
Část IV: Návrh opatření

Kapitola je členěna podle jednotlivých klíčových oblastí, v nich jsou z pohledu dlouhodobého 
časového  horizontu  navržena  konkrétní  opatření  vedoucí  k  rozvoji.  V rámci  jednotlivých 
opatření jsou navrženy rozvojové programy. 

1. Územní a regionální kontext

2. Hospodářství

3. Doprava a dopravní infrastruktura

4. Technická infrastruktura

5. Bydlení a sociální infrastruktura

6. Bezpečnost

7. Životní prostředí

8. Školství

9. Kultura a sport, spolková činnost

10. Cestovní ruch, péče o památky
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I. Územní a regionální kontext – návrh opatření:
I.1. Zajištění komplexnosti a provázanosti řešení území 
I.1.1. Komplexní pozemkové úpravy
I.1.2. Generel zeleně města
I.1.3. Studie řešení uličních prostor 
I.1.4. Nový ÚP města
I.2. Židlochovice – město pověřené výkonem státní správy 
I.2.1. Dostavba budovy MěÚ Židlochovice
I.2.2. Informační systémy a komunikace v rámci regionu
I.2.3. Posílení funkce města jako přirozeného centra regionu

II. Hospodářství - návrh opatření:
II.1. Podpora nových investic - nabídka ploch a objektů pro podnikání
II.1.1.: Zainvestování  plochy „Kalová pole“
II.1.2.: Revitalizace  areálu bývalého cukrovaru
II.2. Podpora podnikatelského prostředí
II.2.1: Podpora marketingu  místních podnikatelů
II.2.2: Podpora komunikace veřejné a podnikatelské sféry
II.2.3: Podpora drobných podnikatelů (zejména doprovodné služby CR)

III. Doprava a dopravní infrastruktura – návrh  opatření :
III.1. Podpora rozvoje veřejné dopravy
III.1.1: Zapojení města do systému IDS JmK 
III.1.2: Podpora  vybudování  přestupního  terminálu  IDS  –  železniční  uzel 

v Židlochovicích
III.1.3: Zvýšení  komfortu  veřejného  cestování  (vhodné  spoje,  úprava 

autobusového nádraží včetně zázemí)
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  živ. 

prostředí)
III.2.3: Odstavná parkoviště a plochy pro garáže
III.2.4: Příprava  a  realizace  dopravní  infrastruktury  podmiňující  územní  rozvoj 

města
III.2.5: Zlepšení údržby místních komunikací
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) a obce Hrušovany (R2)
III.4. Podpora nemotorové dopravy
III.4.1: Tvorba  spojitého  a  celoměstského  systému  bezpečných  a  komfortních 

pěších tras  včetně napojení na okolní obce
III.4.2: Tvorba  spojitého  celoměstského  systému  bezpečných  komfortních 

cyklistických  tras,  včetně  doplňkové  infrastruktury  pro  cyklodopravu 
(odpočívky,  odstavná  stání,opravny)  a  jeho  propojení  se  syst.  reg. 
rekreačních tras
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IV. Technická infrastruktura – návrh opatření
IV.1: Zásobování elektřinou a plynem
IV.1.1: Zasíťování nových lokalit (podzemní vedení)
IV.1.2. Podzemní ukládání veškerých nových sítí
IV.2: Zásobování vodou a odvod odpadních vod
IV.2.1: Dostavba kanalizace
IV.2.2: Napojení města  na Vírský oblastní vodovod
IV.2.3: Modernizace stávající kanalizační a vodovodní sítě a intenzifikace ČOV
IV.3: Vodoteče
IV.3.1: Dostavba protipovodňové ochrany
IV.4: Telekomunikace –infokomunikace
IV.4.1: Zvýšení počtu připojených domácností na vysílání KT
IV.4.2: Rozvoj stávající telefonní a datové sítě včetně zasíťování rozvojových ploch
IV.4.3: Zvýšení  objemu  informací  předávaných  MěÚ  prostřednictvím 

elektronického přenosu (zvýšení využití internetu)

V. Bydlení a sociální infrastruktura – návrh opatření
V.1: Bytová výstavba
V.1.1: Dokončení realizace výstavby RD v lokalitách Líchy, Avion, Za hřbitovem a 

v areálu cukrovaru
V.2: Podporované bydlení
V.2.1: Dokončení II.etapy výstavby domu s pečovatelskou službou
V.2.2: Výstavba  domova pro seniory (typ domov důchodců)
V.2.3: Zřízení ubytovny pro krátkodobé ubytování (typ azylového domu)
V.3: Místní sociální služby
V.3.1: Projekt Komunitní plánování sociálních služeb (KPSS)
V.3.2: Podpora vzniku nestátní neziskové organizace poskytující terénní sociální 

služby
V.3.3: Zřízení denního centra pro zdravotně postižené a seniory
V.3.4: Vybudovat zařízení typu domova důchodců s komplexní nepřetržitou péčí 

(vč. zdravotní péče)
V.3.5: Preventivní práce s mládeží – centrum pro volný čas dětí a mládeže
V.4: Rozšíření lékařské péče poskytované ve městě
V.4.1: Podpora zřízení lékařské služby první pomoci
V.4.2: Podpora rozšíření odborné lékařské péče
V.5: Rozšíření občanské vybavenosti města 
V.5.1: Vybudování čekárny a veřejného WC na aut. Nádraží

VI. Bezpečnost – návrh opatření
VI.1. Systémové  řízení   zajišťování   bezpečnosti  v Židlochovicích  a 

okolí
VI.1.1. Tvorba koncepčního dokumentu zajišťování bezpečnosti v Židlochovicích a 

okolí
VI.1.2: Zajištění spolupráce všech složek zajišťujících bezpečnost
VI.2. Rozvoj technického zázemí pro zajišťování bezpečnosti
VI.2.1: Vybavení  služebny MP  odpovídajícím zázemím
VI.2.2: Rekonstrukce areálu požární stanice 
VI.2.3: Pořízení kamerového systému  a radaru na měření rychlosti
VI.2.4: Zajištění  optimálního síťového propojení  jednotlivých složek zajišťujících 

Bezpečnost
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VII. Životní prostředí – návrh opatření:
VII.1: Revitalizace krajiny
VII.1.1: Komplexní pozemkové úpravy
VII.1.2: Realizace prvků ÚSES
VII.1.3: Koncepce revitalizace krajiny
VII.1.4: Údržba a rozvoj lesních porostů 
VII.1.5: Ochrana, obnova a budování vodních ploch a mokřadů
VII.1.6: Ochrana území před povodněmi, vodní a větrnou erozí 
VII.2: Zajištění kvality ovzduší a vod, odpadové hospodářství
VII.2.1: Snížení prašnosti
VII.2.2: Snížení zplodin v ovzduší v důsledku spalování
VII.2.3: Dobudování místní kanalizační sítě
VII.2.4: Odpadové hospodářství
VII.2.5: Čistota veřejných prostranství
VII.3: Rozvoj veřejných prostranství a městské zeleně
VII.3.1: Realizace již připravených projektů na zakládání a obnovu ploch zeleně
VII.3.2: Generel zeleně města
VII.3.3: Pasportizace zeleně
VII.4: Rozvoj  oblastí  pro  krátkodobou  rekreaci  a  k přírodě  šetrnou 

turistiku
VII.4.1: Zvýšení  atraktivity území pro šetrnou turistiku
VII.4.2: Údržba a rozvoj turistických tras 

VIII. Školství - návrh opatření:
VIII.1: Podpora  zvyšování  vzdělávací  úrovně  místních  škol  a 

uplatnitelnosti jejich absolventů
VIII.1.1: Další profesní vzdělávání pedagogických pracovníků 
VIII.1.2: Zviditelňování  činnosti  škol,  budování  komunikace  a  partnerství 

s veřejností a rodiči
VIII.2: Podpora  mimoškolních  a  volnočasových  aktivit,  celoživotní 

vzdělávání
VIII.2.1: Projekt na zapojení do programu „komunitní škola“
VIII:3: Zkulturňování  prostředí  škol,  výstavba  a  údržba  školních 

sportovišť
VIII.3.1. Vypracování strategie využití školních budov ve městě
VIII.3.2: Údržba a modernizace stávajících školních sportovišť
VIII.3.3: Zajištění požadavků energetického auditu  budovy ZŠ Tyršova 611
VIII.3.4: Výstavba hřiště u ZŠ Tyršova
VIII.3.5. Dostavba tříd  budovy Gymnázia Židlochovice

IX. Kultura, sport, spolková činnost - návrh  opatření
IX.1. Nabídka  objektů  a  areálů  v majetku  města  pro  navrhovaná 

opatření v oblasti kulturně vzdělávací a volného času 
IX.1.1. Strejcův sbor – kulturní centrum
IX.1.2. Masarykův  kulturní  dům  -  Sokolovna  –  rekonstrukce  a  oprava 

víceúčelového sálu
IX.1.3. Radnice – rekonstrukce  historických sklepení 
IX.1.4. Městský kulturní klub - vnitřní úpravy a oprava fasády 
IX.1.5. Zámek
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IX.2. Nabídka  objektů  a  areálů  na  území   města  pro  navrhovaná 
opatření v oblasti sportu a rekreace

IX.2.1. Masarykův kulturní dům - Sokolovna – modernizace  zázemí sportovního 
sálu

IX.2.2. Orlovna - rekonstrukce a oprava
IX.2.3. Veřejně přístupná sportovní dětská hřiště
IX.3. Podpora spolkové činnosti
IX.3.1. Podpora vzájemné komunikace a koordinace
IX.3.2. Pomoc  v propagaci  a  zviditelňování  činností  místních  spolků  a  spol. 

organizací a získávání zpětné vazby
IX.4. Tradice, kultura a volnočasová činnost 
IX.4.1. Péče o poznávání tradic a o místní historické  povědomí obyvatel
IX.4.2. Poznávání života a kultury partnerských měst
IX.4.3. Příměstský letní tábor

X. Cestovní ruch, péče o památky – návrh opatření
X.1. Podpora vzniku turistických cílů
X.1.1. Přístupová pěší vycházková stezka na Výhon
X.1.2. Areál Výhonu - výstavba rozhledny na Výhonu
X.1.3. Oprava zvonice včetně úpravy okolí
X.2. Podpora  vzniku  a  marketingu  produktů  CR  a  doprovodných 

služeb CR
X.2.1. Tvorba produktů cestovního ruchu 
X.2.2. Propagace  místních produktů cestovního ruchu 
X.2.3. Podpora vzniku doprovodných služeb cestovního ruchu
X.3. Opravy a rekonstrukce památek
X.3.1. Opravy a rekonstrukce kulturních památek města
X.3.2. Péče o památky místního významu
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I. Územní a regionální kontext – návrh opatření:
Navržená opatření:
I.1. Zajištění komplexnosti a provázanosti řešení území
I.2. Židlochovice – město pověřené výkonem státní správy

Rozvojové programy:
I.1.1. Komplexní pozemkové úpravy
I.1.2. Generel zeleně města
I.1.3. Studie řešení uličních prostor 
I.1.4. Nový ÚP města

I.2.1. Dostavba budovy MěÚ Židlochovice
I.2.2. Informační systémy a komunikace v rámci regionu
I.2.3. Posílení funkce města jako přirozeného  centra regionu

I.1.1. Komplexní pozemkové úpravy

Program  souvisí  s oblastí  životního  prostředí,  podrobně  je  rozepsán  v kapitole  Životní 
prostředí – návrh opatření  pod bodem č. VII.1.1.

I.1.2. Generel zeleně města

Program  souvisí  s oblastí  životního  prostředí,  podrobně  je  rozepsán  v kapitole  Životní 
prostředí – návrh opatření  pod bodem č. VII.3.2.

I.1.3. Studie řešení uličních prostor

Program souvisí s oblastí dopravy a dopravní infrastruktury. Studie řešení uličních prostor je 
klíčovým  materiálem  pro  několik  programů  v oblasti  dopravní  infrastruktury 
(III.2.1.,III.2.2.,III.2.3.,III.4.1., III.4.2.)
V rámci této studie je řešena komplexní rekonstrukce  uličních prostor za účelem zklidnění 
dopravy, zúžením prostoru pro motorovou dopravu budou řešeny plochy pro parkování a 
odstavná stání, dále budou navrženy trasy pro pěší a městské cyklotrasy i s jejich napojením 
na cyklotrasy regionální a plochy veřejné zeleně. 
Studii zapracovat do ÚPD.

Termín 2007-2008
Garant Město Židlochovice

Zúčastněné subjekty Dodavatel  oprávněný ke  zpracování  dopravně-inženýrské  studie  MěÚ 
Židlochovice, odbor dopravy

Způsob realizace Z prostředků města, možno hledat dotační zdroje EU – 2007-13
Náklady 
Forma účasti města Garant projektu
Souvislost III.2.1, III.2.2.,III.2.3.,III.4.1., III.4.2
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I.1.4. Nový ÚP města

Výstupy výše uvedených koncepčních dokumentů –generelu zeleně a  studie řešení uličních 
prostor je nutné sladit s platnou územní dokumentací . U současně platného územního plánu 
města  probíhá  projednání  v pořadí  4.  změny,  proto  je  vhodné  po dokončení  generelu  a 
dopravní studie zadat zpracování nového územního plánu , který uvedené studie zohlední .

Termín 2008-2009
Garant Město Židlochovice
Zúčastněné subjekty Dodavatel oprávněný ke zpracování ÚPD
Způsob realizace Z prostředků města, možno hledat dotační zdroje JMK
Náklady 
Forma účasti města Garant projektu
Souvislost I.1.2.,I.1.3.,III.2.1, III.2.2.,III.2.3.,III.4.1., III.4.2

I.2.1. Dostavba budovy MěÚ Židlochovice

Od 1.1.2003 jsou Židlochovice pověřenou obcí 3. stupně se správním obvodem zahrnujícím 
24 obcí s téměř 27.300 obyvateli. Židlochovice vykonávají státní správu v řadě oblastí života, 
takže mezi nimi a obcemi regionu se vytvářejí mnohem užší vazby než doposud. Snahou a 
úkolem Židlochovic do budoucna je zabezpečit co možná nejlepší servis obyvatelům, obecním 
úřadům a dalším subjektům správního  obvodu. Důležitým předpokladem je vybudování II.. 
etapy budovy městského úřadu a   dále  zabezpečení  potřebných prostor  nezbytných  pro 
výkon státní správy   MěÚ  (archivy, garáže atd.) .

Termín 2009-2012
Garant Město Židlochovice
Zúčastněné subjekty
Způsob realizace Vícezdrojové financování – dotace EU  nebo státní dotace
Náklady Dle stavebního projektu
Forma účasti města Garant projektu
Souvislost

I.2.2. Informační systémy a komunikace v rámci regionu

Důležitou součástí role pověřeného města je i informování a zejména vytváření platformy pro 
případnou spolupráci v různých oblastech v rámci regionu.
Město Židlochovice organizuje pravidelné informační schůzky s představiteli  obcí správního 
obvodu. 
Obsahem programu je nadále organizovat tato pravidelná setkávání  a   větším zapojením 
volených zástupců města podpořit jejich vnímání role pověřeného města.  
Další kroky:
• posílení  využívání  novodobých  informačních  systémů  pro  potřeby  regionu–  MěÚ  již 

spolupracuje s obcemi na tvorbě společného geografického informačního systému, jež je 
spravován odborným pracovníkem MěÚ Židlochovice a přístupný všem obcím (MISYS). Je 
třeba  zajistit  vložení  vstupních  dat  všech  obcí  a  nadále  je  udržovat  v aktualizované 
podobě,

• zavedení elektronické podatelny a zvýšení  informační síly  webových stránek města .
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I.2.3. Posílení funkce města jako přirozeného  centra regionu

Opatření včetně  převzato ze Strategie rozvoje Źidlochovického regionu (SAURA, 2004).
Administrativní postavení Židlochovic jako pověřené obce třetího stupně klade na město nové 
nároky,  vyplývající  z této  funkce.  Na  rozdíl  od  regionálních  center  typu  okresních  měst 
postrádají Židlochovice tradici přirozeného centra regionu. Tento fakt spolu s velikostí města 
způsobují,  že  Židlochovice  nejsou  pro  svoji  novou správní  funkci  dostatečně vybaveny – 
nedostatečné  je  jak  vybavení  infrastrukturou  obchodu  a  služeb,  tak  například  dopravní 
spojení s obcemi regionu.
Z hlediska územního rozvoje je důležité pro posílení role Židlochovic jako přirozeného centra 
regionu:
• udržení resp. rozšíření existujících základních, středních a spec. škol v Židlochovicích, 

řešeno v kapitole VIII. Školství – návrh opatření
• udržení resp. rozšíření systému zdravotnických zařízení a sociálních služeb v 

Židlochovicích, řešeno v kapitole V.3. Místní sociální služby a V.4. Rozšíření lékařské péče 
poskytované ve městě

• zlepšení dopravní dostupnosti v rámci regionu, řešeno v kapitole III.1.1. Zapojení města 
do systému IDS JmK a III.1.3.

• udržení funkčnosti informačního turistického centra jako regionálního centra, řešeno 
v kapitole X.Cestoví  ruch, péče o památky

• podpora rozvoje infrastruktury pro sport, kulturu a cestovní ruch, řešeno v kapitole IX. 
Kultura, sport, spolková činnost  a kapitole X. Cestovní ruch, péče o památky.

• výstavba přestupního terminálu IDS v Židlochovicích , řešena v rozvojovém programu 
III.1.2. Podpora vybudování přestupního terminálu IDS

• rekonstrukce cukrovaru na obchodní a společenské centrum, řešeno v opatření II.1.2: 
Revitalizace areálu bývalého cukrovaru

• postupné zlepšování vzhledu veřejných prostranství, řešeno v kapitole VII. Životní 
prostředí v programech č. VII.2.5., VII.3.1., VII.3.2. a VII.3.3.
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Garant Město Židlochovice
Zúčastněné subjekty Obce regionu
Způsob realizace
Náklady 
Forma účasti města Garant projektu
Souvislost
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II. Hospodářství - návrh opatření:
Navržená opatření:
II.1. Podpora  nových  investic  -  nabídka  ploch  a  objektů  pro 

podnikání
II.2. Podpora podnikatelského prostředí

Rozvojové programy:

II.1.1.: Zainvestování  plochy „Kalová pole“
II.1.2.: Revitalizace  areálu bývalého cukrovaru

II.2.1: Podpora marketingu  místních podnikatelů
II.2.2: Podpora komunikace veřejné a podnikatelské sféry 
II.2.3: Podpora  drobných  podnikatelů  (zejména  doprovodné  služby 

CR)

II.1.1: Zainvestování podnikatelské  plochy „Kalová pole“

Záměrem  rozvojového programu je realizace investice na ploše s cílem přispět k růstu místní 
podnikatelské aktivity a  vzniku nových pracovních míst.

Rozvojový program je koncipován jako krátkodobý, měl by být zrealizován v době cca 2-3 let. 
Dle územně plánovací dokumentace lze plochu o rozloze 4,5 ha využít pro lehkou výrobu, na 
hranici pozemku je dovedena elektřina VN 160, plynovod STL DN 150 je v  dosahu 200 m od 
pozemku, kanalizace je oddílná – k. splašková -DN 500 do ČOV, dešťová – v areálu nutno 
vybudovat a napojit na stávající výústní objekt . Město má zpracovaný projekt na provedení 
zasíťování pozemku .

Termín 2006-2008
Garant Město Židlochovice

Zúčastněné subjekty Město  Židlochovice,  konkrétní  investor,  IMP  OHK  B-V,  RRAJM, 
CzechInvest

Způsob realizace Dotační  prostředky  –  OPI,  vlastní  prostředky  žadatele  –  město, 
podporovaný podnik

Náklady Dle stav. projektu
Forma účasti města Garant projektu

II.1.2.: Revitalizace areálu bývalého cukrovaru

V rámci projektu JMK společnost SAURA zpracovala studii revitalizace areálu, ve  které jsou 
navrženy plochy  pro  bydlení,  obchod,  služby a  je  též  řešeno   dopravní  napojení  města 
v rámci IDS JMK.
Záměrem rozvojového programu je obnova  areálu cukrovaru  v souladu se zpracovanou 
studií.
Dílčí kroky:
• nabídka zasíťovaných pozemků k výstavbě rod. domů
• výstavba bytových domů 
• prodej pozemků za účelem další investice v oblasti obchodu a služeb, příp. lehké výroby 

dle zpracované studie
• realizace účelného  využití  historické budovy filtrační věže 
• rekonstrukce Orlovny ( viz. oddíl Kultura)
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Lze nabízet jednotlivé plochy anebo hledat klíčového investora – developera , tzv. způsobem 
PPP investic (Public – Private – Partnership = spolupráce veřejné instituce a  soukromého 
podniku  za  účelem  realizace  veřejných  projektů;  určitá  forma  leasingu  na  nemovitosti, 
uzpůsobená  pro veřejný sektor a která  nezvyšuje jeho zadluženost)
• veřejný sektor definuje požadavky,
• soukromý subjekt je realizuje (většinou realizace investice i následné zajištění provozu po 

celou dobu trvání smlouvy)
Základem je dlouhodobý smluvní vztah (20-40 let). 

Termín 2006-2009
Garant Město Židlochovice, OIMH

Zúčastněné subjekty Město Židlochovice,  konkrétní investor,  IMP  OHK B-V, RRAJM, PPP 
Centrum, Asociace PPP

Způsob realizace Dotační prostředky – OPP, SROP,  inv. prostředky developera
Náklady Dle stav. projektu
Forma účasti města Garant projektu

II.2.1:Podpora marketingu  místních podnikatelů 

Cílem  rozvojového  programu  je  vytvořit  systém účinné  a  přehledné  propagace  místních 
podnikatelských subjektů. Rozvojový program je trvalého charakteru, měl by se stát součástí 
stálé spolupráce,  jejíž forma může být v kratších intervalech (např.  ročně) uzpůsobována 
konkrétním požadavkům na propagaci místních podnikatelů.
Pro rok 2006 navrženo:
• vydání  tištěného přehledu místních podnikatelů s uvedením jejich základní  prezentace 

(garant  MěÚ Židlochovice, RTIC)
• umístění přehledu místních podnikatelů s uvedením jejich základní prezentace na webu 

města (garant MěÚ Židlochovice, rada internetu)

Termín 2006 a dále průběžně
Garant Město Židlochovice, RTIC, rada internetu

Zúčastněné subjekty Město  Židlochovice,  prezentovaní  místní  podnikatelé  (odpovídají  za 
správnost poskytnutých údajů

Způsob realizace
Náklady na tištěné verze – hrazeny z fin. prostředků města, částečně 
hrazeny  následným  prodejem,  náklady  na  webovou  prezentaci  – 
v rámci nákladů města na webhosting

Náklady 
Forma účasti města Garant projektu

II.2.2: Podpora komunikace veřejné a podnikatelské sféry

Cílem programu nalezení a realizování funkčního modelu spolupráce s podnikateli, městem a 
případnými dalšími institucemi (OHK, Úřad práce, atd.) za účelem vzájemné informovanosti a 
vytváření místního partnerství pro plánovaní a realizovaní rozvoje města.
Rozvojový program je trvalého charakteru, každoročně by měl být připraven rámcový plán 
setkávání. 
Pro rok 2006 navrženy dílčí kroky:
Svolat I. partnerské setkání podnikatelů Židlochovic s tématy:
• zástavba nároží Komenského ul./ nám. Míru a jeho využití
• revitalizace areálu bývalého cukrovaru
• náměty podnikatelů
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V návaznosti uspořádat další setkání.

II.2.3: Podpora drobných podnikatelů (zejména doprovodné služby CR)
(spolupráce s RTIC, vytvoření koncepce propagace pro CR, informace o dotacích atd.)

Cílem projektu je nárůst  poskytovaných služeb a doprovodných aktivit cestovního ruchu:
• seznámit stávající i potencionální podnikatele s propagací, jakou může poskytnout RTIC
• seznámit s připravovanými záměry na podporu turistické atraktivity města,
• uspořádat vzdělávací seminář pro podnikatele ve službách cestovního ruchu,
• oslovit  podnikatele celého regionu

Termín 2006 a dále průběžně
Garant Město Židlochovice, RTIC 
Zúčastněné subjekty DSO Židlochovicko, Město Židlochovice, místní podnikatelé

Způsob realizace Náklady hrazeny z  prostředků města a z dotace - Program rozvoje 
venkova (JMK)

Náklady Dle výše získané dotace  cca 20 tis. Kč
Forma účasti města Garant projektu
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Termín 2006 a dále průběžně 
Garant Město Židlochovice
Zúčastněné subjekty Město Židlochovice, místní podnikatelé

Způsob realizace Náklady hrazeny z  prostředků města, případně grantů podporujících 
vznik místních partnerství.

Náklady 
Forma účasti města Garant projektu
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III. Doprava a dopravní infrastruktura – návrh  opatření :
Navržená opatření :
III.1. Podpora rozvoje veřejné dopravy
III.2. Zlepšení dopravní obslužnosti na území města 
III.3 Napojení města na nadřazené dopravní sítě
III.4. Podpora nemotorové dopravy

Rozvojové programy:
III.1.1: Zapojení města do systému IDS JmK 
III.1.2: Podpora  vybudování  přestupního  terminálu  IDS  –  železniční 

uzel v Židlochovicích
III.1.3: Zvýšení  komfortu  veřejného   cestování (vhodné  spoje,  úprava 

autobusového nádraží včetně zázemí)

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 živ. 
prostředí)

III.2.3: Odstavná parkoviště a plochy pro garáže
III.2.4: Příprava a realizace dopravní infrastruktury podmiňující územní 

rozvoj města
III.2.5: Zlepšení údržby místních komunikací

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

III.3.2: Podpora realizace obchvatu obce Blučina (napojení na D2) a obce 
Hrušovany (napojení na R2)

III.4.1: Tvorba  spojitého  a  celoměstského  systému  bezpečných  a 
komfortních pěších tras včetně napojení na okolní obce

III.4.2: Tvorba  spojitého  celoměstského  systému  bezpečných 
komfortních cyklistických tras, včetně doplňkové infrastruktury 
pro  cyklodopravu  (odpočívky,  odstavná  státní,opravny)  a  jeho 
propojení  se systémem regionálních rekreačních tras 

III.1.1: Zapojení města do systému IDS JmK

Cílem rozvojového programu je podpora začlenění hromadné dopravy v Židlochovicích do 
další etapy Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Připomínkování jeho 
tras  tak,  aby  se  zvýšila  dopravní  obslužnost  co  do  četnosti  linek,  tak  intervalů  mezi 
jednotlivými spoji, zejména večerní a víkendové spoje Brno-Židlochovice a dále linky spojující 
obce regionu se Židlochovicemi. Do vybudování železničního uzlu IDS v Židlochovicích dořešit 
optimální návaznost autobusových linek na železniční dopravu. 
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Termín 2006 - 2010 
Garant JMK
Zúčastněné
subjekty

KORDIS a.s.
Partneři projektu – Město Židlochovice a další dotčené obce

Způsob 
realizace

Projekt realizuje KORDIS a.s., zúčastněné obce mohou připomínkovat 
navržené rozložení tras a linek

Náklady Roční příspěvek  z rozpočtu města
Forma účasti města Partner projektu

III.1.2:  Podpora  vybudování  přestupního  terminálu  IDS  –  železniční  uzel 
v Židlochovicích

V rámci příprav dalšího rozvoje IDS JmK bylo navrženo mezi jinými variantní řešení železniční 
uzel  v Židlochovicích v areálu bývalého cukrovaru.  Toto nádraží  bylo včleněno do celkové 
studie revitalizace areálu cukrovaru  (zpracovatel SAURA a.s.). Realizace tohoto záměru by 
významně  přispěla  k celkovému  rozvoji  města.  V rámci  studie  vlakového  nádraží  IDS 
v Židlochovicích  jsou  řešena  i  nástupiště  autobusů  včetně  zázemí  (čekárna,  WC, 
občerstvení..)
Cílem rozvojového programu je zajištění  připravenosti pro zřízení  železničního uzlu v rámci 
IDS JMK v Židlochovicích a spolupráce Města Židlochovic s nositeli projektu (JMK a KORIS 
a.s.).

Termín 2007 -2013
Garant JMK.

Zúčastněné subjekty KORDIS a.s.
Partneři projektu – Město Židlochovice 

Způsob realizace Realizace závisí na postupu realizace IDS JMK, realizuje  KORDIS a.s.
Náklady Bez finanční spoluúčasti města
Forma účasti města Partner projektu

III.1.3: Zvýšení komfortu veřejného cestování 
Cílem programu je zvýšit úroveň veřejné dopravy v Židlochovicích, týká se zejména úpravy 
autobusového nádraží včetně zázemí a zajištění optimálního dopravního napojení města .
Dílčí kroky:
• průběžné  sledování  kvality  veřejné  dopravy  a  případná  jednání  s dopravci  o  nápravě 

(přeplněné autobusy, nedostatečné vykrytí dopravního spojení v určitých časech apod.)
• Vypracování studie a  řešení vlakového nádraží s ohledem na vývoj okolních lokalit a jeho 

včlenění do okolí  a následně projektové dokumentace
• zajištění finančních prostředků – možnost  vícezdrojového financování ⇒ tvorba a podání 

žádosti do vhodných dotačních zdrojů (strukturální fondy 2007-2013, případně SF DI)
• realizace úpravy autobusového nádraží, vč. čekárny, WC

Termín 2007 -2010
Garant Město Židlochovice
Zúčastněné subjekty JMK, KORDIS a.s., dopravní společnosti obsluhující region

Způsob realizace Projekt bude realizovat Město Židlochovice, vícezdrojové financování: 
rozpočet města, SF 2007-2013, příp. SFDI)

Náklady Dle vypracované projektové dokumentace 
Forma účasti města Nositel projektu
Souvislost III.1.2.
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III.2.1: Zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti silničního provozu (rekonstrukce 
uličních prostor)

Pod  pojmem  zklidňování  dopravy se  rozumí  soubor  opatření,  sloužících  ke zvýšení 
bezpečnosti zejména chodců a cyklistů na úkor rychlosti automobilové dopravy, především 
v obcích.  Tato  opatření  zahrnují  rovněž  spravedlivější  přerozdělení  veřejného  prostoru  a 
zlepšení  celkové  estetiky  veřejných  prostranství.  Projekty  zklidnění  dopravy  pomáhají 
předcházet  zejména  nejtěžším  dopravním  nehodám,  jejichž  počet  je  u  nás  stále  velmi 
vysoký.

Cílem programu je tedy zvýšení  bezpečnosti provozu zklidněním dopravy a to především 
omezením dopravního  prostoru pro automobilovou dopravu a naopak zvýšením prostoru pro 
parkování a odstavná stání, pro cyklodopravu a pěší dopravu (v exponovaných částech města 
je nevhodné slučovat cyklodopravu a pěší trasy) a pro veřejnou zeleň.
Předpokladem řešení je celková  rekonstrukce uličních prostor. 

• Vypracovat dopravně – inženýrskou studii ke zklidnění dopravy ve městě Židlochovice, 
kde  na základě  komplexní  rekonstrukce  uličních  prostor  za  účelem zklidnění  dopravy 
zúžením  prostoru  pro  motorovou  dopravu   budou   řešeny  plochy  pro  parkování  a 
odstavná stání, dále budou navrženy městské cyklotrasy a trasy pro pěší (chodníky).

• Studii zapracovat do ÚPD.
• Zajištění vícezdrojového financování a realizace.

Termín 2007 -2010
Garant Město Židlochovice
Zúčastněné subjekty

Způsob realizace Projekt bude realizovat Město Židlochovice, vícezdrojové financování 
:rozpočet města, SF 2007-2013, příp. SFDI)

Náklady Dle vypracované projektové dokumentace 
Forma účasti města Nositel projektu
Souvislost I.1.3.,III.2.2

III.2.2: Realizace systému dopravy v klidu (s minimálním dopadem na živ. prostředí)

Cílem programu je zabezpečit  dostatek parkovacích ploch v exponovaných částech města 
tak, aby parkování vozidel neprobíhalo na veřejných zelených  plochách. 
Dílčí kroky:
• realizovat dle zpracované studie řešení uličních prostor 
• při povolování  nových staveb důsledně vyžadovat zajištění parkovacích ploch
• při projektování  nových lokalit  dbát na určení dostatku parkovacích prostor 
• realizaci plánovat dle zajištěných fin. prostředků a dle naléhavosti 
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III.2.3: Odstavná parkoviště a plochy pro garáže

Program souvisí s předchozím programem III.2.1., a jeho cílem je zvýšení počtu odstavných 
parkovišť ve městě a ploch k výstavbě garáží.
Dílčí úkoly:
• vytipovat plochy vhodné pro zřízení odstavných parkovišť a garážových ploch
• zabezpečit zpracování projektové dokumentace
• zajistit vícezdrojové financování a realizaci

III.2.4: Příprava a realizace dopravní infrastruktury podmiňující  územní rozvoj 
města

Cílem  programu je zajištění dopravní dostupnosti rozvojových ploch  dle ÚP města.
Je předpokládáno, že většinu infrastruktury finančně zabezpečí investoři rozvojových ploch.

Termín 2006 -2015
Garant Město Židlochovice
Zúčastněné subjekty Město Židlochovice, další zainteresované subjekty

Způsob realizace vícezdrojové  financování:  SF  2007-2013,  příp.  SFDI,  vl.zdroje 
investorů příp. developerů

Náklady Dle vypracované projektové dokumentace 
Forma účasti města Nositel projektu
Souvislost II.1.1.,II.1.2.

III.2.5: Zlepšení údržby místních komunikací

Cílem  programu  je  plánované  zajištění  průběžné  údržby  a  oprav  místních  komunikací 
s ohledem  na  zajištění  dlouhé  životnosti  silničních  povrchů.  Širší  zapojení  vlastníků 
nemovitostí  do pravidelné údržby přilehlých komunikací . 
Předpokladem  smysluplného  zajištění  údržby  je  zásadní  oprava  a  rekonstrukce  většiny 
stávajících komunikací ve městě včetně zajištění jejich odvodnění.

Strategický plán rozvoje města Židlochovice - IV. Návrhová část (2006)

Termín 2007 -2015
Garant Město Židlochovice
Zúčastněné subjekty Město Židlochovice,  případně další  zúčastněné subjekty (obchodníci, 

instituce, bytová družstva…)
Způsob realizace Projekt bude realizovat Město Židlochovice, Vícezdrojové financování : 

rozpočet města, SF, SFDI
Náklady Dle vypracované projektové dokumentace 
Forma účasti města Nositel projektu
Souvislost I.1.3.,III.2.1

Termín 2007 -2010
Garant Město Židlochovice
Zúčastněné
subjekty

Město Židlochovice, další zúčastněné subjekty, např. bytová družstva

Způsob 
realizace

Projekt bude realizovat Město Židlochovice,
Vícezdrojové financování : rozpočet města, SF, SFDI

Náklady Dle vypracované projektové dokumentace 
Forma účasti města Nositel projektu
Souvislost III.2.2.
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Termín 2006 – průběžně 
Garant Město Židlochovice
Zúčastněné subjekty
Způsob realizace Fin. zdroj: rozpočet města
Náklady Dle potřeby 
Forma účasti města Nositel projektu
Souvislost III.2.1.
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III.3.1: Rekonstrukce krajských silnic, vč. prvků pro zklidnění dopravy a zvýšení 
bezpečnosti  provozu

Cílem programu je aktivně spolupracovat při realizaci rekonstrukce krajských silnic (nositelem 
projektu  JMK)  zejména  při  hledání  bezpečného  řešení  křížení  silnic  č.  II  416  a  II  425 
(křižovatka pod náměstím) a  křížení silnic s komunikacemi nižšího řádu. Vytváření tlaku na 
vlastníka silnic (JMK) na zajištění rekonstrukce komunikací dle příslušných parametrů pro tu 
kterou třídu. 

III.3.2:  Podpora  realizace  obchvatu  obce  Blučina (napojení  na  D2)  a  obce 
Hrušovany (napojení  na R2)

Cílem  projektu  je  spolupracovat  při  hledání  optimálního  řešení  propojení  významných 
komunikací D2, R2 s ohledem na napojení  dopravy ze Židlochovic.

III.4.1:  Tvorba  spojitého a  celoměstského systému bezpečných a  komfortních 
pěších tras včetně  napojení na okolní obce

Cílem programu je navrhnout a vytvořit systém bezpečných a komfortních pěších tras. Dílčí 
kroky:
• Navržení systému pěších tras .

Obdobně jako u programů III.2.1. – III.2.3., III.4.2 ideálním řešením návrhové části je 
zpracovat studii rekonstrukce uličních prostor, zapracovat do ÚP( nový ÚP města) 

• Na základě  připravené dokumentace  naplánovat etapizaci dílčích úseků. 
• Dle  realizovatelnosti  (dostupnost  fin.  prostředků,  aktuálnost)  zajišťovat  zpracování 

projektové dokumentace dílčích úseků , zajišťovat fin . prostředky a provádět  realizaci.

Strategický plán rozvoje města Židlochovice - IV. Návrhová část (2006)

Termín 2007 -2010
Garant JMK
Zúčastněné subjekty MěstoŽidlochovice
Způsob realizace Realizováno ze zdrojů JMK, ze SF EU
Náklady Dle vypracované projektové dokumentace 
Forma účasti města Připomínkující –dotčený - subjekt
Souvislost III.2.1

Termín 2007 -2015
Garant JMK
Zúčastněné
subjekty

Město Židlochovice, obce Blučina, Vojkovice, Hrušovany u Brna, ŘSD

Způsob 
realizace

Realizováno ze zdrojů SFDI, SF

Náklady Dle vypracované projektové dokumentace 
Forma účasti města Připomínkující – dotčený -  subjekt
Souvislost
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III.4.2:  Tvorba  spojitého  celoměstského  systému  bezpečných  komfortních 
cyklistických tras , včetně doplňkové infrasturktury pro cyklodopravu (odpočívky, 
odstavná státní,opravny) a jeho propojení se systémem regionálních rekreačních 
tras .

Cílem programu je navrhnout a vytvořit systém bezpečných a komfortních cylistických  tras 
po hlavních frekventovaných  tazích ve městě a napojit jej na regionální cyklostrasy. Vhodně 
doplnit  potřebnou  infrastukturou  a   zvýšit  kvalitu   nabídky  cykloturistům  (zapojení  do 
projektu „Cyklisté vítáni“).
Dílčí kroky:
• Navržení systému městských cyklotras s propojením na regionální cyklotrasy

Obdobně jako u programů III.2.1.,III.2.3.,  III.4.2  ideálním řešením návrhové části  je 
vycházet z dopravně – inženýrské studii  ke zklidnění dopravy ve městě (studie řešení 
uličních prostor),  zpracovat  nový ÚP města a v jeho zadání  požadovat  i  komplexní  a 
provázané řešení těchto záměrů.

• Na základě výše uvedené studie naplánovat etapizaci dílčích úseků.
• Dle  realizovatelnosti  (dostupnost  fin.  prostředků,  aktuálnost)  zajišťovat  zpracování 

projektové dokumentace dílčích úseků, zajišťovat fin. prostředky a provádět  realizaci.

Strategický plán rozvoje města Židlochovice - IV. Návrhová část (2006)

Termín 2006 -2015
Garant Město Židlochovice
Zúčastněné subjekty
Způsob realizace Realizováno ze zdrojů SFDI, SF
Náklady Dle vypracované projektové dokumentace 
Forma účasti města Garant projektu
Souvislost I.1.3, III.2.1,III.2.3., III.4.2.

Termín 2006 -2015
Garant Město Židlochovice

Zúčastněné subjekty Město  Židlochovice,  Sdružení  Cyklistická  stezka  Brno-  Vídeň,  okolní 
obce, podnikatelé cykloslužeb

Způsob realizace Realizováno ze zdrojů SFDI, SF, rozpočet města, prostředky vlastníků 
cykloslužeb

Náklady Dle vypracované projektové dokumentace 
Forma účasti města Garant projektu
Souvislost I.1.3., III.2.1.,III.2.3., III.4.2
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IV. Technická infrastruktura – návrh opatření
Navržená opatření:
IV.1: Zásobování elektřinou a plynem
IV.2: Zásobování vodou a odvod odpadních vod
IV.3: Vodoteče
IV.4: Telekomunikace –infokomunikace

Rozvojové programy:
IV.1.1: Zasíťování nových lokalit (podzemní vedení) 
IV.1.2. Podzemní ukládání veškerých nových sítí

IV.2.1: Dostavba kanalizace
IV.2.2: Napojení města  na Vírský oblastní vodovod
IV.2.3: Modernizace  stávající  kanalizační  a  vodovodní  sítě  a 

intenzifikace ČOV

IV.3.1: Dostavba protipovodňové ochrany

IV.4.1: Zvýšení počtu připojených domácností na vysílání KT
IV.4.2: Rozvoj  stávající  telefonní  a  datové  sítě  včetně  zasíťování 

rozvojových ploch
IV.4.3: Zvýšení  objemu  informací  předávaných  MěÚ  prostřednictvím 

elektronického přenosu (zvýšení využití internetu)

IV.1.1: Zasíťování nových lokalit (podzemní vedení)

IV.1.2. Podzemní ukládání veškerých nových sítí

Strategický plán rozvoje města Židlochovice - IV. Návrhová část (2006)

Termín 2006 -2015
Garant Město Židlochovice
Zúčastněné subjekty Distributoři sítí, investoři rozvojových ploch
Způsob realizace
Náklady Dle vypracované projektové dokumentace 
Forma účasti města Garant  projektu
Souvislost

Termín 2006 -2015
Garant Město Židlochovice
Zúčastněné subjekty Distributoři sítí, investoři rozvojových ploch
Způsob realizace
Náklady Dle vypracované projektové dokumentace 
Forma účasti města Garant projektu
Souvislost
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IV.2.1: Dostavba kanalizace

IV.2.2: Napojení města  na Vírský oblastní vodovod

IV.2.3: Modernizace stávající kanalizační a vodovodní sítě a intenzifikace ČOV

IV.3.1: Dostavba protipovodňové ochrany

Strategický plán rozvoje města Židlochovice - IV. Návrhová část (2006)

Termín 2006 -2015
Garant Město Židlochovice
Zúčastněné subjekty VAK Źidlochovicko, Město Židlochovice

Způsob realizace Vícezdrojové financování - rozpočet svazku VAK, rozpočet města, SF 
EO

Náklady Dle vypracované projektové dokumentace 
Forma účasti města Garant projektu
Souvislost IV.2.3.

Termín 2006 -2015
Garant Svazek Vírský oblastní vodovod
Zúčastněné subjekty Svazek Vírský oblastní vodovod, VAK Židlochovicko, Město Židlochovice

Způsob realizace Vícezdrojové financování, SF,
Zajišťuje Svazek Vírský oblastní vodovod

Náklady Dle  vypracované  projektové  dokumentace,  bez  finanční  spoluúčasti 
města

Forma účasti města Účastník projektu
Souvislost

Termín 2006 -2015
Garant VAK Židlochovicko
Zúčastněné subjekty Město Židlochovice
Způsob realizace Realizováno ze zdrojů SFDI, SF
Náklady Dle vypracované projektové dokumentace 
Forma účasti města Účastník projektu – člen svazku
Souvislost IV.2.1

Termín 2006 
Garant Město Židlochovice
Zúčastněné subjekty Povodí Moravy s.p.
Způsob realizace Vícezdrojové financování – rozpočet města,  SF
Náklady Dle vypracované projektové dokumentace 
Forma účasti města Garant projektu
Souvislost
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IV.4.1: Zvýšení počtu připojených domácností na vysílání KT

IV.4.2:  Rozvoj  stávající  telefonní  a  datové  sítě  včetně  zasíťování  rozvojových 
ploch

IV.4.3:  Zvýšení  objemu  informací  předávaných  MěÚ  prostřednictvím 
elektronického přenosu (zvýšení využití internetu)

Strategický plán rozvoje města Židlochovice - IV. Návrhová část (2006)

Termín 2007 -2015
Garant Město Židlochovice
Zúčastněné subjekty SELF Servis, 
Způsob realizace Vícezdrojové financování, rozpočet města, SF,
Náklady Dle vypracované projektové dokumentace 
Forma účasti města Garant projektu
Souvislost

Termín 2006 -2015
Garant Město Židlochovice
Zúčastněné subjekty Investoři rozvojových ploch, vlastníci telekomunikačních sítí
Způsob realizace Vícezdrojové financování
Náklady Dle vypracované projektové dokumentace 
Forma účasti města Garant projektu
Souvislost

Termín 2006 -2015
Garant MěÚ Židlochovice
Zúčastněné subjekty
Způsob realizace Realizováno ze zdrojů  státního rozpočtu, SF EU
Náklady Dle vypracované projektového záměru
Forma účasti města Garant projektu
Souvislost
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V. Bydlení a sociální infrastruktura – návrh opatření
Navržená opatření:
V.1: Bytová výstavba
V.2: Podporované bydlení
V.3: Místní sociální služby
V.4: Rozšíření lékařské péče poskytované ve městě
V.5: Rozšíření občanské vybavenosti města

Rozvojové programy:
V.1.1: Dokončení realizace výstavby RD v lokalitách Líchy, Avion, Za 

hřbitovem a v areálu cukrovaru

V.2.1: Dokončení II.etapy výstavby domu s pečovatelskou službou
V.2.2: Výstavba  domova pro seniory (typ domov důchodců)
V.2.3: Zřízení ubytovny pro krátkodobé ubytování (typ azylového domu)

V.3.1: Projekt Komunitní plánování sociálních služeb (KPSS)
V.3.2: Podpora  vzniku  nestátní  neziskové  organizace  poskytující 

terénní sociální služby
V.3.3: Zřízení denního centra pro zdravotně postižené a seniory
V.3.4: Vybudovat  zařízení  typu  domova  důchodců  s komplexní 

nepřetržitou péčí (vč. zdravotní péče)
V.3.5: Preventivní  práce  s mládeží  –  centrum  pro  volný  čas  dětí  a 

mládeže

V.4.1: Podpora zřízení lékařské služby první pomoci
V.4.2: Podpora rozšíření odborné lékařské péče

V.5.1: Vybudování čekárny a veřejného WC  na aut. nádraží

V.1.1: Dokončení realizace výstavby RD v lokalitách Líchy, Avion, Za hřbitovem a 
v areálu cukrovaru

Cílem programu je dokončit  bytovou výstavbu v uvedených lokalitách včetně napojení na 
městské sítě (technické , dopravní - vč. pěších a cyklotras)  a zajistit tak nové příležitost 
moderního  bydlení.
Je třeba dbát na provázanost mezi dalšími opatřeními – dostatek parkovacích ploch a ploch 
zeleně  –  sladění  s činností  SÚ  MěÚ  Židlochovice  (důsledné  dodržování  vyhlášky 
137/1998 
O obecných technických požadavcích na výstavbu)
Dílčí kroky:
• důsledná informační kampaň k nabídce ploch pro bydlení
• požadovat důsledné dodržování všech závazných ustanovení 

Strategický plán rozvoje města Židlochovice - IV. Návrhová část (2006)98



V.2.1: Dokončení II.etapy výstavby domu s pečovatelskou službou

Cílem je realizovat  přístavbu domu s pečovatelskou službou (II. etapa), kde takto město pro 
potřebné občany  získá  11 bytů zvláštního určení. V souvislosti s rozšířením nabídky sociální 
péče o požadované služby  je vhodné zakomponovat do tohoto objektu provoz „Domovinky“, 
tj. denního stacionáře pro seniory nebo zdravotně handicapované občany.

V.2.2: Výstavba  domova pro seniory (typ domov důchodců)

Cílem je výstavbu či přestavba objektu k provozování domova pro seniory. Při plánování je 
třeba  vycházet  z již  existujících  záměrů  města  a  sladit  je  s aktuálními  potřebami  a 
možnostmi.  Nutné  sladit  s výstupy  Komunitního  plánování  sociálních  služeb  (zde  bude 
mapována poptávka po sociálních  službách nejen ve městě  Židlochovice  ale  i  v okolních 
obcích) a spolupracovat s okolními obcemi.

V.2.3: Zřízení ubytovny pro krátkodobé ubytování (typ azylového domu)

Cílem  je  poskytnutí  pobytové  služby  na  přechodnou  dobu  osobám  v nepříznivé  sociální 
situaci  spojené  se  ztrátou  bydlení.  Nutné  sladit  s výstupy  KPSS   (zde  bude  mapována 
poptávka po těchto sociálních službách nejen ve městě Židlochovice, ale i v okolních obcích) 
a spolupracovat s okolními obcemi.

Strategický plán rozvoje města Židlochovice - IV. Návrhová část (2006)

Termín 2006 -2015
Garant Město Židlochovice
Zúčastněné subjekty Realitní kancelář REALITY PM, KOMFORT a.s., jednotlivý stavebníci

Způsob realizace
Vícezdrojové financování  –  z  rozpočtu města a státního  rozpočtu je 
hrazeno  zejména  zasíťování  pozemků,  výstavbu  bytových  domů 
realizuje stavební společnost KOMFORT a.s. 

Náklady Dle projektové dokumentace 
Forma účasti města Garant projektu
Souvislost S opatřeními oblasti III.Doprava a IV. Technická infrastruktura

Termín 2006 -2007
Garant Město Židlochovice
Zúčastněné subjekty
Způsob realizace Vícezdrojové financování – rozpočet města, státní rozpočet
Náklady Dle projektové dokumentace 
Forma účasti města Garant projektu
Souvislost V.3.1

Termín 2008 -2015
Garant Město Židlochovice
Zúčastněné subjekty Město Židlochovice, případně Region Židlochovicko

Způsob realizace
Vícezdrojové –rozpočet města Židlochovice, případně rozpočty dalších 
zúčastněných obcí,  státní  rozpočet,  SF (dle podmínek pro  plánovací 
období 2007-2013)

Náklady Dle projektové dokumentace
Forma účasti města Garant projektu
Souvislost V.3.1.
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V.3.1: Projekt Komunitní plánování sociálních služeb (KPSS)

Při zavádění spektra sociálních služeb pro danou lokalitu je důležité, aby tato síť služeb  byla 
navržena co nejúčelněji,  aby byly  nabízeny pouze  služba a úkony,  o které je ze strany 
uživatelů  zájem a v požadovaném rozsahu.  Tedy  se  aby  celý  systém místních  sociálních 
služeb co nejpružněji přizpůsoboval poptávce.

Z  možných  přístupů  k plánování  soc.  služeb  výše  uvedené  hledisko  nejvíce  splňuje  tzv. 
„Komunitní plánování sociálních služeb“. Metodika, jež je v současné době k plánování soc. 
služeb doporučována,  je výrazně podporována metodickou pomocí a v mnohých případech 
je i předpokladem pro vícezdrojové financování (dotace).

Příprava na KPSS v Židlochovicích již probíhá, v měsících březen – červen absolvovali základní 
metodické vzdělávání tři zástupci města. 
Dílčí kroky:
• ustavení komise RM pro KPSS
• podání žádosti o dotaci na projekt KPSS
• realizace KPSS 

V.3.2: Podpora vzniku nestátní neziskové organizace poskytující terénní sociální 
služby

Předpokladem kvalitní místní sítě sociálních služeb je možnost výběru poskytovatele. Více než 
jeden  poskytovatel  umožní  jak  širší  nabídku  poskytovaných  služeb,  tak  i  konkurenční 
prostředí; i zde  „trh“ působí na vzájemný poměr kvality a ceny.

Cílem programu je napomoci vzniku nestátní neziskové organizace poskytující terénní sociální 
služby  na Židlochovicku. Terénní  soc. služby jsou ty služby,  jež jsou  poskytovány  ve 

Strategický plán rozvoje města Židlochovice - IV. Návrhová část (2006)

Termín 2008 -2012
Garant Město Židlochovice
Zúčastněné subjekty Město Židlochovice, případně Region Židlochovicko

Způsob realizace Vícezdrojové  financování – rozpočet města, státní rozpočet, SF,
Finanční spoluúčast odběratelů

Náklady Dle projektové dokumentace
Forma účasti města Garant projektu
Souvislost V.3.1.

Termín 2006 –7 , dále průběžné aktualizace dle potřeby
Garant Město Židlochovice

Zúčastněné subjekty

Za  zadavatele:Město  Židlochovice,  další  zúčastněné  obce  regionu, 
případně DSO Region Židlochovicko
Za poskytovatele:  Pečovatelská služba města Židlochovice,  případně 
další subjekty poskytující sociální služby
Za  odběratele:  Svaz  postižených  civilizačními  chorobami,   další 
zástupci odběratelů soc. služeb

Způsob realizace Vícezdrojové financování – rozpočet města, státní rozpočet, SF
Náklady Dle projektového záměru
Forma účasti města Garant projektu
Souvislost V.3.1
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vymezeném čase v domácnostech obsluhovaných osob. Je stále častěji požadována, jelikož 
umožňuje zajištění potřebné péče bez nutnosti opuštění domova.
Dílčí kroky:
• prověřit možnosti a zvolit optimální organizační formu 
• vymezení spolupráce a finanční spoluúčasti neziskové organizace a města

V.3.3: Zřízení denního centra pro zdravotně postižené a seniory

Cílem programu je provozování  denního stacionáře pro zdravotně postižené a seniory za 
účelem doplnění poskytovaných sociálních služeb potřebným občanům města a okolí.
Dílčí kroky:
• zmapovat požadavky na tuto službu (součástí KPSS)
• zajistit prostory pro službu (možnost včlenit do přístavby DPS) a spolufinancování
• zajistit dodavatele služby 

V.3.4:  Provozování   domova  pro  seniory  s komplexní  nepřetržitou  péčí  (vč. 
zdravotní péče)

Cílem programu je zabezpečit poskytování pobytových služeb osobám, které mají sníženou 
soběstačnost  zejména  z důvodu  věku,  jejichž  situace  vyžaduje  pravidelnou  pomoc  jiné 
fyzické osoby a  v jejich domácím prostředí  jim nemůže být  tato pomoc v potřebné míře 
poskytnuta.
Cílovou skupinou jsou potřební občané města Židlochovic a okolí. 
Dílčí kroky:
• zmapovat požadavky na tuto službu (součástí KPSS) V.3.1
• zajistit prostory – program V.2.2., 
• zajistit dodavatele služby 

Strategický plán rozvoje města Židlochovice - IV. Návrhová část (2006)

Termín 2006 -2008
Garant Město Židlochovice
Zúčastněné subjekty Město Židlochovice, příp. Region Židlochovicko, Vznikající NNO
Způsob  realizace Vícezdrojové financován,  SF, rozpočet města
Náklady Dle projektového záměru
Forma účasti města Garant projektu
Souvislost V.3.1

Termín 2007 -2010
Garant Město Židlochovice
Zúčastněné subjekty Město Židlochovice, další zúčastněné obce, poskytovatel služeb

Způsob realizace Vícezdrojové  financování  –  rozpočet  města,  státní  rozpočet,  SF, 
finanční spoluúčast odběratelů

Náklady Dle projektového záměru
Forma účasti města Garant projektu
Souvislost V.2.1, V.3.1
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Strategický plán rozvoje města Židlochovice - IV. Návrhová část (2006)

Termín 2008 - 2015
Garant Město Židlochovice
Zúčastněné subjekty Město Židlochovice, další zúčastněné obce, poskytovatel služeb

Způsob realizace Vícezdrojové financování – rozpočet města, státní rozpočet, SF, finanční 
spoluúčast odběratelů

Náklady Dle projektového záměru
Forma účasti města Garant projektu
Souvislost V.2.1, V.3.1
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V.3.5: Preventivní práce s mládeží – centrum pro volný čas dětí a mládeže

Cílem  programu  je  záměrné  využívání  volnočasových  aktivit  dětí  jako  prevence  proti 
negativním jevům v této věkové skupině (závislost na omamných látkách, digitálních hrách 
apod.) a posilování zdravého životního stylu.

Program souvisí s opatřeními volnočasových aktivit, je třeba zkoordinovat tyto programy, ale 
zachovat jejich odlišení pro hledání možných finančních zdrojů (dotační programy pro volný 
čas, dotační programy pro preventivní práci s mládeží).

V.4.1: Podpora zřízení lékařské služby první pomoci

Cílem  programu  je  zajištění  dostupnosti  lékařské  služby  první  pomoci   a  to  jejím 
poskytováním ve městě Židlochovice.
Dílčí kroky:
• zjistit stanovisko okolních obcí  k LSPP v Židlochovicích
• stanovení požadavků  na poskytování lékařské služby první pomoci
• vyhlášení výběrového řízení na poskytovatele LSPP
• uzavření smlouvy

V.4.2: Podpora rozšíření odborné lékařské péče

Cílem  programu  je  zlepšit  kvalitu  a  rozsah  lékařské  péče  poskytované  v Židlochovicích 
zajištěním dostatku kvalitních praktických i odborných  lékařů. Program bude třeba řešit i 
v důsledku s pravděpodobným zvýšením počtu  obyvatel po osídlení nových bytových lokalit.

• provést průzkum vytížení jednotlivých lékařských pracovišť
• vytvořit pobídky pro zavedení nových lékařských ordinací  (nabídnutí pronájmu atd.)
• průběžně monitorovat situaci

Strategický plán rozvoje města Židlochovice - IV. Návrhová část (2006)

Termín 2008 -2015
Garant Město Židlochovice
Zúčastněné subjekty Město Židlochovice, spolky či  sdružení zabývající se prací s mládeží
Způsob realizace Vícezdrojové financování – rozpočet města,  SFDI, SF
Náklady Dle projektového záměru
Forma účasti města Garant projektu
Souvislost

Termín 2007 -2015
Garant Město Židlochovice
Zúčastněné subjekty Město Židlochovice, další zúčastněné obce regionu

Způsob realizace LSPP hrazena z rozpočtu města a dalších zúč. obcí, z rozpočtu JMK, 
z plateb zdravotních pojišťoven

Náklady Dle projektového záměru
Forma účasti města Garant projektu
Souvislost
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V.5: Rozšíření občanské vybavenosti města 
V.5.1: Vybudování čekárny a veřejného WC  na aut. Nádraží

Program  souvisí  s oblastí  infrastruktury  a  je  podrobně  řešen  v rozvojovém  programu  č. 
III.1.2 a III.1.3.

Strategický plán rozvoje města Židlochovice - IV. Návrhová část (2006)

Termín 2007 -2015
Garant Město Židlochovice
Zúčastněné subjekty Město Židlochovice, další subjekty působící  v oblasti zdravotnictví
Způsob realizace V  kompetenci Komise sociální a zdravotní
Náklady Dle projektového záměru
Forma účasti města Garant projektu
Souvislost
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VI. Bezpečnost – návrh opatření
Navržená opatření:
VI.1. Systémové řízení   zajišťování   bezpečnosti  v Židlochovicích a 

okolí
VI.2. Rozvoj technického zázemí  pro zajišťování bezpečnosti 

Rozvojové programy:
VI.1.1. Tvorba  koncepčního  dokumentu  zajišťování  bezpečnosti 

v Židlochovicích a okolí
VI.1.2: Zajištění spolupráce všech složek zajišťujících bezpečnost
VI.2.1: Vybavení služebny MP odpovídajícím zázemím
VI.2.2: Rekonstrukce areálu požární stanice 
VI.2.3: Pořízení kamerového systému a radaru na měření rychlosti
VI.2.4: Zajištění  optimálního  síťového  propojení  jednotlivých  složek 

zajišťujících bezpečnost

VI.1.1. Tvorba koncepčního dokumentu zajišťování bezpečnosti v Židlochovicích a 
okolí

Cílem programu je provést analýzu současné situace, určit všechny  složky podílející se na 
zajišťování  bezpečnosti  v Židlochovicích,  definovat problémové oblasti  (tj.  jaké činnosti  je 
třeba vykonávat  k optimálnímu zajištění  bezpečnosti).  Na základě této analýzy navrhnout 
koncepci  zajišťování  bezpečnosti   ve  městě,  kde  budou  mj.   vymezeny  kompetence  a 
odpovědnost jednotlivých složek,  určen  způsob jejich vzájemné spolupráce a řízení, dále 
budou vyspecifikovány požadavky na rozvoj technické vybavenosti jednotlivých složek.

VI.1.2: Zajištění spolupráce všech složek zajišťujících bezpečnost

Na základě principů spolupráce  stanovených v Koncepci zajišťování bezpečnosti (program č. 
VI.1.1) zajistit  jejich průběžné uskutečňování.

Strategický plán rozvoje města Židlochovice - IV. Návrhová část (2006)

Termín 2006 –2007 a dále dle potřeby aktualizovat
Garant Město Židlochovice

Zúčastněné subjekty Město  Židlochovice,  Městská  policie,  SDH,  další  subjekty  působící 
v oblasti bezpečnosti

Způsob realizace V kompetenci Komise veřejného pořádku
Náklady Min. náklady
Forma účasti města Garant projektu
Souvislost VI.1.2., VI.2.1, VI.2.2., VI.2.3

Termín 2007 – průběžně 
Garant Město Židlochovice

Zúčastněné subjekty Město  Židlochovice,  Městská  policie,  SDH,  další  subjekty  působící 
v oblasti bezpečnosti

Způsob realizace V  kompetenci Komise veřejného pořádku
Náklady Min. náklady
Forma účasti města Garant projektu
Souvislost VI.1.1
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VI.2.1: Vybavení služebny MP   odpovídajícím zázemím

Cílem  je  vybavit  prostory  pro  Městkou  policii  požadavků  vyspecifikovaných   v koncepci 
bezpečnosti (program VI.1.1).

VI.2.2: Rekonstrukce areálu požární stanice
Cílem je připravit stavebně technické podklady pro rekonstrukci areálu pro JSDH i HZS a 
zajistit  vícezdrojové financování této rekonstrukce. 

VI.2.3: Pořízení kamerového systému  a radaru na měření rychlosti

Jako účinná prevence před nejčastěji páchanými přestupky ve městě (dopravní přestupky, 
vandalismus) by měl sloužit  radar na měření rychlosti a kamerový systém.

VI.2.4: Zajištění optimálního síťového propojení jednotlivých složek zajišťujících 
bezpečnost

Strategický plán rozvoje města Židlochovice - IV. Návrhová část (2006)

Termín 2007 -2009
Garant Město Židlochovice
Zúčastněné subjekty Město Židlochovice, Městská policie
Způsob realizace Z rozpočtu města , z příspěvku obcí, které MP obsluhuje
Náklady Dle vypracované  koncepce bezpečnosti
Forma účasti města Garant projektu
Souvislost VI.1.1.

Termín 2008 -2012
Garant Město Židlochovice
Zúčastněné subjekty Město Židlochovice, HZS, JSDH,

Způsob realizace Vícezdrojové financování – rozpočet města, státní rozpočet a rozpočet 
JMK

Náklady Dle projektové dokumentace 
Forma účasti města Garant projektu
Souvislost VI.1.1.

Termín 2007 -2015
Garant Město Židlochovice
Zúčastněné subjekty Město Židlochovice, Městská policie, 
Způsob realizace Z prostředků města, případně dotace
Náklady Dle  zvoleného typu kamer. zařízení -  cca 700 tis. Kč
Forma účasti města Garant projektu
Souvislost VI.1.1.
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VII. Životní prostředí – návrh opatření:
Navržená opatření :
VII.1: Revitalizace krajiny
VII.2: Zajištění kvality ovzduší a vod, odpadové hospodářství
VII.3: Rozvoj veřejných prostranství a městské zeleně
VII.4: Rozvoj  oblastí  pro  krátkodobou  rekreaci  a  k přírodě  šetrnou 

turistiku 

Rozvojové programy:
VII.1.1: Komplexní pozemkové úpravy
VII.1.2: Realizace prvků ÚSES
VII.1.3: Koncepce revitalizace krajiny
VII.1.4: Údržba a rozvoj lesních porostů 
VII.1.5: Ochrana, obnova a budování vodních ploch a mokřadů
VII.1.6: Ochrana území před povodněmi, vodní a větrnou erozí 

VII.2.1: Snížení prašnosti
VII.2.2: Snížení zplodin v ovzduší v důsledku spalování
VII.2.3: Dobudování místní kanalizační sítě
VII.2.4: Odpadové hospodářství
VII.2.5: Čistota veřejných prostranství

VII.3.1: Realizace  již  připravených  projektů  na  zakládání  a  obnovu 
ploch zeleně

VII.3.2: Generel zeleně města   
VII.3.3: Pasportizace zeleně 

VII.4.1: Zvýšení  atraktivity území pro šetrnou turistiku
VII.4.2: Údržba a rozvoj turistických tras 

VII.1.1: Komplexní pozemkové úpravy

Strategický plán rozvoje města Židlochovice - IV. Návrhová část (2006)

Termín 2007 -2015
Garant Město Židlochovice

Zúčastněné subjekty Město  Židlochovice,  Městská  policie,  SDH,  další  subjekty  působící 
v oblasti bezpečnosti

Způsob realizace Z prostředků města, případně dotace  
Náklady Bude specifikováno  ve vypracované  koncepci  bezpečnosti 
Forma účasti města Garant projektu
Souvislost VI.1.1
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Pro realizaci navržených krajinných opatření je klíčovým problémem  vyjasnění  vlastnických 
vztahů, zejména tam, kde  je uvažováno s využitím dotačních zdrojů.
V rámci  Komplexních  pozemkových  úprav  (dále  jen  KPÚ)  nejen  dochází  k narovnání 
vlastnických vztahů, ale  jsou navržena tzv.  společná zařízení  tj.  cesty,  vodohospodářská 
zařízení, protierozní zařízení a krajinné úpravy.  Jsou pro ně vyčleněny nejprve výměry ve 
vlastnictví státu,  obce a teprve  poté nezbytné výměry ostatních vlastníků půd.
KPÚ provádí Pozemkový úřad na základě žádosti vlastníků nadpoloviční výměry zemědělské 
půdy katastrálního území.
Pozemkový úřad na tuto činnost  může získat finanční prostředky od státu nebo EU. Žadatel 
ani obec nenese náklady na provedení KPÚ.
V příštím  plánovacím  období   2007-2013  budou  prostředky  na  KPÚ  poskytovány 
prostřednictvím Programu rozvoje  venkova  (v gesci  MZe), kde je možné čerpat dotace 
nejen  na  geodetické  vyměření,   ale  též  na  realizaci  navržených  společných  zařízení!!! 
Žadatelem o dotaci je Pozemkový úřad.
Dílčí kroky:
• Zajistit potřebný souhlas vlastníků nadpoloviční výměry zemědělské půdy k.ú.
• Podat žádost  o provedení KPÚ na katastru Židlochovic k Pozemkovému úřadu Brno –

venkov.
• Požadovat  aby  v rámci  KPÚ  byla  navržena  nová  parcelace  pozemků  s maximálním 

důrazem na protierozní  opatření  –  zřízení  vegetačních pásů,  zvýšení  lesnatosti  území 
obnovou lesních porostů a zalesněním méně úrodných půd.

Termín 2006-2007
Garant I. fáze Město Židlochovice, II. fáze Pozemkový úřad Brno - venkov
Zúčastněné subjekty Pozemkový úřad Brno – venkov, vlastníci pozemků
Způsob realizace Podání žádosti o provedení KPÚ na Pozemkový úřad Brno - venkov
Náklady Náklady zajistí Pozemkový úřad
Forma účasti města Garant a účastník projektu
Souvislost 

VII.1.2: Realizace prvků ÚSES a péče o ně 
Cílem  rozvojového  programu  je  zpracování  projektů  prvků  ÚSES  na  úroveň  jednotlivých 
parcel,  zpracování  plánu  postupné  realizace  navržených  opatření  ÚSES  (zakládání  a 
regenerace  biokoridorů,  biocenter  a  interakčních  prvků)  s  maximální  snahou  o  využití 
finančních prostředků z dotačních titulů MŽP a EU.
Dílčí kroky:
• vytipovat  prvky  ÚSES  k realizaci  (vyjasněné vlastnické  vztahy,  dostupnost  finančních 

zdrojů) a zpracovat prováděcí projekt , případně projektovou žádost o dotaci.
• vlastní realizace

Termín 2007  a dále 
Garant Město Židlochovice
Zúčastněné subjekty Město Židlochovice, Myslivecké sdružení  Židlochovice

Způsob realizace Vícezdrojové financování – dotace EU - OP Životní prostředí, Program 
rozvoje venkova (MZe); státní dotace z MŽP

Náklady Dle vypracované projektové dokumentace 
Forma účasti města Nositel projektu
Souvislost 

VII.1.3: Koncepce revitalizace krajiny 
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Cílem je převzít projekt „Koncepce revitalizace krajiny regionu Cézava“ (probíhá dokončování 
dokumentu)  jako  jeden  ze  základních  dokumentů  pro  provádění  zlepšujících  krajinných 
opatření a detailně dopracovat dílčí projekty pro realizaci úprav.
Zohlednitt  možnosti trávení volného času a rekreace místních obyvatel a návštěvníků města a 
zatraktivnění krajiny pro šetrný turistický ruch (zvýšení podílu krajinné zeleně, tvorba vodních 
ploch), v maximální míře realizovat opatření na nevyužitých městských pozemcích, která by 
vedla k založení ploch s převahou veřejné zeleně s rekreačním využitím. Koncepčně připravit a 
následně zrealizovat propojení městské zeleně v intravilánu se zelení v okolní krajině. Zamezit 
dalšímu šíření stanovištně nepůvodních invazních druhů dřevin (především akátu) a naopak 
podporovat výsadbu domácích původních dřevin. Podřídit mysliveckou činnost zájmům ochrany 
přírody a krajiny.

V návaznostech  na  KPÚ  a  výše  uvedený  koncepční  dokument  regionu  Cézava  zpracovat 
detailní plán údržby a revitalizace lokality Výhon, který by řešil následující problémy:
• zajištění  zvýšené  ochrany  a  rozvoje  lokalit  s  výskytem  chráněných  druhů  rostlin  a 

živočichů,
• přísnou  regulací  stavební  činnosti  zamezit  narušení  krajinného  rázu  nevhodnými 

rekreačními objekty,
• podporovat  a  rozvíjet  tradiční  extenzivní  charakter  zemědělské  produkce  –  vinařství, 

ovocnářství a pastvu ovcí s cílem zachovat a zlepšit unikátní krajinný ráz Přírodního parku 
Výhon,

• vyřešit nevyjasněný způsob užívání zemědělských pozemků ve vrcholové části Výhonu v 
souvislosti s ukončením činnosti dosavadního největšího uživatele – ZD Vojkovice,

• zajistit  údržbu trvalých travních porostů na Výhoně a zamezit tak zarůstání těchto cenných 
a druhově pestrých ekosystémů dřevinami.

Termín 2007-2020
Garant Město Židlochovice
Zúčastněné subjekty Vlastníci pozemků
Způsob realizace Vícezdrojové financování  - z prostředků města a dotací 
Náklady Dle vypracované projektové dokumentace
Forma účasti města Garant 
Souvislost VII.1.1.

VII.1.4: Údržba a rozvoj lesních porostů 

Cílem  rozvojového  programu  je  v souladu  s výše  uvedenými   koncepčními  krajinářskými 
dokumenty :
1. udržování  kvality  stávajících  lesních  porostů,  jejich  obnova  a  optimalizace  druhového 

složení v návaznosti na doporučení ÚSES,
2. zalesňování méně úrodných a méně produktivních půd či zemědělsky nevyužívaných půd, 

obnova přirozených biotopů (Výhon – rozšíření  Velkého hájku) s  maximální  snahou o 
využití finančních prostředků z dotačních titulů MZe a EU

3.  vytipování vhodných území, zpracování a doplnění stávající dokumentace  pro obnovu a 
rozvoj lesních porostů ( lesopark Líchy).

Opaření  bude  realizováno  etapizovaně  –  pro  každý  rok  bude  vypracován plán  údržby  a 
rozvoje lesních porostů.

Termín 2007-2020
Garant Město Židlochovice
Zúčastněné subjekty Myslivecké sdružení
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Způsob realizace Vícezdrojové financování – EU, MŽP, MZe, rozpočet města
Náklady Dle plánu na jednotlivé roky
Forma účasti města garant
Souvislost V.1.1.,VII.1.2.,VII.1.3.

VII.1.5: Ochrana, obnova a budování vodních ploch a mokřadů

Cílem rozvojového programu je na základě výše uvedených dokumentů, zejména KPÚ, zvýšit 
podíl zastoupení vodních ploch v krajině, zejména takových, které vytvoří vhodné podmínky 
pro rozmnožování obojživelníků, formou tůní a mokřadů .
Dílčí kroky:
• V rámci KPÚ budou stanoveny územní rezervy pro tvorbu a výstavbu nových vodních 

ploch  (kalová  pole  u  ČOV,  Líchy,..),  na  tyto  plochy  bude  zpracována  projektová 
dokumentace. V případě opoždění KPÚ je možné připravit projekty na vhodných plochách 
ve vlastnictví města .

• postupná  realizace  vytipovaných  projektů  s  maximální  snahou  o  využití  finančních 
prostředků z dotačních titulů MŽP a EU

Termín 2007 a dále 
Garant Město Židlochovice
Zúčastněné subjekty
Způsob realizace Vícezdrojové financování
Náklady Dle projektové dokumentace
Forma účasti města garant
Souvislost VII.1.1.

VII.1.6: Ochrana území před povodněmi, vodní a větrnou erozí 

Cílem  rozvojového  programu  je  zvýšit  ochranu  území  před  povodněmi  a  erozemi  a  to 
zejména posílením přirozených retenčních schopností krajiny. 
Dílčí kroky programu:
• Zrealizovat II. etapu  ochrany území před povodněmi -  pravobřežní zástavbu Židlochovic 

(Žižkov, zámek s parkem, ul. Nádražní).
• Využít existující a připravit nové projekty na protierozní opatření, která ochrání i intravilán 

města před negativním účinkem přívalových srážek:
- prioritně  zlepšit špatný stav  polních cest na Výhoně způsobený vodní erozí, zajistit 

svedení  srážkových  vod  z  povrchu  komunikací  a  upravit  povrch  cest  vhodným 
kamenivem,

- snižovat  podíl  černého úhoru  na  erozí  ohrožených pozemcích  (např.  zatravnění  v 
sadech apod.),

- Realizací opatření ÚSES zvýšit přirozenou biodiverzitu a ekologickou stabilitu lesních a 
lučních ekosystémů a tím snížit vodní a větrnou erozi území

• Pro zamezení půdní eroze vrcholové části Výhonu je třeba při pozemkových úpravách 
provést novou parcelaci  a  rozčlenit  dnešní  rozsáhlé pozemky zemědělských kultur  sítí 
polních cest, mezí, zatravněných průlehů a jiných vegetačních pásů, případně realizovat 
další technická opatření tak, aby docházelo k většímu zasakování, rozptýlení srážkových 
vod, případně k neškodnému odvedení přívalových srážek

Termín 2007 -2012
Garant Město Židlochovice
Zúčastněné subjekty Pozemkový úřad Brno – venkov (při  KPÚ)
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Způsob realizace
Vícezdrojové  fin.: protipovodňová ochrana z dotací MŽP
Realizace protierozních opatření včetně polních cest lze zahrnout do 
financování v rámci KPÚ – prostředky získává Pozemkový úřad

Náklady Dle  projektové dokumentace
Forma účasti města Garant projektu
Souvislost VII.1.1.
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VII.2.1: Snížení prašnosti

Zajistit  důkladný  úklid  posypových materiálů  z komunikací  v prostředí  města   po  zimním 
udržování . V případě potřeby i úklid v letním období. 
Snížit  prašnost  způsobenou  intenzivním  hospodařením  na  orné  půdě  v okolí  města 
zakládáním dřevinných vegetačních prvků s protierozní funkcí.

Termín 2007 a dále průběžně 
Garant Město Židlochovice
Zúčastněné subjekty

Způsob realizace Z rozpočtu města, v případě zakládání dřevinných  vegetačních pásů 
lze využít dotační zdroje ( státní, nadace podporující péči o ŽP)

Náklady Náklady na úklid každoročně cca 40.000,-
Dřevinná vegetace – dle projektu osázení

Forma účasti města Garant projektu
Souvislost VII.1.6

VII.2.2: Snížení zplodin v ovzduší v důsledku spalování

Vyvíjet tlak na důsledný přechod jednotlivých domácností z vytápění pevnými palivy na plyn či 
jiný  ekologický způsob vytápění,  v součinnosti  s odborem ŽP MěÚ přísně trestat  spalování 
látek, při kterém se uvolňují toxické zplodiny do ovzduší .

Termín 2007 a dále průběžně
Garant Město Židlochovice
Zúčastněné subjekty

Způsob realizace V gesci komise veřejného pořádku a odboru životního prostředí MěÚ 
Židlochovice

Náklady Bez nákladů
Forma účasti města Garant 
Souvislost IV.1.1

VII.2.3: Dobudování místní kanalizační sítě

Dobudovat místní kanalizační síť, napojit ji na budovanou čistírnu odpadních vod a důsledně 
kontrolovat nakládání s odpadními vodami .
Realizace řešena v rozvojovém programu  IV.2.1 a IV.2.3.

VII.2.4: Odpadové hospodářství

Město  Židlochovice  má  zpracován  Plán  odpadového  hospodářství.  Obsahem rozvojového 
programu je v souladu s tímto plánem podporovat zachování  a rozvoj sběrného dvora na 
území města, motivovat obyvatelstvo osvětovou kampaní k minimalizaci množství odpadů a 
vytváření  lepších  podmínek  pro  třídění  odpadů,  zavedení  odděleného  sběru  materiálově 
využitelných složek komunálních odpadů ve školách  a na úřadech.
Podporovat třídění a recyklaci odpadu, kompostování a využití fytomasy jako energetického 
zdroje.
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Termín 2006-2015
Garant Město Židlochovice
Zúčastněné subjekty AVE – CZ,s.r.o., Stavosur Hustopeče s.r.o., 

Způsob realizace Vícezdrojové  financování  –  rozpočet   města,  poplatky  za  odpad, 
možnost využití dotací odpadového hospodářství

Náklady
Forma účasti města Garant 
Souvislost 

VII.2.5: Čistota veřejných prostranství

Zlepšit vybavení veřejných prostranství města odpadkovými koši  a opatřeními na likvidaci 
psích  výkalů  (distribuce  sáčků,  koše),  důsledně  kontrolovat  a  trestat  zakládání  černých 
skládek. Osvětovou činností a vzájemnou komunikací s občany eliminovat negativní činnosti 
obyvatel města (vandalismus, znečišťování veřejných prostranství i soukromých pozemků) a 
motivovat je ke zlepšování životního prostředí.

Termín 2006 a průběžně 
Garant Město Židlochovice
Zúčastněné subjekty Městská policie
Způsob realizace Z prostředků města 

Náklady Každoročně  vymezit  z rozpočtu  částku  na  pořízení  či  obnovu 
odpadkových košů  a na sáčky pro psí výkaly.

Forma účasti města Garant 
Souvislost 

VII.3.1: Realizace již připravených projektů na zakládání a obnovu ploch zeleně

Realizovat  připravené  projekty  na  zakládání  a  obnovu  ploch  zeleně,  na  rekonstrukci 
prostranství u historických památek architektury ( kostel, zvonice, Robertova vila) a provést 
regeneraci sídliště Družba podle existujícího projektu z roku 2002.

Postupně  realizovat  navržená  opatření  ÚSES  v intravilánu  (zakládání  a  regenerace 
biokoridorů, biocenter a interakčních prvků a jejich funkční začlenění do systému městské 
zeleně. Jedná  o regionální biokoridor Svratky  v prostoru zástavby města a biocentra LBC 3 
– U mostu a LBC 3a – U stadionu.
Provést revitalizaci toků Svratky a Cézavy spojenou s výsadbami břehových porostů a vytvořit 
z nich zelenou páteř sadových úprav města .

Termín 2007 - 2008
Garant Město Židlochovice
Zúčastněné subjekty
Způsob realizace Vícezdrojové financování
Náklady Dle projektové dokumentace jednotl. projektů
Forma účasti města Garant 
Souvislost 
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VII.3.2:  Generel  zeleně  města  (územně  plánovací  podklad,   který  řeší  podrobně 
otázky územního rozvoje v oblasti zeleně)

Zpracovat generel zeleně, který zajistí koncepční řešení městské zeleně. Při jeho zpracování 
dodržet následující zásady:
• Maximálně  využít  městské  pozemky  vymezené  v ÚP  jako  veřejná  zeleň  na  realizaci 

chybějících plně funkčních ploch zeleně parkového charakteru s dobrou vybaveností pro 
občany  pro  krátkodobý  oddech  a  zajistit  revitalizace  a  dovybavení  stávajících  ploch 
veřejné zeleně.

• Provést  revitalizaci  a  rekultivaci  nevyužitích  průmyslových  areálů  a  jiných  nevyužitích 
území  a  jejich  převedení  na  plochy  s převahou veřejné  zeleně  s rekreačním využitím 
( areál bývalého cukrovaru, kalová pole, prostor u sběrného dvora).

• Ukončit degradaci zámeckého parku omezením chovu jelení a mufloní zvěře a zlepšením 
péče o dřevinné a bylinné porosty, provést obnovu stylově nevhodného mobiliáře.

• Zajistit kvalitní obytné prostředí nově budovaných obytných čtvrtí koncepčním založením 
ploch zeleně a zajistit takové trasování inženýrských sítí a volit takovou šíři ulice, aby byla 
umožněna výsadba kvalitních uličních stromořadí.

• Doplnit chybějící výsadby dřevin některých stávajících ulic osázením zelených pásů.

Generel  zeleně  použít  jako  podklad  pro  zpracování  nové  ÚPD  a  důslednou  kontrolou  a 
plánováním stavební činnosti udržovat a rozvíjet kvalitní urbanisticko krajinný obraz města se 
zachováním všech přirozených i člověkem vytvořených estetických dominant.

Termín 2007
Garant Město Židlochovice
Zúčastněné subjekty

Způsob realizace Dodávkou  odborné  firmy,  lze  využít  granty,  spolupráce  s VŠ-  MZLU 
v Brně, Ústav zahradní a krajinářské architektury

Náklady Dle poptávkového řízení
Forma účasti města Garant 
Souvislost 

VII.3.3: Pasportizace zeleně (evidence a plán údržby zeleně)

Zpracovat pasport zeleně, který je předpokladem optimálního způsobu údržby zeleně.
Pro digitální zpracování město vlastní potřebný software, nutno zajistit  založení a udržování 
potřebné databáze. 

Termín 2007
Garant Město Židlochovice
Zúčastněné subjekty  

Způsob realizace Dodávkou  odborné  firmy,   spolupráce  s VŠ-  MZLU  v Brně,  Ústav 
zahradní a krajinářské architektury

Náklady Dle poptávkového řízení
Forma účasti města garant
Souvislost 
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VII.4.1: Zvýšení  atraktivity území pro šetrnou turistiku

Cílem je zvýšení rekreačního potenciálu  území:
• revitalizací nevyužitých průmyslových areálů a jiných nevyužitých území
• využitím  unikátního  krajinného rázu přírodního parku Výhon pro šetrný rozvoj turistiky
- podpořit  výstavbu  rozhledny  na  vrcholu  Výhonu  a  propagovat  ji  jako  jednu 

z turistických lákadel regionu.
- zatraktivnit strohou zemědělskou krajinu vrcholové části Výhonu realizací navržených 

opatření  krajinného  plánu  (výsadby  stromořadí,  zatravňování,  výsadby  remízů, 
zavedení pastvy ovcí, obnovy starých cest,..) a opatření ÚSES.

Termín 2007-2010
Garant Město Židlochovice
Zúčastněné subjekty MS Židlochovice
Způsob realizace Vícezdroojové financování – dotace EU – OP ŽP, nadace podporující ŽP
Náklady Dle jednotlivých projektů
Forma účasti města garant
Souvislost VI.1.1.

VII.4.2: Údržba a rozvoj turistických tras  

Napojit krajinu kolem Židlochovic na síť turistických cest značených systémem KČT.
Zajistit důslednou údržbu a rozvoj stávajících i  plánovaných turistických cest a cyklostezek 
včetně vybavení mobiliářem, zelení a zapojení do krajiny (stromořadí podél cest, …)
Doplnit putování po Výhonu dalšími značenými trasami – navázat na turistické trasy a trasu 
naučné stezky.
Program je řešen v oblasti cestovního ruchu a turistiky. 
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VIII. Školství -  návrh opatření:
Navržená opatření:  
VIII.1: Podpora  zvyšování  vzdělávací  úrovně  místních  škol  a 

uplatnitelnosti jejich absolventů
VIII.2: Podpora  mimoškolních  a  volnočasových  aktivit,  celoživotní 

vzdělávání
VIII:3: Zkulturňování  prostředí  škol,  výstavba  a  údržba  školních 

sportovišť

Rozvojové rogramy:  
VIII.1.1: Další profesní vzdělávání pedagogických pracovníků
VIII.1.2: Zviditelňování činnosti škol, budování komunikace a partnerství 

s veřejností a rodiči

VIII.2.1: Projekt na zapojení do programu „komunitní škola“

VIII.3.1. Vypracování strategie využití školních budov ve městě
VIII.3.2: Údržba a modernizace stávajících školních sportovišť
VIII.3.3: Zajištění požadavků energetického auditu  budovy ZŠ Tyršova 

611
VIII.3.4: Výstavba hřiště u ZŠ Tyršova
VIII.3.5. Dostavba tříd  budovy Gymnázia Židlochovice 

VIII.1.1: Další profesní vzdělávání pedagogických pracovníků

V současnosti u nás  probíhá zásadní reforma českého základního školství, která má za cíl 
zrušit pevné školní osnovy a nahradit je originálním vzdělávacím programem a která  zvyšuje 
odpovědnost konkrétní školy  za úroveň poskytovaného vzdělávání. Každá základní škola má 
povinnost si vypracovat svůj tzv. rámcový vzdělávací program. Jako odborná pomoc školám a 
jednotlivým pedagogům je nabízeno další vzdělávání , v souvislosti s touto reformou zdarma 
(Národní projekty Brána jazyků, Koordinátor, Úspěšný ředitel; zabezpečuje Národní institut 
dalšího vzdělávání (www.nidv.cz). 
Cílem projektu  je  napomoci   připravenosti   škol  v Židlochovicích  na reformovaný  školský 
systému  a  v co  nejvyšší  míře  využívat   a  podporovat  další  vzdělávání  pedagogických 
pracovníků našich škol.

Termín 2006 - průběžně
Garant Školská rada  v Židlochovicích
Zúčastněné subjekty Místní školy, Národní institut dalšího vzdělávání
Způsob realizace
Náklady Min náklady
Forma účasti města Účastník projektu – prostřednictvím členů ve  školské komisi
Souvislost 

VIII.1.2:  Zviditelňování  činnosti  škol,  budování  komunikace  a  partnerství 
s veřejností a rodiči

S přenesením odpovědnosti za  vzdělávací program na školu roste potřeba pečovat o důvěru 
rodičů , zejména proto, že školské reformě nepředcházela žádná osvětová kampaň a rodiče 
školáků nejsou o reformě vzdělávání informováni. 
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Pokud  se  nepodaří  udržet  důvěru  rodičů,  poklesne  zájem  o  umísťování  dětí  na  ZŠ 
v Židlochovicích,  tomuto riziku napomáhá  nejen  pokles  dětí  úbytkem  porodnosti,  ale  i 
zlepšování  dopravní  dostupnosti  obcí  v okolí  Židlochovic   (odliv  školáků  do   Vranovic, 
Němčic, Brna,..)
Cílem  je  podpořit  informovanost  rodičů  a  veřejnosti  o  aktivitách  místních  škol  a  o 
vzdělávacích programech a získat zpětnou vazbu o názorech a požadavcích na vzdělávání.

Termín 2006 - průběžně
Garant Školská rada v Židlochovicích
Zúčastněné subjekty Místní školy, Město Židlochovice
Způsob realizace
Náklady Min náklady
Forma účasti města Účastník projektu – prostřednictvím členů ve  školské komisi
Souvislost 

VIII.2.1: Projekt na zapojení do programu „komunitní škola“

Komunitní škola znamená  významné napojení na život lokální komunity. Snaží se využívat 
místních  zdrojů  pro  vlastní  činnost  a  zároveň  naopak  nabízí  podporu  pro  rozvoj  obce. 
Myšlenka komunitního vzdělávání vychází z prostého faktu, že je to právě škola, která je 
fungující veřejnou organizací skoro v každé obci a je obvykle zřízena z komunálních rozpočtů, 
tedy vlastněna občany.
Komunitní školou se stane každá škola, která přijme principy a snaží se naplňovat myšlenku 
komunitního vzdělávání, tj. je připravena a ochotna:
• být otevřena aktivitám nad rámec běžného provozu 
• rychle a kvalitně reagovat na veškeré potřeby obyvatel čtvrti, města nebo obce 
• nabízet vysoký standard služeb 
• neustále se snažit o vlastní zdokonalování 
Často zmiňovanými potřebami komunity mohou být např. školení lidí bez práce, mimoškolní 
aktivity dětí, vzdělávání osob určitým způsobem diskriminovaných na trhu práce (matky na 
mateřské dovolené, zdravotně postižení, apod.), zvyšování kvalifikace a mnoho dalších.

Cílem programu je přeměna  základní školy na vzdělávací centrum místní komunity. 
Dílčí kroky:
• vytvořit  projekt (rámcový plán činnosti  na rok,  personální  zajištění  – důl  vytv.  pozice 

koordinátora )
• zajisti  vícezdrojové  financování  aktivit  (dotace,  příspěvky  účastníků  aktivit,  příspěvek 

města, sponzorské dary)

Termín 2006 - průběžně
Garant ZŠ Židlochovice
Zúčastněné subjekty Školská rada, Město Židlochovice
Způsob realizace Vícezdrojové financování – dotace, účastnické poplatky, rozpočet města
Náklady Specifikováno v projektu
Forma účasti města Účastník projektu – prostřednictvím členů ve  školské radě
Souvislost 
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VIII.3.1. Vypracování strategie využití školních budov ve městě

Cílem je vypracovat  strategii  využití  školních budov ve městě se zaměřením na efektivní 
využívání budov s ohledem na očekávaný demografický vývoj a s požadavky společnosti na 
mimoškolní  činnost  a  volnočasové  aktivity  (  v koordinaci  s projektemVIII.2.1.  komunitní 
škola).

Termín 2006 a průběžně dle potřeby aktualizovat
Garant Město Židlochovice , školská komise
Zúčastněné subjekty Místní školní zařízení
Způsob realizace  
Náklady Bez fin. nákladů
Forma účasti města Garant projektu
Souvislost VIII.2.1.

VIII.3.2: Údržba a modernizace stávajících školních sportovišť
Vypracovat rámcový přehled požadavků na údržbu a modernizaci všech školních sportovišť 
ve městě a dle naléhavosti  a dostupnosti  finančních prostředků postupně realizovat.

Termín 2006 - průběžně
Garant Město Židlochovice
Zúčastněné subjekty Jednotlivé školy, školská rada, Město Židlochovice

Způsob realizace Z  rozpočtu  města,  v případě  větší  investice  ze  státního  rozpočtu  – 
program reprodukce majetku

Náklady Specifikováno v projektu
Forma účasti města Účastník projektu – prostřednictvím členů ve  školské radě
Souvislost 

VIII.3.3: Zajištění požadavků energetického auditu  budovy ZŠ Tyršova 611
Pro zachování  odpovídajících stavebních parametrů je třeba provést  zateplení budovy ZŠ 
Tyršova ul.611 a následně rekonstrukci kotelny a výměnu oken. V roce 2006/2007 je třeba 
zpracovat  projekt  a  podat  žádost  o  dotaci  ze  státního  rozpočtu  –  Program  reprodukce 
majetku. Následně dle získané dotace realizovat projekt.

Termín 2006 -2010
Garant Město Židlochovice 
Zúčastněné subjekty Město Židlochovice, ZŠ Židlochovice
Způsob realizace Vícezdrojové financování – dotace, účastnické poplatky, rozpočet města
Náklady Specifikováno v projektu
Forma účasti města Účastník projektu – prostřednictvím členů ve  školské radě
Souvislost 

VIII.3.4: Výstavba hřiště u ZŠ Tyršova

Cílem  je  vybudovat  dle  již  zpracované  projektové  dokumentace  venkovní  víceúčelový 
sportovní areál  u ZŠ Židlochovice, Tyršova ul.( školní hřiště i volně přístupné plochy).
V přípravné fázi je třeba  zajistit finanční prostředky, nájemce pro zajištění provozu.
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Termín 2007-2010
Garant Město Židlochovice
Zúčastněné subjekty ZŠ , správce provozu
Způsob realizace Vícezdrojové financování – dotace, rozpočet města, 
Náklady Dle stav. projektu
Forma účasti města Garant projektu
Souvislost 

VIII.3.5.  Dostavba tříd  budovy Gymnázia Židlochovice
Dle vypracovaného stavebního projektu provést půdní vestavbu  budovy gymnázia k zajištění 
potřebného  počtu  tříd  a  kabinetů.  Stavbu  bude  realizovat  ze  svých  prostředků  vlastník 
budovy – JMK.

Termín 2007-2010
Garant JMK (zřizovatel gymnázia a vlastník budovy)
Zúčastněné subjekty Gymnázium Židlochovice, Město Židlochovice
Způsob realizace Z rozpočtu JMK
Náklady Dle stav. projektu
Forma účasti města Účastník projektu – dotčený subjekt
Souvislost VIII.3.5.
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IX. Kultura,sport, spolková činnost - návrh  opatření
Navržená opatření:  
IX.1. Nabídka  objektů  a  areálů  v majetku  města  pro  navrhovaná 

opatření v oblasti kulturně vzdělávací a volného času 
IX.2. Nabídka  objektů  a  areálů  na  území   města  pro  navrhovaná 

opatření v oblasti sportu a rekreace
IX.3. Podpora spolkové činnosti
IX.4. Tradice, kultura a volnočasová činnost 

Rozvojové programy:
IX.1.1. Strejcův sbor – kulturní centrum
IX.1.2. Masarykův kulturní dům - Sokolovna – rekonstrukce a oprava 

víceúčelového sálu
IX.1.3. Radnice – rekonstrukce  historických sklepení 
IX.1.4. Městský kulturní klub - vnitřní úpravy a oprava fasády 
IX.1.5. Zámek

IX.2.1. Masarykův kulturní  dům -  Sokolovna –  modernizace   zázemí 
sportovního sálu

IX.2.2. Orlovna - rekonstrukce a oprava
IX.2.3. Veřejně přístupná sportovní dětská hřiště

IX.3.1. Podpora vzájemné komunikace a koordinace
IX.3.2. Pomoc v propagaci a zviditelňování činností místních spolků a 

spol. organizací a získávání zpětné vazby

IX.4.1. Péče  o  poznávání  tradic  a  o  místní  historické   povědomí 
obyvatel

IX.4.2. Poznávání života a kultury partnerských měst
IX.4.3. Příměstský letní tábor

IX.1.1. Strejcův sbor – kulturní centrum

Celý program se skládá ze dvou částí – z realizace stavební části a z  vlastního provozování 
kulturního centra. 
Stavební  část-rekonstrukce: v roce  2006  byla  připravena  studie   pro  rekonstrukci  do 
historické  podoby  části  bývalého  areálu  bratrského  sboru  Jiřího  Strejce  s víceúčelovým 
kulturním využitím. 
Studie řeší etapové řešení rekonstrukce v celkové částce cca 8 mil.Kč bez vybavení interiérů. 
Předpokladem realizace stavební části projektu je získání finančních prostředků z Programu 
záchrany architektonického dědictví MK ČR, pomocí grantů a částečného  krytí z rozpočtu 
města.
Vlastní provoz centra: Předpokladem pro následné  provozování kulturních aktivit je založení 
neziskové  organizace  pro  správu  a  organizování  činností  v objektu.Tyto  činnosti  budou 
zaměřeny na zájmovou a spolkovou činnost:
• mimoškolní vzdělávání dospělých
• výstavy, besedy, koncerty
• malé kulturní akce
• archiv města s expozicemi
• stálá expozice Jiří a Daniel Strejc
• kino pro děti
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Termín 2006-2010
Garant Město Židlochovice
Zúčastněné subjekty RRAJM, nezisková organizace

Způsob realizace Dotační  prostředky – MK ČR, SF EU,  vlastní  prostředky žadatele – 
město, sponzorské dary 

Náklady Dle stav. projektu
Forma účasti města Garant projektu
Souvislost

IX.1.2.  Masarykův  kulturní  dům  -  Sokolovna  –  rekonstrukce  a  oprava 
víceúčelového sálu

Cílem programu je zpětné uvedení víceúčelového  sálu sokolovny do provozu . V roce 2006 
se provádí I. etapa rekonstrukce víceúčelového sálu s technickým a sociálním zázemím pro 
víceúčelové využití (společenské plesy, taneční zábavy, disco, divadelní představení, koncerty, 
sportovní akce). V  další etapě  bude následovat výměna oken a zateplení celé budovy. 
Dále zbývá dovybavit jeviště jevištní  technologií a hlediště praktikábly.

Termín 2006-2010
Garant TJ Sokol  Židlochovice
Zúčastněné subjekty  Město Židlochovice

Způsob realizace Dotační  prostředky  –  SR  –  Program  reprodukce  majetku,  SF  EU, 
rozpočet města, rozpočet  JMK, sbírka občanů.sponzorské dary 

Náklady Dle  projektu
Forma účasti města Účastník projektu
Souvislost IX.2.1.

IX.1.3. Radnice – rekonstrukce  historických sklepení  

Cílem programu je rekonstrukce současných radničních sklepů do jejich historické podoby 
včetně jejich propojení s nově objevenými sklepními prostorami v blízkosti radnice a  jejich 
následné využívání pro kulturní účely a pro účely cestovního ruchu.
V roce 2006 byla zpracována studie , ve které je celá rekonstrukce sklepení řešena etapově, 
v celkové částce cca 1 mil. Kč bez vybavení interiérů. V takto rekonstruovaném podzemí jsou 
navrženy návštěvnické trasy a též  společenský prostor  pro menší  kulturní  akce (výstavy, 
besedy, koncerty, apod.).

Termín 2006-2008
Garant Město Židlochovice
Zúčastněné subjekty
Způsob realizace Dotační prostředky – JmK, SF EU,  rozpočet města
Náklady Dle stav. projektu
Forma účasti města Garant projektu
Souvislost
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IX.1.4. Městský kulturní klub - vnitřní úpravy a oprava fasády

Cílem projektu je upravit  MKK klub, tak aby vyhovoval požadavkům  provozu – zejména 
oprava fasády, rekonstrukce sociálního zařízení a kuchyňky a další vnitřní úpravy. V přípravné 
fázi je třeba  zpracovat studii využitelnosti s návrhem vnitřních úprav s ohledem na potřeby 
provozu Městské knihovny a provozu vlastního MKK (kulturní sál pro ochotnické divadlo, malé 
kulturní akce, besedy, vzdělávání dospělých, případně zřízení internetové klubovny). 

Termín 2006-2010
Garant Město Židlochovice
Zúčastněné subjekty
Způsob realizace Vlastní prostředky žadatele – město
Náklady Dle stav. projektu
Forma účasti města Garant projektu
Souvislost

IX.1.5. Zámek

Cílem programu je dlouhodobá oboustranná spolupráce s Lesy ČR a.s. v oblasti propagace 
židlochovického zámku jako ubytovacího a konferenčního centra a jeho využití pro loveckou 
turistiku . 
Dále spolupráce při pořádání kulturních akcí v areálu zámku a při částečném zpřístupnění 
zámku 4x ročně ( v Den evropských památek – druhá sobota v září, 27.12..1.5.a ….) , při 
každoroční přípravě kalendáře společných akcí v zámeckém areálu .

Termín 2006-průběžně
Garant Město Židlochovice
Zúčastněné subjekty Lesy ČR a.s.
Způsob realizace Z rozpočtu města, sponzorských spoluúčastí 
Náklady Dle jednotlivých  projektových záměrů
Forma účasti města Garant projektu
Souvislost

IX.2. Nabídka objektů a areálů na území města pro navrhovaná opatření v oblasti 
sportu a rekreace 

IX.2.1. Masarykův kulturní dům - Sokolovna – modernizace  zázemí sportovního 
sálu 

Cílem programu je oprava zázemí části sokolovny určené pro sport (sociální zařízení, šatny, 
klubovny). 
Dílčí kroky:
• vypracování projektové dokumentace včetně rozpočtu
• zajištění  vícezdrojového  financování  (dotace  ze  SR  –  program  reprodukce  majetku, 

rozpočet JMK, dotace TJ Sokol)
• provést ve spolupráci s městem Židlochovice stavební úpravy
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Termín 2007-2010
Garant TJ Sokol  Židlochovice
Zúčastněné subjekty  Město Židlochovice

Způsob realizace Dotační  prostředky:  SR  –  Program  reprodukce  majetku,  SF  EU, 
rozpočet města, rozpočet  JMK, sbírka občanů,sponzorské dary 

Náklady Dle  projektu
Forma účasti města Účastník projektu
Souvislost IX.1.2.

IX.2.2. Orlovna - rekonstrukce 

TJ  Orel  Židlochovice  buduje  v areálu  cukrovaru  sportovní  zařízení,  které  bude  sloužit 
víceúčelovému sportovnímu vyžití (speciální tělocvična pro úpolové sporty s parametry pro 
mezinárodní soutěže, menší tělocvična, dále squash, bowling,posilovna, sauna a zázemí pro 
občerstvení).
V roce 2006  bude dokončena rekonstrukce přední části budovy a bude uvedena do provozu 
menší tělocvična. 

Termín 2006-2010
Garant TJ Orel  Židlochovice
Zúčastněné subjekty  Město Židlochovice

Způsob realizace Dotační prostředky: státní rozpočet, SF EU,   rozpočet města, rozpočet 
JMK, sponzorské dary 

Náklady Dle  projektu
Forma účasti města
Souvislost

IX.2.3. Veřejně přístupná sportovní dětská hřiště 

Cílem  je  údržba  a  rekonstrukce  vybavení  dětských  hřišť  na  území  města  (na  sídlišti, 
„Starec“). V přípravné fázi je třeba zrevidovat stav hřišť a vypracovat plán údržby s vazbou 
na každoční rozpočty města a činnost Sdružení Židlochovice.

Termín 2007 a průběžně 
Garant Město Židlochovice
Zúčastněné subjekty  Město Židlochovice

Způsob realizace Dotační prostředky: státní rozpočet, SF EU,   rozpočet města, rozpočet 
JMK, sponzorské dary 

Náklady Dle  projektu
Forma účasti města
Souvislost

IX.3.1. Podpora vzájemné komunikace a koordinace

Cílem programu je vytvořit větší prostor pro pravidelná spíše neformální setkávání místních 
spolků a samosprávy za účelem vzájemné informovanosti , koordinace a spolupráce.

Zpočátku  může  být  garantem a organizátorem město,  časem je  vhodnější,  aby  schůzky 
probíhaly  postupně v prostorách všech organizací.
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Termín 2006 a průběžně 
Garant Město Židlochovice 
Zúčastněné subjekty  Místní spolky a sdružení
Způsob realizace
Náklady Min. výše nákladů
Forma účasti města Garant projektu 
Souvislost S celou oblastí kultury

IX.3.2.  Pomoc  v propagaci  a  zviditelňování  činností  místních  spolků  a  spol. 
organizací a získávání zpětné vazby 

Město  může významně přispět  k propagaci  místních organizací a k informovanosti o jejich 
aktivitách, zejména prostřednictvím webových stránek města, vysíláním kabelové televize , 
prostřednictvím městského časopisu. 
Cílem je vytvořit  aktuální  databázi místních spolků a organizací  včetně jejich aktivit  a tu 
prezentovat ustáleným  a  způsobem – na webových stránkách  města a Regionálním TIC, 
případně v kulturním centru Strejcův sbor.
Nedílnou součástí  je  i  vytvoření   způsobu,   jak  sbírat  a  soustředit  požadavky na využití 
volného času a místní nabídka se mohla přizpůsobovat zájmu dětí a mládeže i dospělých 
obyvatel.

Termín 2006 a průběžně 
Garant Město Židlochovice 
Zúčastněné subjekty  Místní spolky a sdružení
Způsob realizace
Náklady Min. výše nákladů
Forma účasti města Garant projektu 
Souvislost S celou oblastí kultury

IX.4.1. Péče o poznávání tradic a o místní historické  povědomí obyvatel

Cílem je vytváření konkrétních projektů  za účelem poznávání a udržování místních  tradic, 
vytvářet aktivity které zvýší  historické povědomí a tím  podpoří sounáležitost s místem kde 
žijeme.  (Vinařská  a  ovocnářská   tradice,  významní  rodáci,  historie  cukrovarnictví,  doba 
Jednoty bratrské v Ž., atd.)

Termín 2006 a průběžně 
Garant Město Židlochovice 
Zúčastněné subjekty  Místní spolky a sdružení příp. další organizace

Způsob realizace
Hledat  možnosti  vícezdrojového  financování  –  dotace,  sponzorské 
dary,  rozpočet  města,  případný  zisk  spec.  aktivit  (např. 
vydavatelských)

Náklady Min. výše nákladů
Forma účasti města Garant projektu 
Souvislost IX.4.1.
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IX.4.2. Poznávání života a kultury partnerských měst

Cílem je  vytváření  konkrétních  projektů  za  účelem  prohlubování  vzájemného poznávání 
života a kultury  partnerských měst – Gbely, Montevago, Svaljava. 

Termín 2006 a průběžně 
Garant Město Židlochovice 
Zúčastněné subjekty Místní školy, místní spolky a sdružení
Způsob realizace Vícezdrojové dle charakteru jednotl. projektů
Náklady Výše nákladů dle jednotl. projektů
Forma účasti města Garant projektu 
Souvislost

IX.4.3. Příměstský letní tábor

Cílem  je  nabídnout  místním  dětem  a  dětem  z okolí  smysluplné  využití  volného  času  o 
prázdninách. Pro děti které budou denně docházet bude připraven program.
Záměr by měl být řešen ve spolupráci Sdružení Židlochovice a Sdružení rodičů při školách . 

Termín 2007 a dále
Garant Sdružení Židlochovice 

Zúčastněné subjekty  Město  Židlochovice,  Sdružení  rodičů  při  školách,  školy,  příp.  další 
spolky  sdružení 

Způsob realizace Vícezdrojové – poplatky účastníků, případně dotace a sponzorské dary
Náklady 
Forma účasti města Účastník projektu
Souvislost IV.3.2.
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X. Cestovní ruch, péče o památky – návrh opatření
Navržená opatření:
X.1. Podpora vzniku turistických cílů
X.2. Podpora  vzniku  a  marketingu  produktů  CR  a  doprovodných 

služeb CR
X.3. Opravy a rekonstrukce památek

Rozvojové programy:
X.1.1. Přístupová pěší vycházková stezka na Výhon
X.1.2. Areál Výhonu - výstavba rozhledny na Výhonu
X.1.3. Oprava zvonice včetně úpravy okolí

X.2.1. Tvorba produktů cestovního ruchu 
X.2.2. Propagace  místních produktů cestovního ruchu 
X.2.3. Podpora vzniku doprovodných služeb cestovního ruchu

X.3.1. Opravy a rekonstrukce kulturních památek města
X.3.2. Péče o památky místního významu

X.1.1. Přístupová pěší vycházková stezka na Výhon 

Cílem programu je vybudovat systém pěších stezek na kopci  Výhon včetně rekonstrukce 
přístupové stezky z náměstí Míru Legionářskou ulicí.  V přípravné fázi nutné zpracovat projekt 
na systém pěších stezek a jejich mobiliář. Dále zajistit prostředky z více zdrojů a postupně 
realizovat.

Termín 2006-2008
Garant Město Židlochovice

Zúčastněné subjekty Město  Židlochovice,  RRAJM,  obce  Blučina,  Hrušovany,  Vojkovice, 
Nosislav, Klub českých turistů

Způsob realizace Dotační prostředky – JmK, rozpočet města a případných zúčastněných 
obcí, Klub českých turistů, sponzorské dary a občanská výpomoc

Náklady Dle stav. projektu
Forma účasti města Garant projektu
Souvislost VII.4.1.

X.1.2. Areál Výhonu - výstavba rozhledny na Výhonu

Cílem je vybudovat rozhlednu na vrcholu Výhonu, doplnit značené turistické trasy z Nosislavi, 
Blučiny a Židlochovic a zajistit jejich zanesení do turistických map.
Nové značené trasy propojit se stávající naučnou stezkou.
V první polovině roku 2006 proběhlo poptávkové řízení na projekt rozhledny. Projekt bude 
zpracován  za  přispění  finančních  prostředků  Nadace  Veronika  a  ve  spolupráci  Sdružení 
Židlochovice a Města Židlochovice. V další fázi bude nutné zajistit vícezdrojové financování 
realizace stavby z dotačních prostředků.

Strategický plán rozvoje města Židlochovice - IV. Návrhová část (2006)126



Termín 2006-2008
Garant Město Židlochovice

Zúčastněné subjekty Město Židlochovice, Sdružení Židlochovice,  obce Blučina, Hrušovany, 
Vojkovice, Nosislav, Klub českých turistů

Způsob realizace
Vícezdrojové  financování  –  rozpočet  města,  rozpočet  JMK,  dotace 
Nadace  Veronika,  SF  EU,  případně  příspěvky  zúčastněných  obcí, 
sponzorské dary

Náklady Dle stav. projektu cca 2 mil (včetně nákladů na projekt)
Forma účasti města Garant projektu
Souvislost VII.4.1.

X.1.3. Oprava zvonice včetně úpravy okolí

Zvonice je významnou historickou památkou a může významně doplnit prohlídku města.
Cílem programu je provést stavebně technické úpravy a umožnit tak přístup návštěvníkům do 
všech prostor zvonice  a upravit okolí zvonice dle již připraveného projektu.

Termín 2006-2008
Garant Město Židlochovice

Zúčastněné subjekty Město Židlochovice, Sdružení Židlochovice,  obce Blučina, Hrušovany, 
Vojkovice, Nosislav, Klub českých turistů

Způsob realizace
Vícezdrojové  financování  –  rozpočet  města,  rozpočet  JMK,  dotace 
Nadace  Veronika,  SF  EU,  případně  příspěvky  zúčastněných  obcí, 
sponzorské dary

Náklady Dle stav. odhadu
Forma účasti města Garant projektu
Souvislost VII.3.1.

X.2.1. Tvorba produktů cestovního ruchu 

Produkt  cestovního  ruchu se  rozumí  kompletní  „balíček“  služeb   obsahující  turistický  cíl, 
občerstvení případně ubytování včetně dopravního zabezpečení – tedy jak se sem dostane a 
proč, co uvidí nebo zažije, kde se nají a případně ubytuje.
Cílem  programu  je  ve  spolupráci  s Regionem  Židlochovicko   připravovat  plán  možných 
produktů  cestovního  ruchu  dle  aktuální  situace  ve  městě  a  regionu,  ke  zpracování  a 
propagování těchto produktů využívat  dostupné dotace. Dbát na zapojení do témat pro JM – 
vinařská turistika, cykloturistika.

Termín 2006 a průběžně 
Garant Region Židlochovicko, RTIC  
Zúčastněné subjekty Město Židlochovice , členské obce svazku

Způsob realizace Vícezdrojové financování : rozpočet svazku, rozpočet města, dotace 
JMK, dotace EU

Náklady Dle rozsahu projektu cca 100-200 tisíc ročně
Forma účasti města Garant projektu 
Souvislost X.2.2.
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X.2.2. Propagace  města a  místní nabídky  cestovního ruchu 

Cílem je každoročně vytvářet  plán propagace města a místních produktů cestovního ruchu 
včetně přípravy na veletrh cestovního ruchu,  vytváření  distribučních sítí  ve spolupráci  na 
okolní  TIC  a  Klubem  českých  turistů  a  hledání  dalších  možných  způsobů  propagace  a 
spolupráce  (např.  nabídka  tematicky  zaměřených  prohlídek  školám  či  jiným  cílovým 
skupinám), případně hledání dalších způsobů, jak zviditelnit jedinečnost města (např. hledat 
historické ojedinělosti. 

Termín 2006 a průběžně 
Garant Město Židlochovice , RTIC
Zúčastněné subjekty Místní spolky a sdružení
Způsob realizace
Náklady Min. výše nákladů
Forma účasti města Garant projektu 
Souvislost

X.2.3. Podpora vzniku doprovodných služeb cestovního ruchu

Seznamovat  veřejnost  a  zejména  podnikatele  CR  s plánovanou  podporou  rozvoje  místní 
nabídky cestovního ruchu a stimulovat je k investování do podnikání doprovodných služeb 
CR.
Nabízet  podnikatelům –zejména  v ubytovacích   pohostinských  službách  atraktivní  způsob 
propagace prostřednictvím služeb Regionálního TIC v Židlochovicích a spolupracovat s nimi 
při tvorbě propagačních materiálů a produktů cestovního ruchu.
Pořádat pro podnikatele ve spolupráci  s DSO Region Židlochovicko informační semináře a 
poskytovat poradenství, zejména o aktuálních dotačních možnostech.

Termín 2006 a průběžně 
Garant Město Židlochovice- Regionální RTIC 
Zúčastněné subjekty Místní podnikatelé doprovod. Služeb CR
Způsob realizace Vícezdrojové dle charakteru konkrétního projektu
Náklady Min. výše nákladů
Forma účasti města Garant projektu 
Souvislost II.2.3, X.2.1.,X.2.2

X.3.1. Opravy a rekonstrukce kulturních památek města

Některé  významné kulturní památky budou opraveny a rekonstruovány v souvislosti s jejich 
novým využitím (Dům čp. 32 na ul. Strejcův sbor,  zvonice, historická sklepení).
Historická  filtrační  věž  bývalého  cukrovaru  bude  rekonstruována   v rámci  revitalizačního 
programu revitalizace brownfields „areál bývalého cukrovaru“ dle studie zpracovanou firmou 
SAURA s.r.o. (viz. bod  II.1.2).

Stav historické budovy radnice na náměstí je v současné době vyhovující a není plánována 
zásadní rekonstrukce.

V souvislosti  s využitím  není  zajištěna  oprava   Robertovy  vily,  kde  je  třeba  provést 
rekonstrukci  fasády a historického schodiště.  (V souvislosti  s úbytkem školáků a  možnou 
reorganizací výukových prostor v majetku města se nabízí možnost jiného vhodnějšího využití 
pro tento objekt v této lokalitě – a to vybudování domova důchodců.)
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Dílčí kroky:
• realizovat  obnovu  památek  v souvislosti   s jejich  plánovaným  využitím  (viz  .IX.1.1., 

IX.1.3.)
• sledovat stav jednotlivých památek a plánovat s ohledem na rozpočet města a dotační 

možnosti jejich údržbu a opravy
• zajistit  finanční  prostředky (rozpočet  města,  dotace)  na  opravu fasády a historického 

schodiště Robertovy vily

Termín 2007 -2015
Garant Město Židlochovice 
Zúčastněné subjekty  
Způsob realizace Vícezdrojové financování
Náklady Dle jednotlivých stav. projektů
Forma účasti města Garant projektu 
Souvislost IX.1.1.,IX.1.3., II.1.2.

X.3.2. Péče o památky místního významu

Cílem je dbát o údržbu menších památek místního významu (místních křížků, historických 
náhrobků či náhrobků významných občanů, historických soch, ...) Je třeba vytvořit seznam 
památek a navrhnout plán oprav v souvislosti s možnostmi městského rozpočtu a dotačních 
příležitostí (grant MK na obnovu památek místního významu).

Termín 2006 a průběžně 
Garant Město Židlochovice 
Zúčastněné subjekty ŔK farní úřad
Způsob realizace Vícezdrojové financování – rozpočet města, dotace
Náklady 
Forma účasti města Garant projektu 
Souvislost
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