených živností TR14 

 Minimální vliv města na trh práce TR15 

 Malá podpora pro vznik nových pracovních míst TR16 

 Nedostatek malých bytů TR17 

 Nedostatek zeleně v centru, špatná údržba zeleně ve městě a u cyklostezek, zanedbané zelené 

plochy v okrajových částech Ž1 

 Nepořádek kolem kontejnerů, odpadky u silnic Ž2 

 Hluk z I/52 sídliště, hluk a exhalace z frekventovaných silničních tras Ž3 

 Slabá kontrola „pejskařů“ Ž4 

 Nerealizované prvky ÚSES – územní systém ekologické stability Ž5 

 Tvrdá voda Ž6 

 Střední výskyt radonu v podloží Ž7 

 Eroze půdy, nevyužívání přirozeného navrácení živin do půdy – nadměrné užívání umělých 

hnojiv Ž8 

 

 

Příležitosti 
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 Vybudování nízkoprahového centra BE1 

 Dotace, preventivní programy BE2 

 Zefektivnit řízení MP BE3 

 Budování přechodů osvětlení + retardéry BE4 

 Zlepšit podmínky pro volnočasové aktivity – zřízení centra volnočasových aktivit, venkovní 

fitness pro mládež, kluby, diskotéky BE5 

 Zlepšit nabídku kulturních programů pro mladé BE6 

 Umístění stacionárního radaru k měření rychlosti vozidel BE7 

 OZV k zajištění veřejného pořádku BE8 

 Zlepšit pochůzkovou činnost MěP BE9 

 Dobré podmínky pro rozvoj bydlení (prostředí, okolí , zdravé klima oblasti) BY1 

 Dotace (památková rezervace, revitalizace, sídliště) BY2 

 Zájem mladých lidí s rodinami o bydlení ve městě, silná poptávka „Husákových dětí“ po cenově 

dostupném bydlení BY3 

 Dobrá dostupnost velkých měst BY4 

 Sousedství s Rakouskem – možnost uplatnění na jejich trhu práce BY6 

 Pozemky pro developery BY7 

 Zvyšující se požadavky na kvalitu bydlení BY8 

 Využití dotačních titulů C1 

 Rozšíření sítí cyklostezek a služeb pro cyklisty+ možné napojení na komunikace uvnitř lesních 

porostů  C2 

 Vybudování krytého bazénu, rozšíření venkovního koupaliště C3 

 Rozšíření atraktivit z centra – Mariánský Mlýn C4 

 Pozitivní vnější vlivy blízkost budoucích termálních lázní Pasohlávky, dobré jméno v ČR) C5 

 Větší zapojení podnikatelů, neziskových organizací C6 

 Památky (lepší využití památek mimo sezonu, Najít využití pro zimní měsíce- otevření expozice 

regionálního muzea C7 

 Nabízení pobytových balíčků, podpora formou PR  C8 

 Vznik podmínek pro golf C9 

 Spolupráce mezi regiony, spolupráce s partnerskými městy+Rakousko C10 

 Vymezit v ÚP lokalitu pro vinné sklepy C11 

 Vybudovat v Mikulově lázeňství C12 

 Vybudování R52 (odvedení  kamionové dopravy) D1 

 Vybudování odstavného parkoviště pro kamiony a autobusy v prostorách celnice D2 

 Využívání dotací EU, států a kraje D3 

 Zařazení přímého spojení Mikulov-Brno do IDS nebo získat soukromé dopravce Mikulov – Brno  

D4 

 Podpora přímého spojení Mikulov – Břeclav D5 

 Vypracování pasportu místních komunikací D6 

 Elektrifikace železnice D7 

 Cyklotrasa Mikulov – Klentnice D8 

 Výstavba nových parkovacích míst D9 

 Vybudování parkovacího domu D10 

 Vybudování cyklistických pásů D11 

 Příjmy z měření rychlosti – stacionární radar D11 

 Propagace zaměřena na návštěvníky aquaparku a termálu – Pasohlávky+ spolupráce s nimi  K1 

 Obnova areálu Mariánský Mlýn, K2 
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 Vybudování ledové plochy K3 

 Pomoc města při pořízení zázemí pro kulturní a sportovní spolky K4 

 Vybudování krytého bazénu K5 

 Pravidelné spojení Mikulov – Pasohlávky K6 

 Pořádání kvalitních koncertů na amfiteátru K7 

 Další využití amfiteátru K8 

 Spolupráce s muzeem K9  

 Spolupráce se školami v oblasti sportu a volného času K10 

 Soukromníci podporující neziskovky (např. vybudování kempu nebo tábořiště) K11 

 Mladí lidé hledající seberealizaci (např. studentské kapely, nebo kdokoli přicházející s nápadem 

a ochotou poskytnout svůj volný čas) K12 

 Spolupráce s partnerskými městy K13 

 Dotace EU O1 

 Rehabilitace navýšit kapacitu O2 

 Zajištění právního poradenství, poradna pro finanční gramotnost O3 

 Využití lokálních zdrojů (farmářské trhy ...) O4 

 Zbudování fitness pro seniory, akce pro seniory O5 

 Příležitosti  placených služeb G-centra C6 

 Dotace EU P1 

 Navýšená dotace města pro cestovní ruch P2 

 Dobrá poloha města –Slovensko Rakousko P3 

 Dostupné pozemky P4 

 Dálnice do Vídně P5 

 Spolupráce s Rakouskem v oblasti vinařství a CR P6 

 Podpora vybraných učebních oborů P7 

 Rozšíření aktivit podnikatelů v souvislosti s otevřením aquaparku Pasohlávky P8 

 Podpora dlouhodobých pobytů návštěvníků P9 

 Welness pro zimní sezonu pro turisty P10 

 Lepší využití zámku P11 

 Blízkost tří letišť P12 

 Zlepšit vybírání poplatků R1 

 Příjem za prodej zasíťovaných pozemků R2 

 Podporovat firmy a tím zajistit nejen zpětný příjem + zaměstnanost R3 

 Zdroje příjmů z racionálního hospodaření s majetkem města R4 

 Zpřehlednění prezentace rozpočtu (rozklikávací) R5 

 Zkvalitnění rozpočtového procesu, jeden správce rozpočtu R6 

 Navýšit rozpočet na technickou infrastrukturu R7 

 Racionalizace nákladů (např. v souvislosti s ISNO) R8 

 Vyšší příjmy z výherních hracích automatů R9 

 Plátcovství DPH R10 

 Vybudování IS v nových lokalitách - Pod Novou a Hliniště, příležitost pro investory a developery 

TE1 

 Projekt modernizace veřejného osvětlení – dotace EU TE2 

 Snížení nákladů na energie – výběrové řízení TE3 

 Zateplení městských budov TE4 

 Využití alternativních zdrojů energie TE5 

 Dotažení plynofikace v kasárnách TE6 
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 Vybudování chodníků na ul. Valtická k RD TE7 

 Úřady (zkvalitnění spolupráce s ÚP, zaměstnat na veřejně prospěšné práce, organizování dalšího 

profesního vzdělávání, TR1 

 Rozvoj (dotace EU, noví investoři, velká fabrika typu automobilky, pozemky pro velké 

společnosti, výstavba startovacích bytů, agroturistika, podpora zemědělství, farmářské trhy, 

Ekologické a drobné zemědělství, podpora nových technologií v zemědělství a vinařství) TR2 

 Živnostníci (podpora začínajících podnikatelů, snížení nájmů nebytových pro podnikatele TR3 

 Postižení (budování chráněného bydlení, budování chráněné dílny TR4 

 Dotace - na revitalizaci zeleně, kopeček + naučná stezka, oprava zámeckého parku, Mariánský 

mlýn Ž1 

 Řešení odpadového hospodářství – sídliště, upravit časový harmonogram svozu odpadu, dále 

rozšiřovat systém inteligentního svozu odpadu Ž2 

 Zlepšit péči o zeleň, obnova TTP – trvalé travní porosty, sadovnictví jako výrazný krajinotvorný 

prvek Ž3 

 Realizace zpracovaného projektu pozemkových úprav, spolu s plánem společných zařízení Ž4 

 Místo pro pejsky na „výkaly“, více odpadových košů + sáčky na exkrementy Ž5 

 Drobné zemědělství + ekologické zemědělstvíŽ6 

 

Hrozby 

 Alkohol, drogy BE1 

 Drogové varny (pervitin) BE2 

 Vysoká spotřeba alkoholu BE3 

 Přistěhovávání nepřizpůsobivších obyvatel BE4 

 Nedostatečné finanční prostředky BE5 

 Odchod zájemců o bydlení a narůstající počet nepřizpůsobivších občanů (skladba obyvatel 

v bytech), cenová nedostupnost bydlení může vést k nedostupnosti pro vrstvy na počátku 

produktivního věku, což se může negativně promítnout na demografické skladbě BY1 

 Neustále se zhoršující (stárnoucí) stav městských bytů BY2 

 Zvyšování neplatičů, stále se zvyšující nájemné BY3 

 Malá nabídka služeb BY4 

 Snižování možností čerpání dotací na bydlení (opravy), nejasnost nového dotačního období 2014 

– 2020 BY5 

 Málo pracovních míst, zvyšující se nezaměstnanost BY6 

 Stárnutí obyvatelstva BY7 

 Nepříznivý vývoj České a globální ekonomiky C1 

 Služby ve městě (nekvalitní služby – hotely, restaurace, Ubytování načerno C2  

 Podpora města (Snížení podpory z rozpočtu města C3 

 Turisté (Zlevnění zahraničních zájezdů, Pokles zájmu navštěvovaných památek C4 

 Výstavba dálnice – snížení návštěvníků, Odliv turistů do okolních vesnic, nestálost turistické 

poptávky C5 

 Žaloba Ditrichsteinu C6 

 církevní restituce C7 

 Lednicko – valtický areál konkurence C8 
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 Nevhodná realizace R52 (v případě nevhodných nájezdů, nebo např. provedení způsobujícího 

zbytečný hluk) D1 

 Zvyšování nákladů na opravu komunikací D2 

 Snižování bezpečnosti dopravy v závislosti na špatném stavu D3 

 Technický stav komunikací – nutnost oprav D4 

 Zřizování dalších odstavných ploch na úkor zeleně D5 

 Nemožnost investic do některých komunikací, které nejsou města D6 

 Stavba dálnice – odliv jednodenních turistů D7 

 Alkohol za volantem – řidiči D8 

 Rušení linek hromadné dopravy D9 

 Zrušení studentských slev D10 

 Uzavření hranice pro kamiony D11 

 Nedodržování právních předpisů – pasport komunikací D12 

 Snížení zájmu malých dětí o sport K1 

 Nezájem o práci v neziskovkách K2 

 Demogr. vývoj – nedostatek dětí a mládeže+stárnutí obyvatelstva K3 

 O DDM rozhoduje JMK, ne město K4 

 Špatný technický stav koupaliště – nutnost opravK5 

 Snížení podpory z rozpočtu města K6 

 Snížení zájmu místních o kulturu vlivem CR K7 

 Zdražení vstupného – odliv návštěvníků K8 

 Snižování dotací od kraje a státu K9 

 Privatizace sportovních zařízení) K10 

 Zhoršující se technický stav hřišť K11 

 Zrušení gymnázia, nejistá budoucnost středního školství O1 

 Zrušení katastrálního úřadu O2 

 další úbytek služeb úřadů poskytovaných ve městě (např. Finanční úřad) O3 

 Nedostatek financí O4 

 Drogy, alkohol mladým O5 

 Nová kritéria přerozdělování dotací pro sociální oblast, přechod z MPSV na kraje  O6 

 Stárnutí obyvatelstva O7 

 Veřejné domy O8 

 Kasino O9 

 Vysoká nezaměstnanost, nárůst nezaměstnanosti – např. odchod Gebauer – griller Kabeltechnik 

za levnější pracovní sílou P1 

 Snížení zájmu o ubytován díky termál Pasohlávky P2 

 Preference kratších pobytů turistů P3 

 Blízkost nákupních center (Brno) P4 

 Méně dotací pro podnikatele P5 

 Vysoké úroky u bank P6 

 Špatná ekonomická situace státu P7 

 Druhotná platební neschopnost P8 

 Velká daňová zátěž P9 

 Vysoké odvody za zaměstnance P10 

 Vysoké náklady energie P11 
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 Přísná legislativa pro vinaře P12 

 Demografie -  málo dětí, stárnutí obyvatelstva P13 

 Odliv zahraničních turistů P14 

 Nedodržení podmínek dotací R1 

 Špatně zadané veřejné zakázky R2 

 Snižování příjmů z prodeje majetku R3 

 Zvyšování nákladů na údržbu budov a bytů R4 

 Pokles počtu obyvatel s tím související hrozba poklesu podílu na odvedených daních R5 

 Sankce za porušení rozpočtové kázně R6 

 Doměrky daňových nedoplatků R7 

 Odchod investorů – nezasíťované pozemky R8 

 Zhoršující se ekonomická situace, nebezpeční zvýšení zadluženosti města R9 

 Vysoké náklady na infrastrukturu VALTICKÁ TE1 

 Nedostatek financí TE2 

 V případě nedořešení vlastnických vztahů ke kanalizaci nebude možné další připojení  - 

legislativa bude bránit TE3 

 Nedostatek dotací na obnovu tech. Infrastruktury TE4 

 životnost některých vedení (vodovod, kanalizace, …) TE5 

 Bioplynka Březí TE6 

 Přírodní katastrofy TE7 

 JE Dukovany (evakuace obyvatel) TE8 

 Životní úroveň (snižování životní úrovně rodin, Nepřizpůsobivý občané, Snížení vzdělavatelnosti 

z důvodu financí TR1 

 Vnější vlivy stát, město (politika státu, Globální ekonomická situace, Snižování kupní síly, 

Zvyšování nájmů a poplatků, Nezaměstnatelnost dlouhodobě nezaměstnaných, Pokles pracovních 

příležitostí v Rakousku, Nízká podpora místních zemědělců) TR2 

 Cena prac. Síly (Odchod velkých firem, odliv občanů za prací mimo Mikulov, velký odliv 

mladých lidí do jiných měst TR3 

 Nárůst znečištění města odpadky, odpad podnikatelů Ž1 

 Zvyšování intenzity dopravy + hluk 

 Vysoká míra inverze Ž2 

 Změna klimatu Ž3 

 Škůdci Ž4 

 Eroze půdy v důsledku existence rozlehlých monokultur jednoletých plodin Ž5 

 Turistický ruch Ž5 

 Znečištění a nebezpečné koupání v lomu – Mariánský mlýn Ž5 
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Tabulka 1 Shluková analýza výsledku analýzy SWOT 

Prioritní 

oblast  
S W O T 

Počet 

komponent 

Celkový počet 

komponent 
Pořadí 

BE 

Z 5 4 4 3 16 

  O 3 4 3 1 11 32 9. 

Č 1 1 2 1 5 

  

BY 

Z 8 7 2 3 20 

  O 1 6 4 3 14 47 5. 

Č 2 8 2 1 13 

  

C 

Z 3 3 4 3 13 

  O 10 9 4 2 25 48 4. 

Č 0 4 3 3 10 

  

D 

Z 4 7 4 4 19 

  O 4 7 5 5 21 57 1. 

Č 3 8 3 3 17 

  

K 

Z 4 8 5 6 23 

  O 6 12 6 3 27 55 2. 

Č 1 1 1 2 5 

  

O 

Z 11 4 3 6 24 

  O 1 6 2 1 10 41 7. 

Č 2 2 1 2 7 

  

P 

Z 6 9 11 12 38 

  O 4 2 1 2 9 51 3. 

Č 1 3 0 0 4 

  

R 

Z 3 4 4 5 16 

  O 5 4 4 3 16 36 8. 

Č 1 0 2 1 4 

  

TE 

Z 7 7 5 5 24 

  O 3 9 2 1 15 45 6. 

Č 0 4 0 2 6 

  

TP 

Z 1 5 3 3 12 

  O 2 9 1 0 12 30 10. 

Č 3 3 0 0 6 

  

Ž 

Z 4 3 4 3 14 

  O 2 5 2 4 13 29 11. 

Č 1 0 0 1 2 

  Zdroj: Jednání projektového týmu, 22. 3. 2013  

Pozn. BEZPEČNOST A KRIMINALITA (BE), BYDLENÍ (BY), CESTOVNÍ RUCH (C), DOPRAVA (D), KULTURA, SPORT 

A VOLNÝ ČAS (K), OBČANSKÁ VYBAVENOST (O), PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ (P), ROZPOČET (R), TECHNICKÁ 

INFRASTRUKTURA (TE), TRH PRÁCE (TP) a ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (Ž); ZELENÁ (Z), ORANŽOVÁ (O), ČERVENÁ (Č). 

Komponent = položka v souhrnné analýze SWOT  
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Příloha č. 2 Vazby mezi průřezovými opatřeními 

Tabulka 2 Vazby mezi průřezovými opatřeními 

Průřezové opatření Vazba na ostatní opatření 

1.1 Bezpečná pěší doprava 4.2 Rozvoj a zkvalitňování turistické 

infrastruktury 

1.2 Tranzitní doprava a obchvat města 4.2 Rozvoj a zkvalitňování turistické 

infrastruktury 

1.3 Rekonstrukce stávajících a 

vybudování nových komunikací 

3.3 Rozšíření podnikatelských možností 

2.1. Vytvoření zázemí pro kulturu a 

volnočasové aktivity 

6.3 Vybudování střediska volného času pro 

všechny věkové skupiny obyvatel 

(volnočasové aktivity) 

2.2. Zkvalitnění (případně rozšíření) 

kulturních a volnočasových aktivit 

3.4 Podpora mimosezónních aktivit 

3.3 Rozšíření podnikatelských možností 1.3 Rekonstrukce stávajících a vybudování 

nových komunikací 

3.4 Podpora mimosezónních aktivit 2.2 Zkvalitnění (případně rozšíření) 

kulturních a volnočasových aktivit 

4.1 Kultivace kulturního a přírodního 

bohatství 

5.1 Podpora rozvoje výstavby v souladu 

s urbanistickými a přírodními 

4.2 Rozvoj a zkvalitňování turistické 

infrastruktury 

      1.1 Bezpečná pěší doprava 

1.3 Rekonstrukce stávajících a vybudování 

nových komunikací 

5.1 Podpora rozvoje výstavby v souladu 

s urbanistickými a přírodními hodnotami 

4.1 Kultivace kulturního a přírodního 

bohatství 

6.3 Vybudování střediska volného času 

pro všechny věkové skupiny obyvatel 

(volnočasové aktivity) 

2.1 Vytvoření zázemí pro kulturu 

a volnočasové aktivity 

Zdroj: MěÚ Mikulov, 2013. 
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Příloha č. 3 Projektový záměr – vzor  

1.1. Projektový záměr 

NÁZEV PROJEKTU (stručný a výstižný název akce, pod kterým bude vedena) 

  

POŘADOVÉ ČÍSLO:  DATUM ZPRACOVÁNÍ:  

      

PRIORITA V PROJEKTU: OBLAST: 

    

ZA ODBOR: ZPRACOVAL: 

    

MÍSTO REALIZACE PROJEKTU (Lokalizace projektu): 

  

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI REALIZACE PROJEKTU: 

  

DOPAD PROJEKTU 

POZITIVA NEGATIVA 

    

HARMONOGRAM REALIZACE PROJEKTU  

  

PŘEDPOKLÁDANÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

  

POŽADAVKY NA EXTERNÍ SLUŽBY V SOUVISLOSTI S PŘÍPRAVOU A REALIZACÍ 

PROJEKTU: 

Služba Dodavatel popis 

      

ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU (popis zajištění udržitelnosti projektu po 

ukončení jeho realizace včetně vyčíslení nákladů na udržitelnost) 

  

OSTATNÍ (návrh na složení projektového týmu apod.) 

      

VYJÁDŘENÍ ŘTS 

  

Datum:                                                                               Podpis: 

 



Strategický plán rozvoje města Mikulov 2013–2026                                                   strana 93 

 

Příloha č. 4 Roční zpráva o realizaci strategického plánu města 

Mikulov 

Roční zpráva o realizaci Strategického plánu rozvoje 

města Mikulov 2013–2026 

 

1. Základní údaje 

Nositel Strategického plánu rozvoje města 

IČ  

Název:  

Adresa:  

Statutární zástupce: 

(jméno a příjmení, funkce) 

 

 

Pořadové číslo zprávy:  

Monitorované období: Začátek  Konec  

Datum vypracování zprávy:  

Zhotovitel zprávy 

Jméno a příjmení, funkce:  

Telefonní číslo/mobil/Fax:  

E-mail:  

 

2. Věcná část zprávy 

A. Popis realizace strategického plánu za monitorované období a zhodnocení dosavadní 

realizace strategického plánu za monitorované období   

 (Stručný popis podstatných kroků strategického plánu realizovaných v rámci sledovaného 

období – např. předložené projekty, zahájené a ukončené projekty apod.) 
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B. Další informace o realizaci strategického plánu za monitorované období   

 (Informace o publicitě, řízení a další relevantní informace) 

 

 

 

 

C. Problémy při realizaci strategického plánu za monitorované období  

Popis problémů spojených s realizací, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů: 

 

 

Popis navržených opatření na odstranění těchto problémů: 
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D. Plnění opatření a aktivit strategického plánu za monitorované období   

Prioritní osa Aktivity naplňující 

opatření 

Plnění (v přípravě/ 

realizováno/ 

ukončeno) 
Stručný popis Výstup 

Náklady (rozpočet 

města/dotace%/ 

poskytovatel) Opatření 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

 
Pozn. Je možné přidávat další řádky. 
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3. Aktualizace Strategického plánu 

Aktualizace Strategického plánu  Ano  Ne  

Zdůvodnění aktualizace 

 

 

 

4. Závěrečná část  

Jméno a příjmení statutárního 

zástupce/oprávněné osoby:* 

 

Funkce v organizaci:  

Místo a datum:  

Podpis a razítko 

 

 

 

 

………………………………. 

Poznámky 

 

 

 


