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Návrhová část 
 

Strategická vize 
 

Rozvoj města je udržitelný i pro příští generace, ekonomická, environmentální i sociální oblast jsou 
v rovnováze. Bohatá historie města představuje pevné základy pro budoucí rozvoj a prosperitu. I přes 
blízkost Brna si město zachovává a dále posiluje svoji identitu. 
 
Židlochovice jsou kulturním a vzdělávacím centrem regionu s dostupnými a kvalitními veřejnými službami a 
příjemným prostředím pro život.  
 

Část IV: Návrh opatření a rozvojových programů 
 
 
Kapitola je členěna podle jednotlivých oblastí, pro které jsou z pohledu dlouhodobého horizontu navržena 
konkrétní opatření vedoucí k rozvoji. Opatření jsou rozpracována do rozvojových programů, k rámci kterých 
budou realizovány již konkrétní projekty. Konkrétní projekty budou součástí akčního plánu, krátkodobého 
plánovacího nástroje (cca 2 roky), který bude pravidelně aktualizován. 
 
Oblasti rozvoje: 
I.  Územní a regionální kontext 
II.  Hospodářství, zaměstnanost 
III.  Doprava 
IV.  Infrastruktura 
V.  Životní prostředí 
VI.  Bydlení, soc. a zdravotní péče, podpora rodin 
VII.  Bezpečnost 
VIII.  Školství 
IX.  Kultura, sport 
X.  Cestovní ruch a péče o kulturní památky 
 
Přehled opatření pro rozvoj jednotlivých oblastí:  
 
I. Územní a regionální kontext 

I.1. Zajištění komplexnosti a provázanosti řešení území 
I.1.1. Modernizace podkladů pro rozvoj v území, koncepce uspořádání městské vybavenosti 
I.1.2. Digitalizace katastru, pozemkové úpravy na Výhoně, nový ÚP města 
I.1.3. Oživení centra města 
I.1.4. Bezbariérovost města 

I.2. Zkvalitňování veřejné správy 
I.2.1. Zajištění odpovídajících prostor pro výkon státní správy a samosprávy 
I.2.2. Rozvoj e-Governmentu  
I.2.3. Spolupráce a partnerství pro rozvoj města a regionu 

I.2.3.1. Spolupráce v regionu  
I.2.3.2. Nadregionální spolupráce 
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II. Hospodářství, zaměstnanost 
II.1. Podpora investičních záměrů v oblasti podnikání 

II.1.1.  Dokončení revitalizace areálu bývalého cukrovaru 
II.1.2.  Podpora vzniku ploch/prostor pro podnikání 

 
II.2. Podpora regionální produkce 

II.2.1.  Zvyšování povědomí o potřebě podpořit místní služby a výrobky 
II.2.2.  Podpora zavedení značky regionálního výrobku 
II.2.3.  Propagace ovocnářství a vinařství, ekologického zemědělství 

 
II.3. Podpora podnikatelského prostředí 

II.3.1.  Podpora marketingu místních podnikatelů 
II.3.2.  Podpora komunikace a spolupráce veřejné a ekonomické sféry 

II.3.2.1. Vytváření komunitních struktur napříč sektory (MAS) 
II.3.2.2. Pravidelná setkávání  

 
 
III. Doprava 

III.1. Podpora rozvoje veřejné dopravy 
III.1.1. Podpora vybudování železničního přestupního uzlu 
III.1.2. Rekonstrukce autobusového nádraží v návaznosti na železniční uzel 
III.1.3. Zvyšování komfortu cestování (vhodné vykrytí spojů, zastávky) 

 
III.2. Zlepšení dopravní obslužnosti na území města 

III.2.1. Zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti silničního provozu (rekonstrukce uličních prostor) 
III.2.2. Realizace systému dopravy v klidu (s minimálním dopadem na životní prostředí) 
III.2.3. Příprava a realizace dopravní infrastruktury podmiňující územní rozvoj města 
III.2.4. Propojení II/425 s ulicí Komenského 
III.2.5. Zlepšení stavu místních komunikací a chodníků (opravy, dobudování chybějících) 

 
III.3. Napojení města na nadřazené dopravní sítě  

III.3.1. Rekonstrukce krajských silnic vč. prvků pro zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti 
provozu 

III.3.2. Podpora realizace obchvatu obce Blučina (D2)  
 

III.4. Podpora nemotorové dopravy 
III.4.1. Tvorba spojitého celoměstského sytému bezpečných a komfortních cyklistických tras 

včetně doplňkové infrastruktury pro cyklodopravu (odpočívky, odstavná stání, půjčovny 
kol, opravny) a jeho propojení se systémem reg. rekreačních tras 

 
III.5. Dopravní bezpečnost 

III.5.1. Zvýšení bezpečnosti přechodů pro chodce ve městě 
III.5.2. Snížení tranzitní dopravy (průjezdy kamionů) 
III.5.3. Dodržování rychlosti  
III.5.4. Zlepšení průjezdnosti městem 
III.5.5. Dopravní výchova 
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IV. Infrastruktura 
IV.1. Průběžná obnova sítí - elektřina, plyn 

IV.1.1. Průběžná obnova sítí – spolupráce s vlastníky techn. infrastruktury při rekonstrukci ulic a 
komunikací 

 
IV.2. Modernizace a obnova kanalizační sítě  

IV.2.1. Modernizace a obnova kanalizační sítě (řešení jednotné kanalizace) 
 

IV.3. Protierozní opatření na Výhonu – vodoteče, polní cesty 
IV.3.1. Řešení občasných vodotečí při přívalových deštích 
IV.3.2. Protierozní opatření na Farském potoce 
IV.3.3. Obnova polních cest (eroze, vedeny po svodnicích) 

 
IV.4. Telekomunikace – infokomunikace 

IV.4.1. Digitalizace rozhlasu 
 

IV.5. Protipovodňová opatření  
IV.5.1. Vybudování protipovodňové ochrany u Cezavy 
 

 
V. Životní prostředí 

V.1. Revitalizace krajiny 
V.1.1. Koncepce revitalizace krajiny 
V.1.2. Zvýšení retence vody v krajině  
V.1.3. Ochrana území před povodněmi, vodní a větrnou erozí 
V.1.4. Údržba a rozvoj lesních porostů 
V.1.5. Realizace prvků ÚSES  
V.1.6. Ekologické obhospodařování Výhonu 
V.1.7. Osvěta, ekologická výchova 

 
V.2. Kvalita ovzduší a vod, odpadové hospodářství 

V.2.1. Zvýšení třídění odpadů 
V.2.2. Podpora využívání ekologických paliv při lokálním spalování 
V.2.3. Snížení prašnosti 
V.2.4. Podpora snižování energetické náročnosti budov 
V.2.5. Snížení energetické náročnosti veřejných budov 
V.2.6. Zavádění obnovitelných zdrojů energie 

 
V.3. Veřejná prostranství a městská zeleň 

V.3.1. Zlepšování systému péče o veřejnou zeleň a prostranství 
V.3.2. Generel zeleně města, pasport a inventarizace zeleně 
V.3.3. Obnova a zakládání ploch zeleně  
V.3.4. Občanská vybavenost – péče a rozvoj (veřejné WC, hřbitov) 

 
V.4. Rozvoj prostor pro krátkodobou rekreaci a k přírodě šetrné turistice / využití krajinných prvků 

pro rekreaci 
V.4.1. Nábřežní promenáda 
V.4.2. Propojení města s vojkovickými rybníky krajinou 
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V.4.3. Údržba a rozvoj turistických tras 
 

VI. Bydlení, soc. a zdravotní péče, podpora rodin 
VI.1. Podpora bydlení  

VI.1.1. Obnova bytového fondu 
VI.1.2. Podporované bydlení, systém prostupného bydlení 
VI.1.3. Bytová výstavba, infrastruktura pro bytovou výstavbu 

 
VI.2. Sociální služby 

VI.2.1. Rozšíření nabídky služeb pro seniory, osoby zdravotně postižené, osoby sociálně 
vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením (denní stacionář, pobytové zařízení pro 
nízkopříjmové osoby) 

VI.2.2. Zvyšování podílu nadregionálních služeb 
VI.2.3. Zajištění standardů OSPOD, prohloubení spolupráce vedení města s aktéry soc. péče 
VI.2.4. Komunitní plánování a meziobecní spolupráce 
VI.2.5. Prorodinná politika (podpora rodin, slaďování rodinného a pracovního života, volnočasové 

aktivity pro všechny skupiny obyvatel, včetně mládeže 13-18 let, seniorů atd.)  
 

VI.3. Podpora dobrovolnictví a sociálního podnikání  
VI.3.1. Podpora dobrovolnictví a neformální péče 
VI.3.2. Podpora vzniku sociálních podniků 
VI.3.3. Programy pro osoby znevýhodněné na trhu práce 
 

VI.4. Lékařská péče ve městě 
VI.4.1. Výstavba lékařských zařízení 
VI.4.2. Podpora širokého spektra specializovaných ordinací 

 
 

VII. Bezpečnost  
VII.1. Systémové zajišťování bezpečnosti v Židlochovicích a okolí  

VII.1.1. Spolupráce mezi složkami IZS, s okolními obcemi 
VII.1.2. Rozvoj technického zázemí pro zajišťování bezpečnosti  

 
VII.2. Prevence kriminality 

VII.2.1. Regionální strategie prevence kriminality, manažer prevence 
VII.2.2. Realizace preventivních opatření a programů 

 
 

VIII. Školství 
VIII.1. Podpora zvyšování vzdělávací úrovně místních škol a uplatnitelnosti jejich absolventů 

VIII.1.1. Spolupráce škol k dosažení srovnatelné úrovně absolventů jednotlivých stupňů škol – 
příklady dobré praxe 

VIII.1.2. Spolupráce škol v oblasti speciálního školství, spolupráce s dalšími složkami (PPP) 
VIII.1.3. Spolupráce škol a zřizovatelů v projektové činnosti ve školství v regionu 
VIII.1.4. Spolupráce se SŠ a VŠ – péče o nadané žáky 
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VIII.2. Podpora mimoškolních a volnočasových aktivit, celoživotní vzdělávání 
VIII.2.1. Komunitní škola – centrum (jedno z center) celoživotního vzdělávání v obcích, spolupráce 

s organizacemi v obci 
VIII.2.2. Mezigenerační prostupnost aktivit ve školní družině (zapojení rodičů a prarodičů od aktivit 

školní družiny) 
 

VIII.3.  Rozvoj materiálně technické základny pro ZŠ a MŠ 
VIII.3.1. Stabilizace materiálně technické základny – zajištění dostatečné kapacity 
VIII.3.2. Školní sportoviště – výstavba, modernizace, údržba 
VIII.3.3. Školní jídelna -  modernizace  gastrotechnologií 

 
VIII.4. Podpora zachování spektra škol (ZUŠ, gymnázium) 

 
 

IX. Kultura, sport 
IX.1. Budování zařízení pro kulturu a sport 

IX.1.1. Dobudování sportovního areálu u ZŠ na ul. Tyršova 
IX.1.2. Rekonstrukce sportovního areálu na Nádražní ulici 
IX.1.3. Obnova a doplnění prvků hřišť ve městě 
IX.1.4. Vytvoření zázemí pro setkávání seniorů a další klubovou činnost 
IX.1.5. Revitalizace a využití domu č. 32 na Strejcově sboru   
IX.1.6. Revitalizace a využití areálu letního kina 
IX.1.7. Revitalizace a využití areálu Robertovy vily 

 
IX.2. Péče o tradice, kulturu a volnočasovou činnost 

IX.2.1. Založení a pěstování tradice kraje meruněk 
IX.2.2. Podpora spolkové činnosti – volnočasové organizace a sdružení 

 
IX.3. Pořádání kulturních a sportovních aktivit 

IX.3.1. Rozvoj technického zázemí pro pořádní kulturních a sportovních aktivit 
 

 
X. Cestovní ruch a péče o kulturní památky 

X.1. Turistické cíle, jejich propagace a péče o ně 
X.1.1. Rozvoj stávajících turistických cílů a budování nových 
X.1.2. Propagace města, regionu 
X.1.3. Rozšiřování služeb RTIC  

 
X.2. Produkty CR a doprovodné služby CR 

X.2.1. Podpora vzniku a marketing 
 

X.3. Oprava a rekonstrukce památek 
X.3.1. Rekonstrukce Robertovy vily 
X.3.2. Oprava a údržba stávajících památek  

 
Schváleno Zastupitelstvem města Židlochovice dne 17.3.2021, číslo usnesení 2021/20/5. 


