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AKČNÍ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VÍTKOVA NA LÉTA 2019-2022
2. aktualizace
(schváleno Zastupitelstvem města Vítkova dne 3. 3. 2021 usnesením č. 944/17)

Zpráva o plnění Akčního plánu města Vítkova za rok 2021
Hlavním cílem předkládané zprávy je informovat zastupitele města o výsledcích dosažených při
naplňování Akčního plánu rozvoje města Vítkova v roce 2021 (dále jen „Akční plán“). Zpráva
byla zpracována ve spolupráci s vedoucími odborů Městského úřadu Vítkov, řediteli školských
zařízení ve Vítkově, řediteli příspěvkových organizací města a dalšími členy pracovní skupiny pro
akční plán.
Při zpracování Akčního plánu na léta 2019-2022 se nepředpokládalo, že všechny navržené
projekty budou realizovány v daném období a plném rozsahu. Jedním z účelů akčního plánu je
umožnit získávání finančních prostředků na realizaci projektů z vnějších zdrojů – z dotací
ministerstev, z fondů EU, z rozpočtu Moravskoslezského kraje, státních fondů a dalších zdrojů.
Proto byly a budou vždy zřejmě přednostně vybrány k realizaci ty projekty, na něž se městu
podaří získat ve významném rozsahu finanční zdroje mimo rozpočet města. Ostatní projekty byly
a budou řešeny podle finančních možností města a okolností, například tak, že jejich realizace
bude rozfázována do delšího období nebo odložena na pozdější dobu, případně bude omezen
rozsah projektu tak, aby se snížila jeho finanční náročnost dle aktuálních finančních možností
města.
Akční plán tedy není závazným rozpisem přesně stanovených akcí, ale spíše zásobníkem kvalitně
zpracovaných a městem schválených projektových záměrů, jehož existence umožní na jedné
straně efektivně vyhledávat dotační možnosti na realizaci projektů a na druhé straně rychle
využívat příležitosti, které se v tomto směru budou nabízet.
Pro větší přehlednost jsou zvýrazněny akce, u kterých se v roce 2021 pokročilo s jejich přípravou,
realizací, nebo byly úspěšně zrealizovány a dokončeny.

Zpráva o plnění Akčního plánu města Vítkova za rok 2021 byla schválena
Zastupitelstvem města Vítkova dne 15. 12. 2021 usnesením č. 1307/23.

1. INFRASTRUKTURA A OBČANSKÁ VYBAVENOST
Akce / projekt
Budování nových parkovacích míst ve městě

Plnění
Průběžně plněno

Komentář
Řešit budování nových parkovacích míst v různých lokalitách města (např. u
kulturního domu, kina, knihovny, na ulici Budišovské v místě po demolici bytového
domu, v areálu pivovaru, na Pivovarské ulici, v areálu TQM atd.)
V roce 2021 bylo vybudováno nové parkoviště na Komenského ulici naproti kina ze
získané dotace z Operačního programu Životní prostředí.
Přepracovává se projekt na vybudování nového parkoviště na ulici Pivovarská (u
pošty) pro účely podání žádosti o dotaci v roce 2022.

Dobudování bezbariérových nájezdů na chodníky

Průběžně plněno

Řešit z rozpočtu města či z dotačních programů v rámci komplexních projektů.
Bezbariérové nájezdy na chodníky byly v roce 2021 vybudovány na několika místech
v rámci realizované stavby „Zatrubnění potoka Čermná“.

Obnova a rekonstrukce místních komunikací Vítkova a místních částí

Průběžně plněno

Projekčně připravit a hledat vhodné dotační možnosti.
V roce 2021 byla provedena celoplošná oprava části ulice Dělnická, v prvním pololetí
roku 2021 byly provedeny opravy výtluků ve Vítkově a místních částech v celkové
hodnotě cca 600 000 Kč.

Rekonstrukce vodovodu na Skřivánčím poli a vybudování nových chodníků

Nesplněno

Nejprve je nutno řešit rekonstrukci vodovodního řádu, poté vybudovat nové
chodníky. Město má zpracovánu studii na opravu vodovodního řádu. V současné době
nejsou v rozpočtu města finanční prostředky na realizaci. Hledat proto vhodné dotační
možnosti.

Prodloužení vodovodního řádu v Zálužné

Průběžně plněno

Pokračovat ve spolupráci s obcí Melč na prodloužení vodovodního řádu ze Zálužné
do Mokřinek.
V roce 2021 pracován projekt pro stavební povolení. V současné době se vyřizuje
stavební povolení. V roce 2022 by se mělo žádat o dotaci na realizaci.

Průběžně plněno

Řešit dle finančních možností města nebo v případě získání dotace z vhodného
dotačního programu. Zpracovat studii proveditelnosti a finanční náročnosti a
následně vybudování chodníků v místní části Klokočov, alespoň v minimálně
možném rozsahu v okolí školky a autobusových zastávek.
Je zadáno zpracování studie na vybudování chodníků v Klokočově.

Vybudování chodníků v místních částech Vítkova

Bezpečnostní prvky – zajištění svahu (ul. Hřbitovní) případně rozšíření
komunikace směrem do zahrady SVČ

Nesplněno

Nutno projekčně připravit a hledat případné dotační možnosti.
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Průběžně plněno

Nutno projekčně řešit. Jednat s majiteli přilehlých nemovitostí o výkupu pozemků.
Zvážit možnost vytvoření cyklostezky – vymezená část vozovky (souběžný pruh) pro
cyklisty a chodce.
Majitelé pozemků zatím nesouhlasili s úplným odprodejem svých pozemků za účelem
výstavby chodníku za podmínek stanovených zastupitelstvem. Tento záměr zatím
nelze realizovat. Dokončuje se projekt pro stavební povolení.

Průběžně plněno

Výhledově, finanční nákladnost, je zde vybudována kořenová ČOV v majetku
SmVak. Jedině z vhodného dotačního titulu. Případně projednat možnou spoluúčast.
Momentálně se řeší převod dešťové kanalizace na splaškovou.

Splněno

Projednáno s Českými drahami. Vybudování zastřešeného prostoru na vlakovém
nádraží pozbylo potřebnosti, protože čekárna vlakového nádraží je otevřena od rána
do večera a cestující se tak mají kde schovat.

Nesplněno

Je zahrnuto do projektu celkové regenerace městského hřbitova. Hledat vhodný
dotační titul.
Připravuje se úprava chodníků (Město má již souhlas památkářů). Projekčně se
připravuje vybudování veřejného osvětlení. Vše v souladu s dříve připraveným
projektem (Parléř). V roce 2021 proběhne oprava významných hrobů, o které se stará
město. Náhrobky německých rodáků kolem hřbitovní zdi jsou vyčištěny. Město
spolupracuje s rodáky z Göpingenu na dalších úpravách.
V roce 2021 proběhlo jen pravidelné čištění a běžná údržba, nátěr oplocení, ořezy
zeleně, doplnění štěpky, sečení a zametání.
Je zadáno zjištění stávající kapacity kolumbária a hledají se možné varianty
kolumbária.

Nesplněno

Oprava bude finančně velmi náročná, proto bude rozdělena do etap a na jednotlivé
etapy bude žádáno o dotace.
Na opravu I. etapy je zpracována projektová dokumentace a vydán územní souhlas.
Dotační program kraje je nastaven tak, že je velmi malá pravděpodobnost získat
dotaci.

Nesplněno

Vytvoření přirozeného centra obce na pozemku 238/1 – oprava chodníku, doplnění o
lavičky, informační tabule s mapou, odpočinkovou zónu pro cyklisty, oprava studny,
vysazení stromů apod. S tím souvisí požadavek osadního výboru na vyřešení majetkoprávních vztahů k pozemku 238/1, hledání vhodných dotačních prostředků.

Průběžně plněno

Hledat využití areálu. Využít možných dotací na demolice některých budov.
Areál Podhradí je pronajatý kynologům na 10 let. Udržují jej a platí nájem za budovu

Vybudování chodníků na ul. Oderská

Zpracování projektové dokumentace - vybudování splaškové kanalizace
v Prostředním Dvoře a její napojení na ČOV

Vybudování zastřešeného prostoru na vlakovém nádraží

Vybudování kolumbária na hřbitově ve Vítkově

Oprava kamenné hřbitovní zdi ve Vítkově

Revitalizace návsi v Klokočově

Areál bývalého učiliště Podhradí
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s ubytováním. Nově se chystá pronájem další haly na stopařskou dílnu.
Návrh na využití hlavní budovy pro sdílené bydlení pro mladé rodiny s dětmi
(startovací byty).
Návrh na využití areálu - část areálu rozparcelovat a prodat na výstavbu rodinných
domů (ČOV, sítě jsou vybudované. U ČOV nutná oprava a ta by šla hradit z výtěžku
z prodeje pozemků).
V roce 2021 byl zpracován projekt na demolici nevyužitého objektu vedle staré ČOV,
nyní běží stavební řízení vedoucí k vydání povolení k demolici. V roce 2022 bude
zadáno zpracování projektové dokumentace na vybudování nové ČOV, která by měla
být umístěna právě na ploše vzniklé po demolici tohoto objektu.
Nově bude projednáván návrh pejskařů na demolici některých budov.
Průběžně plněno

Vytipovat vhodné plochy, projekčně připravit, hledat dotační možnosti.
Město prověřovalo možnost rozšíření stávajících hřišť, ale technické podmínky (velmi
široké ochranné pásmo kolem herních prvků) a velmi vysoká pořizovací cena zatím
nedovoluje tento záměr realizovat.
Na pozemku mezi ulicemi Opavská a Školní (jedná se o travnatý trojúhelník) je záměr
na výsadbu stromů, keřů, osazení laviček a vybudování chodníčku. V současné době
se zpracovává projektová dokumentace pro podání žádosti o dotaci v roce 2022.
Připravují se herní dětské prvky na koupaliště – na koupališti v roce 2021 po sezóně
instalovány prvky dětského hřiště – lanová pyramida, houpačky s věží.
V roce 2021 vybudována nová dětská hřiště v místních částech Jelenice, Lhotka,
v roce 2020 v Prostředním Dvoře a Klokočově.

Průběžně plněno

Projekčně jsou připraveny 3 bytové domy (Oderská 542+543, Husova 630+631 a
Klokočovská 223) vč. stavebního povolení, ale vzhledem k tomu, že má město nyní
na 3 roky vyčerpánu podporu „de minimis SOHZ“, není možné žádat o dotaci.
Město prověřuje několik ploch pro výstavbu nových bytových domů a bytů pro
seniory, kombinovaných (senioři, startovací, běžné) bytových domů. Dotace jsou
podmíněny stavebním povolením. Město konzultuje s developery a investory.
Zpracovává se studie na výstavbu atriového bydlení pro seniory (samostatné řadové
bytové domky) na Těchanovické ulici (nad školou) – řeší se změna územního plánu.
Výstavba bytového domu na Dělnické ulici (areál TQM) – řeší se změna územního
plánu.
Připravuje se výstavba komunitního domu seniorů KODUS investorem – travnatá
plocha na sídlišti Budišovská (naproti Lidlu)

Vytvoření nových hracích a odpočinkových ploch a zón ve Vítkově a místních
částech

Rekonstrukce bytových domů k sociálnímu bydlení v návaznosti na zákon o
sociálním bydlení a výstavba nových bytů, včetně nízkobariérového nebo
bezbariérového bydlení, a to včetně výkupu pozemků
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Částečně plněno

Projekčně se připravuje, hledat vhodné dotační možnosti.
Veřejné WC je v autobusové čekárně. Je záměr přesunout tržnici pod Rákosníčkovo
hřiště a vybudovat zde veřejné WC. Město čeká na předání pozemku UZSVM. A dále
je to vázáno na dokončení projekční přípravy výstavby nového parkoviště Pivovarská.
V současné době se přepracovává projektová dokumentace na vsakovací dlažbu (což
je výrazně levnější řešení) pro účely podání žádosti o dotaci v roce 2022.

Nesplněno

Pivovar prohlášen kulturní památkou – plánovaná a projekčně připravená demolice
nebude možná. Od koupě areálu ustoupeno.

Nesplněno
Vybudování nové tržnice a zrušení prodeje trhovců na náměstí

Je záměr přesunout tržnici pod Rákosníčkovo hřiště a vybudovat zde veřejné WC.
Město čeká na předání pozemku UZSVM. A dále je to vázáno na dokončení projekční
přípravy výstavby nového parkoviště Pivovarská (v současné době se přepracovává
projektová dokumentace na vsakovací dlažbu, což je výrazně levnější řešení).

Provést směnu pozemků v okolí kapličky v obci Podhradí (pozemek parc. č.
2960 a 2962), aby mohla být kaplička využívána místními občany

Právě probíhá směna pozemků.
Kaplička již je v našem majetku, pozemky budou převedeny v rámci směny pozemků
pro hasičskou zbrojnici.

Zřízení veřejného WC ve městě vč. bezbariérového přístupu.

Hledat využití areálu bývalého pivovaru

Provést směnu pozemku par. č. 2817 v místní části Podhradí s Lesy ČR (tj.
místní komunikace na Podhradí od bývalého Slezského hotelu směrem na
hrázku) a provést opravu této místní komunikace (jde o frekventovanou
turistickou trasu)

Částečně plněno
Vytipovat pozemky pro směnu a zahájit jednání s Lesy ČR o směně pozemků.
Vytipovaly se pozemky i v jiných lokalitách.

2. BEZPEČNOST
Akce / projekt

Rozšiřování městského kamerového dohlížecího systému města Vítkova

Plnění

Průběžně
plněno
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Komentář
Průběžně realizováno za finanční pomoci ze státního rozpočtu (dotace z Programu
prevence kriminality MV ČR).
V roce 2021 bylo z dotace poskytnuté z uvedeného programu realizováno celkem
11 ks kamer (7 ks nových kamer v průmyslové zóně, v ulicích Oderská, Opavská
a Komenského, ve sportovním areálu, u kulturního domu a minigolfu. Celkem 4
kamery - u skateparku, ve sportovním areálu a v čekárně autobusového nádraží byly zmodernizovány).
Průběžně se opravují starší spoje a byly již vyměněny všechny analogové kamery
za digitální.
Ve spolupráci s ČEZ, který buduje ve městě optickou síť, připravuje město do
budoucna optické podzemní vedení ke všem objektům města (intranet, kamerový

Nesplněno
Zřízení a instalace prvků ke zvýšení pasivní bezpečnosti na pozemních
komunikacích (např. zpomalovací pruhy, osvětlení přechodů pro chodce,
světelná signalizace na přechodech atd.)

Vybavení služebního vozidla Městské policie automatizovaným externím
defibrilátorem

Nesplněno

dohled).
Průběžná realizace. Hledat vhodné dotační programy.
Byl proveden pasport osvětlení přechodů a nájezdů na chodníky. Stávající,
nevyhovující přechody nesplňují podmínky dotací (např. nenasvětlený přechod
nesplňuje normy pro přechody a musel by se přesunout).
Zpomalovací pruhy se projednávaly na Dělnickou ul.
Byly instalovány informační radary pro rychlost. (Dělnická, Klokočov, Zálužné).
Je zpracována studie proveditelnosti semaforů na přechodech na hlavních cestách
ve městě.
Hledat vhodný dotační program.

3. ŠKOLSTVÍ A SPORT
Akce / projekt
Revitalizace zeleně a veřejně přístupných ploch v areálu ZŠG Vítkov (oprava
stávajících přístupových chodníků a ploch mezi budovami ZŠG Vítkov, schodiště
k víceúčelovým hřištím, zídky/ plotu u budovy 1. stupně, revitalizace zeleně
v celém areálu) – podnět ředitele ZŠG

Řešit bezbariérovost Základní školy a gymnázia Vítkov

Řešit vytápění Základní školy a gymnázia Vítkov - v tuto chvíli je zapotřebí
vyřešit především pavilon E, v budově 1. stupně byla opravena kotelna
Zateplení budovy, výměna oken a rekonstrukce topení ve sportovní hale ZŠG
Vítkov
Oprava fasády (okapů, svodů) budovy 1. stupně ZŠG Vítkov
Rekonstrukce malé tělocvičny ZŠG Vítkov (podlahy, obložení, okna, topení,
zatemnění apod.).
Sanace sklepních prostor budovy 1. stupně ZŠG Vítkov (místnosti pro výuku
dílen a keramiku – pozn. škole chybí jiné vhodné prostory pro výuku
dílen/keramiku) do prostor suterénu škola potřebuje nastěhovat školní klub a do

Plnění

Nesplněno

Částečně
splněno

Nesplněno
Nesplněno

Komentář
Nutno zpracovat projekčně, hledat dotační možnosti.
V řešení. Část chodníků v areálu školy je již opravena, některé v souvislosti
s novým hřištěm. Další úpravy chodníků budou provedeny až po vyřešení
případného topného kanálu mezi starou a novou budovou školy a až po vyřešení
problémů se spodní vodou.
Nutno projekčně připravit a hledat dotační možnosti.
Bezbariérovost školy je vzhledem ke stavebním dispozicím extrémně nákladná a
architektonicky problémová věc. Vzhledem k nízké potřebnosti a k tomu, že
dostačující podmínkou pro získávání dotací je schodolez, se toto vyřešilo v
souvislosti s dotací na rekonstrukci PC učebny v roce 2020.
Je zpracována studie komplexního řešení nového vytápění ZŠG. Nutno projekčně
připravit a hledat dotační možnosti.
Nutno zpracovat projekčně, hledat dotační možnosti.
Nutno zpracovat projekčně, hledat dotační možnosti.

Průběžně
plněno
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Zpracovány návrhy sanace, hledat dotační možnosti.
Zřizovateli předána projekční dokumentace k samotné sanaci, v tuto chvíli se
připravuje dokumentace k rekonstrukci elektro v daném prostoru a připravuje se

stávajícího prostoru klubu následně dílny, které jsou momentálně v budově SŠ
Odry na Opavské ulici, tato stávající místnost klubu je jediná prostorově vhodná
v celé škole z hlediska schválení KHS).
Zbudování prostor pro výuku v půdní nástavbě nad pavilonem A

dokumentace k podání žádosti o dotaci na vybavení prostor pro školní
klub/družinu.

Nesplněno

Zpracována studie, nutno řešit projekčně, hledat vhodné dotační programy.
Zatím není prokázána potřebnost. Stávající rekonstrukce střechy respektovala
zpracovanou studii na případnou vestavbu.
Bude nutné ověřit statickým posudkem, zda je reálné nástavbu provést.

Rekonstrukce lehkoatletického víceúčelového hřiště ZŠG Vítkov.

Průběžně
plněno

Chybí dokončit terénní úpravy v jedné z částí hřiště - řeší zřizovatel.
Terénní úpravy řeší škola.

Rekonstrukce malého víceúčelového hřiště

Nesplněno

Podána žádost o dotaci, v případě neúspěchu hledat dotační možnosti.
Zpracovány 2 verze projektové dokumentace, v případě plné verze je nutné vyřídit
některá povolení.

Rekonstrukce asfaltového hřiště s tribunkou
Využití půdních prostor v objektu MŠ Vítkov na ul. Husově č.p. 345 pro
rozšíření kapacity MŠ (vybudování leháren pro děti vč. hygienického zařízení,
sborovny pro učitelky, knihovny, skladu učebních pomůcek, spisovny na
ukládání archiválií a dalších úložných prostor)
Rozšíření herní plochy u objektu SVČ v Klokočově, oddychové zóny pro širokou
veřejnost

Nesplněno

Nutnost zpracovat projekčně a hledat dotační možnosti.

Nesplněno

Nutno projekčně připravit.
Je zpracována pouze studie.

Nesplněno

Zpracována projektová dokumentace na venkovní hřiště. Až bude schválen nový
územní plán, bude možno hledat vhodné dotační tituly na výstavbu hřiště.

Průběžně
plněno

Nutno projekčně připravit a hledat vhodný dotační program.
V roce 2021 bude projekčně dořešen a připraven minigolf a skatepark. Na
projekční přípravu rekonstrukce stadionu, tribuny a tenisových kurtů je potřeba
uvolnit z rozpočtu města ještě cca 500 tis. Kč.

Průběžně
plněno

Díky finančním prostředkům z rozpočtu města pro místní části Vítkova byla již
provedena instalace nových herních prvků (hřišť) v těchto místních částech:
Klokočov, Prostřední Dvůr. V roce 2021 připravují realizaci dětského hřiště místní
části Jelenice a Zálužné. Místní část Podhradí připravuje žádost. V Nových
Těchanovicích nefunguje osadní výbor. V roce 2021 byla vybudována nová dětská
hřiště v místních částech Jelenice, Lhotka, v roce 2020 v Prostředním Dvoře a
Klokočově.

Rekonstrukce a výstavba sportovišť na území města a místních částí

Rekonstrukce a výstavba dětských hřišť v místních částech Vítkova (Klokočov,
Prostřední Dvůr, Jelenice, Lhotka, Nové Těchanovice, Podhradí, Zálužné) ve
spolupráci s osadními výbory

4. LIDSKÉ ZDROJE
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Akce / projekt
Rekonstrukce, modernizace a zajištění prostor pro seniory

Výstavba ordinace pro zubní a praktické lékaře

Plnění
Nesplněno

Nesplněno

Podpora chybějící nebo kapacitně nedostačující odborné ambulantní péče,
zejména stomatologické, psychiatrické, ORL, plicní, oční, kožní, urologické a
geriatrické péče. Vytvoření podmínek a zázemí pro provoz těchto ordinací.
Modernizace objektu nemocnice za účelem rozšíření odborných ambulancí.

Komentář
Je zpracována projektová dokumentace a vydáno stavební povolení na rekonstrukci
části kulturního domu na komunitní centrum (senioři atd.). Hledat dotační možnosti a
žádat o dotaci.
Projektová dokumentace pro stavební povolení zpracována. Stavební povolení je
vydáno.
Byl zpracován hrubý rozpočet stavby ve výši cca 16,5 mil. Kč. Zpracování projektové
dokumentace zatím nebylo vzhledem k vysokým realizačním nákladům zadáno.
Byla zadána poptávka realizačního rozpočtu, aby byl projekt rozdělen, aby byla
možná rekonstrukce po částech.
Není v kompetenci města. Podpora ze strany města je. Jednání, nabídky, stavba
ordinace.

5. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Akce / projekt

Výstavba IV. etapy skládky TKO N. Těchanovice

Zefektivnit sběr a třídění odpadů

Plnění

Průběžně
plněno

Průběžně
plněno

7

Komentář
Je zpracována projektová dokumentace a vydáno kladné vyjádření EIA. Nejsou zde
žádné překážky. O stavební povolení zatím nebylo požádáno z důvodu nového zákona
o odpadech, kde je ukončení skládkování v roce 2030, ale hlavním důvodem je, že k
zákonu nejsou prováděcí vyhlášky. Čímž není jasno, co a jak se bude moci vůbec
skládkovat. Současná III. etapa by měla vydržet 7 let, tím nám je dán manipulační
prostor do doby vydání prováděcích vyhlášek.
Je možné, že se návoz na skládku TKO velmi sníží a do doby zákazu skládkování
komunálního odpadu se současná III. etapa dostatečně nezaplní. Pak dle podmínek, co
se bude moci skládkovat a co ne, město rozhodne o realizaci IV. etapy či od ní
ustoupí.
Následné využití se již řeší – současný trend je stavba solární elektrárny.
Plní se – je to v režii TS Vítkov. Průběžně se realizují měkké projekty pořádané
oddělením kultury za účelem zvýšení osvěty a motivace k třídění odpadů. V roce 2021
byly realizovány osvětové aktivity k třídění odpadů v rámci projektu Kudy tudy na
odpady. Realizován byl také dotační projekt DOOR TU DOOR, ze které byly dodány
do rodinných domů popelnice na plast a papír, které byly očipovány a pořízeno

zařízení na jejich evidenci.

Celková úprava městského parku, včetně rybníčku a veřejného osvětlení
(výměna mobiliáře za nový, vytvoření zpevněných chodníků na místech
vyšlapaných pěšin)

Nesplněno/
„zeleň“
plněna
průběžně

Hledat vhodné dotační programy.
Připravuje se záměr na vybudování veřejného osvětlení v parku. Řeší se podmínky
památkářů a ochrany zeleně. Poté bude nutné zpracovat projektovou dokumentaci a
vyřídit stavební povolení.
Byla zpracována studie na výskyt ohrožených druhů živočichů, která byla podmínkou
pro žádání o dotaci na vyčištění rybníčku v parku. Studie prokázala, že chránění
živočichové se v rybníčku již nevyskytují a o dotaci tudíž nemohlo být žádáno.
Mobiliář bude řešen v další etapě úprav.
V městské parku byla v letošním roce provedena kontrola všech stromů odbornou
firmou, na jejímž základě byl proveden ořez některých stromů. Byla také v parku
provedena náhradní výsadba za pokácené stromy na městských pozemcích. Údržba
zeleně v parku se provádí každý rok dle potřeby.
 Nechat zpracovat mapování dochovaných starých odrůd ovocných stromů na
Vítkovsku.
 Projekčně řešit výsadbu zeleně na ulici Opavské, mezi učilištěm a bazarem.
Projekčně se zpracovává projekt na výsadbu stromů, keřů, osazení laviček a
vybudování chodníčku na pozemku mezi ulicemi Opavská a Školní (jedná se o
travnatý trojúhelník pod bazarem) –projekt je předán, bude se žádat o dotaci.
 Na výsadbu nových alejí je nutno vyhledat vhodné dotační programy.

Výsadba alejí a rozšiřování zeleně, pravidelná údržba zeleně

Průběžně
plněno

 Obnovu zeleně v areálu městského hřbitova ve Vítkově je nutno naplánovat se
zamýšlenou výstavbou nového osvětlení. Dosud nebyl zpracován projekt na
vybudování veřejného osvětlení na hřbitově, proto zatím není řešena další výsadba
na hřbitově.
 Provádět pravidelnou údržbu zeleně na pozemcích města ve městě a místních
částech (např. provést údržbu zeleně v zastavěné části Podhradí - parc. č. 2936/1, č.
2884/3, č. 2964/1 v k. ú. Vítkov). Pravidelná údržba zeleně na pozemcích města ve
Vítkově je prováděna. Od příštího roku by údržbu na vybraných pozemcích měla
provádět odborná firma. Údržba zeleně na pozemcích města v místních částech je
prováděna dle nutnosti na základě pravidelných kontrol.

Revitalizace vodních ploch a toků, vybudování remízků pro zadržování vody v
krajině

Nesplněno
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V součinnosti s rybáři se připravuje projekt revitalizace rybníku u benzinky (rybník
bude potřebovat na jaře vypustit) jako podklad pro žádost o dotaci. Byl osloven
projektant, který předložil cenovou nabídku. Ta byla vysoká, proto se vzhledem
k omezeným finančním možnostem rozpočtu města zpracování projektu nezadalo.
Odhad nákladů na zpracování projektu revitalizace rybníku Kozlák pro účely podání

žádosti o dotaci byla již dvakrát předložena zastupitelstvu města, ale vzhledem
k vysokým nákladům nebylo schváleno zpracování projektu pro podání žádosti.
Zachycování srážkové vody pro její opětovné využití

Nesplněno

Muselo by se zadat zpracování návrhu řešení zachycování srážkových vod na tribuně
stadionu, sokolovně a budovách městského úřadu a kulturního domu, případně dalších
budovách v majetku města.

6. CESTOVNÍ RUCH, KULTURNÍ ŽIVOT, PARTNERSTVÍ A PODNIKÁNÍ
Akce / projekt
Pořádání uměleckých setkání (přehlídky, soutěže, koncerty, workshopy, plenéry,
výstavy apod.), pořádaní městských slavností, festivalů, festivalů dechových
hudeb, přehlídek a podobných akcí.

Publikační činnost – vydávání publikací, propagačních a informačních materiálů

Plnění

Komentář

Průběžně
plněno

Na realizaci těchto akcí hledat vhodné dotační programy.
Probíhá průběžně.

Průběžně
plněno

Hledat vhodné dotační programy.
V roce 2021 vydány v rámci dotačního projektu „Vítkovsko – ideální místo pro
rodinnou turistiku“ propagační materiály: omalovánka s pastelkami, pexeso a kvarteto.
Na rok 2022 není plánováno vydání žádné publikace.
Hledat vhodné dotační programy.
Letopisecká komise dostala za úkol vybrat a připravit informace o významných
osobnostech pro pravidelné připomínky ve Vítkovském zpravodaji a v dalších
informačních kanálech města.
I v roce 2021 proběhly každoročně se opakující akce (Udílení Ceny Jana Zajíce,
Memoriál Jana, osvobození města…). Průběžně je připravováno. V roce 2022 budou
aktivity pokračovat.
Je zpracována studie na nové akustické obložení vč. nové elektroinstalace. Vzhledem k
vysokým nákladům hledat vhodný dotační program. Je potřeba aktualizovat projekt
(scénické osvětlení a ozvučení sálu, klimatizace, internet, osvětlení…).
Ostatní je potřeba projekčně připravit a hledat dotační možnosti.
Projekčně připravena rekonstrukce a bezbariérovost části KD – prostory restaurace.
Projektová dokumentace je zpracovaná, je vydáno pravomocné stavební povolení.
Nutno hledat vhodný dotační program.

Pořádání akcí připomínajících významné osobnosti z historie Vítkova a místních
částí (Jan Zajíc, Migliarina, Ulrich, Weisshuhn)

Průběžně
plněno

Rekonstrukce interiéru kulturního domu – velkého i malého sálu vč.
rekonstrukce sítí (voda, plyn, elektřina), rekonstrukce sklepních prostor vč.
odvlhčení zdiva, rekonstrukce prostor bývalé restaurace, vybudování
bezbariérového přístupu do kulturního domu (výtah)

Nesplněno

Vybudování bezbariérového přístupu do velké výstavní síně v KD Vítkov

Nesplněno

Hledat vhodný dotační program.

Vytvoření prostor pro depozitář muzea (výstavbou nebo rekonstrukcí)

Nesplněno

Dlouhodobý záměr. Nutno projekčně připravit.
Nutno přijmout pracovníka, který by sbírku zpracoval a vytvořil koncepci muzea.
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Úprava věže velkého kostela jako vyhlídkové věže pro využití v rámci
cestovního ruchu

Nesplněno

Hledat vhodné dotační možnosti.

Rekonstrukce a modernizace Autokempu Podhradí (generální rekonstrukce
chatek, vybudování čističky odpadních vod, rekonstrukce stávající kuchyně a
restaurace, pořízení prvků pro volný čas - dětské hřiště, horolezecká stěna apod.)

Nesplněno

Hledat vhodné dotační možnosti.
Řešíme od hlavního problému, kterým jsou odpadní vody; možnosti úspor, rozhodnutí o
jímkách - ČOV; následovat bude příprava projektu v roce 2021.

Oprava drobných památek v krajině (např. křížky, pomníky, památníky,
kapličky, boží muka, atd.):
 Oprava kříže v Zálužném,
 Oprava kříže na ul. Hřbitovní ve Vítkově, při vstupu na hřbitov
 Oprava křížku u hasičské zbrojnice v Jelenicích
 atd.

Nesplněno

Tvorba společných projektů se zahraničními partnery na úrovni měst, škol a
volnočasových organizací

Průběžně
plněno

Pořádání kulturních, společenských a vzdělávacích akcí s mezinárodní účastí

Průběžně
plněno

Celková rekonstrukce turistické ubytovny na ul. Oderská vč. zateplení
obvodového pláště, opravy střechy

Rozšiřování sítě cyklostezek a cyklotras na Vítkovsku výstavbou nových
cyklostezek a jejich napojení na již existující cyklostezky (např. cyklostezka na
Balaton, do místních částí Vítkova, do Lesních Albrechtic, cyklostezka „Střecha
Evropy“, atd.)

Hledat vhodné dotační programy.

Hledat vhodné dotační možnosti na realizaci těchto aktivit.
Získána dotace na projekt Kudy tudy na odpady, jež je realizován 2020/2021. Příprava
Mezinárodního mistrovství ČR ve štípání břidlice (2021). Realizace projektů proběhla a
byla v roce 2021 ukončena.
Připravuje se projekt česko-polské spolupráce (Kalety).
SVČ připravuje projekt se studentským parlamentem z Vrbového na roky 2021 – 2022.
Hledat vhodné dotační možnosti na realizaci těchto aktivit. Realizace viz výše.

Nesplněno

V současné době je ubytovna z technických důvodů uzavřena. Hledat vhodné dotační
možnosti na rekonstrukci ubytovny.
Hledáme vhodné využití => poté bude následovat příprava projektové dokumentace,
hledání vhodných dotačních možností a podání žádosti o dotaci. Budova je využívána
pěveckým sborem, autoškolou a autoservisem.

Průběžně
plněno

Projekčně připravovat další cyklostezky v návaznosti na zpracovanou Studii
cyklistických tras a stezek na Vítkovsku. Žádat o dotaci na zpracování projektové
dokumentace, i na samotnou výstavbu cyklostezek.
V roce 2021 podána žádost o dotaci na výstavbu cyklostezky Vítkov-Prostřední Dvůr z
dotačního programu vyhlášeného Státním fondem dopravní infrastruktury. Dotace
schválená. Proběhlo výběrové řízení, ze kterého vzešel zhotovitel stavby. Staveniště
předáno 11/2021. Vlastní realizace stavby proběhne v roce 2022.
Další trasy jsou projednávány na Balaton a do Lhotky a také prodloužení trasy z
Prostředního Dvora do Jelenic a Lesních Albrechtic.
Město se zapojilo do nové aktivity Moravskoslezského kraje – spolupráce
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cyklokoordinátorů MSK (příprava projektů, poradenství, dotace…).

Zavádění nových technologií podporujících rozvoj cestovního ruchu (např.
mobilní průvodce, interaktivní mapy, informační místa a kiosky, cyklopointy)

Nesplněno

Budování naučných stezek a rozšíření vycházkových okruhů, a např.
kardiostezek

Průběžně
plněno

Vybudování nových atraktivit cestovního ruchu - např. rozhledna v Klokočově
Nesplněno

Rozšíření podnikatelské zóny

Průběžně
plněno

Vybudování dobíjecí stanice pro elektrokola s nepřetržitým provozem

Nesplněno

Vybudování dobíjecí stanice pro elektromobily

Splněno

Vybudování dobíjecí stanice pro mobily, tablety a další zařízení + zřízení místa
pro 24 hodinový přístup na internet (wifi)
Příprava a realizace společných projektů Mikroregionu Moravice a dalších -

Částečně
plněno
Průběžně
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Hledat vhodné lokality a dotační programy na jejich financování.
V rozpočtu města na rok 2021 naplánovány finanční prostředky na údržbu naučné
stezky Dědictví břidlice, Krajiny břidlice a opravy odpočívadel pro turisty a cyklisty. –
V roce 2021 byla provedena údržba naučné stezky Krajina břidlice (7 200 Kč). Údržba
naučné stezky Dědictví břidlice byla přesunuta na rok 2022.
Zvážit výstavbu cyklopointu na Podhradí (odpočívadlo s mapou okolí a případně i s
nabíjecí stanicí pro elektrokola) → ve spolupráci s Osadním výborem Podhradí vybrat
umístění cyklopointu.
Hledat vhodné lokality (vycházkové okruhy např. na Podhradí - parc. č. 583/1, parc. č.
577/3 v k.ú. Lhotka). A hledat vhodné dotační možnosti.
V roce 2021 město realizovalo záměr na vybudování vycházkové pěšiny z Vítkova do
Klokočova, kterou bude možné využívat i jako cyklotrasu.
Řešit majetkoprávní vztahy. Projekčně připravit. Hledat vhodný dotační program,
případně řešit z rozpočtu města.
Projektant nedoporučil výstavbu rozhledny. Bylo navrženo vybudovat na vybraném
místě vyhlídkové místo. RM ani ZM zatím tento záměr neschválila. Osadní výbor
Klokočov má předložit svou představu a návrh vyhlídkového místa.
Zpracovává se projektová dokumentace na rozšíření průmyslové zóny (zasíťování,
komunikace) k získání potřebných povolení. Následně žádat o dotaci prostřednictvím
CzechInvestu v rámci dotačního programu vyhlášeného Ministerstvem průmyslu a
obchodu.
Projednávají se možnosti budoucího rozšíření průmyslové zóny, případně vytvoření
nové.
Zahrnuto do přípravy rozšíření služeb v rámci projektu „Krajina břidlice“.
V řešení je pořízení nabíjecí stanice pro elektrokola na náměstí.
Pro rok 2022 chce město žádat o dotaci z dotačního programu MSK na pořízení
dobíjecích stanic pro elektrokola s umístěním ve Vítkově a některých místních částech
(předpokládané náklady 150 tis. Kč). V případě úspěšnosti proběhne realizace v roce
2022.
Moravskoslezský kraj vybudoval dobíjecí stanici na Lidické ulici, na parkovišti pod
Domovem seniorů. Dobíjecí stanice je nově u benzinky EuroOil na Komenského ulici.
V rámci pořizování elektronické úřední desky je vyveden kabel pro budoucí wifi router
na náměstí pro veřejnost.
Nutno iniciovat aktivní spolupráci obcí mikroregionu na přípravě projektů pro podání

např. výstavba parkovišť/parkovacích míst u turistických cílů (Vikštejn, Krajina
břidlice apod.), výstavba informačních míst u turistických cílů (informační
tabule, lavička, stůl…), doplnění rozcestníků k turistickým cílům – Raabova
štola

plněno

žádostí o dotace.
Zajistit opravu tabulí a rozcestníků naučné stezky Dědictví břidlice. Finanční
prostředky jsou vyčleněny v rozpočtu města na rok 2022.
Ve spolupráci s mikroregionem jsme žádali o další dotaci na kompostéry (získána), na
dotaci na door-to-door systém svozu odpadů a vydali knihu Pověsti od řeky Moravice.
Příprava společného česko-polského projektu ve spolupráci s Krajinou břidlice, z.s.

OSTATNÍ ZÁMĚRY:
Akce / projekt

Plnění

Vybudování ubytovacího zařízení
Částečně
plněno
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Komentář
Záměr na vybudování ubytovacích prostor pro potřeby města v bytě správce kulturního
domu v KD. Již je zpracováno stavební povolení.
Záměr na vybavení místnosti Sokolovny v II. NP (naproti bytu správce) třemi
dvoupatrovými postelemi.

PRIORITNÍ ZÁMĚRY MĚSTA VÍTKOV
Jedná se o záměry, které jsou pro období 2019-2022 prioritou pro město Vítkov a měly by tak být v tomto období prioritně realizovány.
Záměr
Výstavba nových parkovacích míst
Příprava pozemků pro výstavbu rodinných a bytových domů
Oprava chodníků a místních komunikací
Nákup brownfieldu – pivovaru
Vyřešit bezbariérovost kulturního domu
Oprava sportovišť ve městě a místních částech.
Rozšiřování městského kamerového systému
Oprava kulturních památek
Rozšiřování sítě cyklostezek a cyklotras
Ozelenění města
Vytvoření relaxačních míst
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