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Vážení spoluobčané, 

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku je základním střednědobým dokumen-

tem, který vytyčuje základní směry budoucího vývoje města v období 2011-2025 a umožňuje městu 

komplexní identifikaci hlavního potenciálu rozvoje ve střednědobém období. Strategický plán měs-

to zpracovává ve své samostatné působnosti na základě platné legislativy, zejména zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích. 

Pečovat o všestranný rozvoj svého území, o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro 

uspokojování potřeb svých občanů, především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje 

zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a 

ochrany veřejného pořádku -  to je základní úkol, který obcím ukládá zákon. Zastupitelstvo města 

ve své samostatné působnosti schvaluje Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-

Místku, zajišťuje jeho realizaci a kontroluje jeho plnění. 

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku–Místku vychází z potřeb města jako územního 

celku, akceptuje hlavní směry rozvoje, priority a cíle vyšších územních celků, reaguje i na nové eko-

nomické příležitosti a možnosti podpory ze strukturálních fondů Evropské unie v programovacím 

období a bude hlavním dokumentem města pro účast v jednotlivých programech vyhlašovaných EU 

nebo Českou republikou. Podkladem pro jeho tvorbu byly stávající analýzy a koncepce, pořízené 

coby strategické dokumenty pro rozvoj jednotlivých oblastí a spadající do kompetence obecní sa-

mosprávy. Analytické podklady tak sestávají z Profilu města, což je analýza současného stavu, vý-

sledků průzkumu veřejného mínění a  SWOT analýzy klasifikující vnitřní charakteristiky města na 

silné a slabé stránky a určující, které vnější jevy mohou pro další rozvoj statutárního města Frýdku-

Místku představovat příležitosti nebo hrozby. Z těchto materiálů pak vychází Akční plán. 

Tento Strategický plán představuje základní rámec prioritních oblastí a cílů, kterých chce statu-

tární město Frýdek-Místek prostřednictvím zpracovaných projektových záměrů v horizontu 14 let 

dosáhnout. Tematické oblasti jako základní rozvojové pilíře obsažené ve Strategickém plánu rozvo-

je města představují řadu zajímavých a nápaditých projektů a soubor vyvážených, reálných a zda-

řilých vizí. Věřím, že se rozvojové aktivity města společně s občany podaří úspěšně realizovat a Frý-

dek-Místek se, v souladu se stanovenými vizemi a globálními strategickými cíli, stane ješ-

tě atraktivnějším a nadále rostoucím euroregionální centrem a multikulturním městem zachováva-

jícím si své historicko-průmyslové tradice, městem plně konkurenceschopným, ekonomicky stabil-

ním a přitažlivým pro podnikatelské subjekty. Jsem přesvědčen, že k tomu má dostatečné předpo-

klady i schopné lidi. 

Tým zpracovatelů Strategické plánu rozvoje reprezentují pro tento účel vytvořené pracovní skupi-

ny, složené ze zástupců odborné i laické veřejnosti, svými podněty a návrhy na něm participovala 

také široká veřejnost - podnikatelská a veřejná sféra včetně zástupců neziskových organizací. Stra-

tegický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku pořídilo město ve spolupráci se společností 

AQE advisors, a.s. 

Děkuji všem, kteří s vědomím závažnosti tohoto dokumentu pro budoucnost města svými podněty a 

náměty přispěli k jeho přípravě a výslednému zpracování.  

                                                                                                                                                      Mgr. Michal Novák 

                                                                                                                                                   náměstek primátora 
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1. Úvod 

Strategický plán rozvoje města Frýdku-Místku představuje základní orientaci rozvoje města 
v dlouhodobějším období 2012 - 2025. Jedná se o strategický dokument, pomocí něhož bude ve 
stanoveném časovém horizontu zabezpečována samosprávou města koordinace strategických 
aktivit, které významným způsobem ovlivňují život obyvatel města. 

Ve spolupráci s odborníky Magistrátu města Frýdek-Místek, zástupců firem, organizací a odbor-
né veřejnosti došlo v období květen – prosinec 2011 ke zpracování Strategického plánu města 
Frýdku-Místku, který byl následně podroben připomínkovému řízení ze strany všech dotčených 
orgánů a osob. Jako garant strategického plánování bylo delegováno oddělení strategického roz-
voje Magistrátu města Frýdek-Místek.   

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

� řeší problémy dlouhodobě a komplexně, 

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

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

� neodvozuje dlouhodobé cíle od stávající podoby organizace, ale naopak od dlouhodo-
bých cílů odvozuje žádoucí podobu organizace, 

� neomezuje se jen na plánování budoucí podoby a cílů organizace, ale zahrnuje i reago-
vání na budoucí vývoj vnějšího prostředí. 

Strategický plán představuje ucelenou sadu standardních, prakticky ověřených kroků a nástrojů 
řízení změn v organizaci a zároveň i samotný proces řízení těchto změn, který zahrnuje přesné 
určení žádoucího směru změn, stanovení přesného postupu provádění těchto změn, vlastní pro-
vádění změn v praxi i průběžné sledování a vyhodnocování jejich průběhu a výsledků. 

Strategický plán rozvoje města Frýdku-Místku je pojímán jako časově nezávislý dokument, který 
reaguje především na vývoj města a jeho okolí. Jeho úspěšnost je bezprostředně závislá na tom, 
zda zůstane „živým“ dokumentem. Aby zůstal „živým“ dokumentem, bude potřebné provádět 
jeho aktualizaci, a to:  

� při setrvalém vývoji města, kraje a ČR v průběhu čtyř let,  

� dojde-li k závažným „skokovým“ změnám ve městě nebo jeho systémovém okolí, pak ad 
hoc bezprostředně po jejich identifikaci a poznání vlivů, jaké mohou pro budoucnost 
města mít. 

V průběhu zpracování byla v dosažitelné míře uplatňována snaha o naplnění principu partner-
ství oslovením obyvatel města a zástupců vybraných zaměstnavatelských subjektů ve městě ke 
zjištění jejich názorů a postojů.  
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2. Použité pojmy 

Pojem  Význam pojmu 

Strategická vize popis ideálního výsledného stavu rozvoje města v delším časovém 
horizontu, rámcově určující globální cíl a základní cesty a výsledky 
rozvojového procesu 

Strategické cíle základní vývojové tendence dlouhodobého rozvoje města směřující 
k naplnění vize 

SWOT analýza analýza vnitřních silných a slabých stránek města a vnějších příle-
žitostí a hrozeb pro naplnění vize a cílů dlouhodobého rozvoje 
města 

Klíčové oblasti oblasti vnitřně souvisejících problémů, jejichž řešení je významné 
pro dlouhodobý rozvoj města a vyžaduje soustředěnou pozornost 

Dílčí opatření soubor vzájemně souvisejících dílčích cílů a aktivit, vedoucích k 
plnění strategických cílů v jednotlivých problémových okruzích 

Cíle opatření dílčí cíle vedoucí k postupnému plnění příslušných strategických 
cílů daných problémových okruhů 

Rozvojové aktivity činnosti, jejichž prostřednictvím jsou v rámci jednotlivých opatření 
realizovány dílčí cíle 

Místní Agenda 21 Nástroj pro uplatnění principů udržitelného rozvoje na místní a 
regionální úrovni. Je to proces, který prostřednictvím zkvalitňová-
ní správy věcí veřejných, strategického plánování (řízení), zapojo-
vání veřejnosti a využívání všech dosavadních poznatků o udrži-
telném rozvoji v jednotlivých oblastech zvyšuje kvalitu života ve 
všech jeho aspektech a směřuje k zodpovědnosti občanů za jejich 
životy i životy ostatních bytostí v prostoru a čase. 

 

Zkratky použité v dokumentu 

CR   Cestovní ruch  
ČR   Česká republika 
EU   Evropská unie 
EVVO   Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta  
FM   Frýdek-Místek 
MK   Ministerstvo kultury 
MMFM   Magistrát města Frýdku-Místku 
MMR   Ministerstvo pro místní rozvoj 
MPO   Ministerstvo průmyslu a obchodu  
MŠ   Mateřská škola 
MŠMT   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  
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OP   Operační program 
RM   Rada města 
ROP   Regionální operační program  
SFDI   Státní fond dopravní infrastruktury  
SSC   Strategický specifický cíl 
TO   Turistická oblast 
ÚSES   Územní systém ekologické stability 
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3. Východiska strategie rozvoje 

3.1 Geneze zpracování strategie 

Strategický plán představuje ucelenou sadu standardních, prakticky ověřených kroků a nástrojů 
řízení změn a zároveň i samotný proces řízení těchto změn, který zahrnuje přesné určení žádou-
cího směru změn, stanovení přesného postupu provádění těchto změn, vlastní provádění změn v 
praxi i průběžné sledování a vyhodnocování jejich průběhu a výsledků. 

Kroky a nástroje strategického plánování použité při tvorbě Strategického plánu města 
Frýdku-Místku: 

� vytvoření socioekonomického profilu města, 
� dotazníkový průzkum spokojenosti obyvatel,  
� souhrnná analýza SWOT (porovnání silných a slabých stránek města s vnějšími příleži-

tostmi a hrozbami pro naplnění vize), 
� formulace vize (žádoucího cílového stavu, společně sdílené představy o tom, jak má 

město v budoucnosti v ideálním případě vypadat), 
� stanovení globálních cílů (hlavních dlouhodobých tendencí vývoje města v jednotlivých 

klíčových oblastech, na něž se zaměří úsilí k naplnění vize), 
� definice tematických oblastí (vymezení oblastí, které mají klíčový význam pro naplnění 

vize), 
� stanovení opatření (souboru podoblastí), 
� zpracování konkrétních aktivit (stanovení konkrétních úkolů nebo projektů nutných 

pro realizaci dílčích cílů, včetně termínů, odpovědnosti a podmínek nezbytných pro je-
jich splnění), 

� přijetí Strategického plánu Zastupitelstvem města Frýdek-Místek. 
 

Zpracování návrhové části rozvojového dokumentu představuje rozhodování o tom, jaké pro-
blémy budou prostřednictvím Strategického plánu řešeny a jaké nástroje při tom budou použity. 
Tato část plánu musí zároveň zodpovědět, jakým způsobem budou alokovány finanční zdroje, 
které bude možné na realizaci plánu využít. 

Strategický plán města Frýdek-Místek je koncipován jako dlouhodobý rozvojový dokument, 
který má formulovat cíle, opatření a rozvojové aktivity města do roku 2025.   
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                            Geneze zpracování Strategického plánu města Frýdku-Místku 

 

 

 

 

 

 

 

v 

 

 

 

 

 

 

Návrhová část Strategického plánu je rozdělena na několik úrovní (stupňů), které se navzájem 
obsahově liší mírou konkrétnosti. Pro účely Strategického plánu bylo stanoveno 5 základních 
úrovní, které tvoří „strategický skelet“ návrhové části. 

Jednotlivé úrovně je možné definovat následovně: 

� Strategická vize popisuje stav, jehož by mělo být v budoucnu dosaženo a v tomto smyslu 
představuje zastřešující rámec celé návrhové části. 

� Globální strategické cíle jsou odvozeny od vize města a představují strategie nebo cesty, 
jak dané vize dosáhnout. 

� Tematické oblasti představují strukturovanou formulaci hlavních tematických sektorů, 
v rámci kterých je nutné danou problematiku řešit. Vymezení okruhů rozvoje slouží 
k logickému uspořádání plánu. Hlavní záměry v rámci každé tematické oblasti jsou dále 
rozvedeny ve strategických cílech. Stanovené strategické cíle jsou dekomponovány do jed-
notlivých opatření. 

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

� Rozvojové aktivity jsou obecněji formulované záměry na nejnižší úrovni návrhové části, 
které se naplňují podporou konkrétnějších aktivit. Konkrétní projektové náměty získané v 
průběhu zpracování plánu jsou přiřazeny k příslušným opatřením. 

Výsledkem tohoto postupu je hierarchické uspořádání návrhové části, kde se postupuje od rela-
tivně široce definovaných cílů až ke konkrétním opatřením. 

Organizační zajištění na 
úrovni města 

Frýdek-Místek 

Analytická část 
 

Profil města -> Průzkum spokojenosti 
obyvatel -> analýza SWOT 

Strategická (návrhová) část 
 

Strategická vize -> Globální strategické cíle -> 
Tematické oblasti -> Opatření -> Aktivity 

Realizační část 
 

Akční plán -> Studie provedi-
telnosti -> Realizace 

Evaluační část 
 

Monitoring -> Vyhodnocení -> 
Aktualizace 
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4. SWOT analýza 

SWOT analýza je standardní metodou používanou v podnikovém a veřejně-správním manage-
mentu; společně s podklady ze situační analýzy by měla posloužit ke stanovení strategických 
cílů, priorit a opatření návrhové části strategického plánu města. Principem této analýzy je jed-
noduché, přesné a pokud možno přímé pojmenování vlastních předností a slabin z hlediska 
vnitřních podmínek života města a posouzení vnějších podmínek z hlediska příležitostí a rizik. 
Posílením silných stránek a eliminací slabých tak vzrůstá pravděpodobnost realizace příležitostí 
a omezují se rizika.  

SWOT analýza především umožňuje, aby ve stejně přehledné struktuře, v jaké je provedena ana-
lýza, byla formulována strategie usměrnění budoucího vývoje města: 

� jak zachovat resp. rozvíjet jeho silné stránky, 

� jak odstraňovat resp. eliminovat jeho slabé stránky,  

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

� jakými cestami (prostředky, postupy) bude čelit očekávaným ohrožením jeho dalšího 
rozvoje. 

 

Silné stránky Slabé stránky 

+ Výhodná poloha, okolní příroda, blízkost Bes-

kyd, dobrá dopravní dostupnost 

+ Dobré dopravní napojení na Ostravu, okolní i 

vzdálenější města 

+ Rozvinutá síť cyklostezek 

+ Dlouhodobě kladný přirozený přírůstek 

+ Vyšší podnikatelská aktivita ve srovnání 

s regionem 

+ Bohatá historie, historické památky na území 

města 

+ Bohaté možnosti kulturního vyžití a pozitivní 

hodnocení úrovně kulturních akcí 

+ Největší ubytovací kapacity v kraji 

+ Množství zeleně a parků 

+ Široká nabídka sociálních služeb pro různé 

cílové skupiny 

+ Přehledný adresář poskytovatelů sociálních 

služeb 

+ Zapojení nestátních neziskových organizací 

do sociální péče 

+ Kladně vnímaná úroveň zdravotní péče 

 

 

 

– Překračování některých imisních limitů 
– Značný podíl automobilové dopravy na zne-

čištění, velký provoz přímo středem města, 

chybějící obchvat města 
– Zanedbané prostředí autobusového nádraží 
– Snižování počtu obyvatel města a s tím spoje-

ný pokles podílu na příjmech ze sdílených da-
ní 

– Pokles počtu obyvatel v produktivním věku 

– Malá organizovanost podnikatelů, nízká ko-
munikace města s podnikateli 

– Málo rozvojových prostor pro podniky 

– Chybějící výzkumné a vývojové pracoviště a 
malé zastoupení vysokého školství 

– Chybějící lůžka pro sociálně potřebné 
– Koncentrace sociálně nepřizpůsobivých oby-

vatel v některých částech města 

– Absence odkanalizování některých lokalit 
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Příležitosti Ohrožení 

� Využití budované dopravní infrastruktury 

vyšší úrovně pro zlepšení dopravy ve městě a 
dopravní dostupnosti města 

� Dobudování sítě cyklostezek 

� Možnost zhodnocení a posílení stávající zele-
ně pro rekreační funkci 

� Dlouhodobě se zvyšující počet podnikatel-
ských subjektů (posílení podnikatelského 
prostředí) 

� Posílení cestovního ruchu 
� Zvýšení kulturní úrovně a prestiže města roz-

vojem vysokého školství, výzkumu a vývoje 

� Využití vícezdrojového financování (pro re-
konstrukce sportovních zařízení, objektů so-
ciální péče, oblasti kultury atd.) 

� Nutnost sanací části bytového fondu 
� Podpora rozvoje terénních a ambulantních 

sociálních služeb 

� Připravenost na nové programovací období 
2014-20 

� Nutnost investic do dobudování kanalizace 

v okrajových částech města 
 

! Zvyšování emisí z malých zdrojů znečišťování, 

které se jen obtížně kontrolují (topení tuhými 

palivy) 

! Nedostatek parkovacích míst vzhledem 

k nárůstu automobilové dopravy 

! Zvyšování emisí z automobilové dopravy 

! Zahlcení dopravy ve špičkách 

! Pokles počtu návštěvníků za posledních 10 let, 

významný pokles přenocování a zkracování 

doby pobytu 

! Pokles tržní síly obyvatelstva a z toho vyplýva-

jící pokles poptávky  

! Snižování podílu obyvatel v produktivním věku  

! Pokles počtu žáků učilišť 

! Nedostatečná kapacita zařízení pro poskyto-

vání sociálních služeb seniorům  

! Nedostatečná prestiž sociální práce 

a sociálních služeb mezi veřejností 

! Vznik sociálně problémových oblastí ve městě. 

Koncentrace sociálně nepřizpůsobivých obyva-
tel do těchto míst i z okolí města. 

! Chátrání bytového fondu způsobené zejména 

problematickou politikou města 

! Neuplatňování principu trvale udržitelného 

rozvoje a systémového přístupu k rozvoji měs-
ta 

! Nedostatek finančních prostředků na zamýšle-

né projekty (sociální, sportovní a kulturní úče-

ly) 
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5. Pilíře Strategického plánu města Frýdku-Místku  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Strategická vize 2025 

Globální strate-
gický cíl 1 

 
Vytvořit jedineč-

nou a nezaměni-
telnou tvář města 

jako města 

ideálního pro ži-
vot, vzdělávání, 
kulturu a sport, 

pro rozvoj lidské-
ho potenciálu a 
zdraví obyvatel, 

které oceňují i jeho 
návštěvníci. 

 

Globální strate-
gický cíl 2 

 
Zlepšit podmínky a 

vytvořit předpo-
klady pro výstavbu 
bytů a regeneraci 

domů, připravit a 
nabídnout další 

rozvojové plochy 

pro bydlení. 
 

Globální strate-
gický cíl 3 

 
Efektivně začlenit 

město mezi vyspělá 
euroregionální 

centra  

při respektování 
zásad komunitního 

plánování. 

Globální strategický  
cíl 4 

 
Vytvořit ve městě přízni-

vé podnikatelské pro-
středí, které bude pod-
něcovat vznik nových a 

rozvoj stávajících firem, 
které budou ve městě 

investovat, zaměstnávat 

obyvatele a dále diverzi-
fikovat jeho ekonomiku 

směrem k aktivitám s 

vyšší přidanou hodno-
tou. 

Globální strate-
gický cíl 5 

 
Vybudovat 

funkční a bezpeč-
ný dopravní sys-
tém navazující na 
tradiční urbanis-
tické hodnoty a 

kvalitu životního 
prostředí města 
v souladu s prin-
cipy udržitelného 

rozvoje. 
 

TO 1 
Vzdělávání, volnočasové 
aktivity a cestovní ruch 

TO 2 
Sociální služby 

a zdravotní péče 

TO 3 
Podnikání, doprava, tech-
nická infrastruktura a ži-

votní prostředí 
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6. Strategická vize a globální cíle 

Strategická vize tvoří „vstupní bránu“ do návrhové části strategie rozvoje. Jejím smyslem je určit 
zásadní rozvojovou orientaci města. Vize formuluje a popisuje stav, jehož by mělo být v budouc-
nosti dosaženo v daném území, přičemž jednotlivé části návrhu (strategické cíle, opatření, aktivi-
ty a projekty) jsou prostředkem k jejímu dosažení a naplnění.  

Strategický plán rozvoje města je koncipován jako dlouhodobý rozvojový dokument. Důvodem je 
zajištění návaznosti dlouhodobé koncepce rozvoje města, pro které jsou navrženy strategické 
cíle a opatření této strategie. 

Strategická vize statutárního města Frýdku-Místku byla formulována v širším pojetí s ohledem 
na časový horizont a potřebu trvale udržitelného rozvoje a s vědomím, že jen od jasných vizí lze 
přejít k realizaci přínosných aktivit. 

 

 

⇒ Statutární město Frýdek-Místek je v roce 2025 rozvinutým, atraktivním a dále rostoucím 
euroregionálním centrem a multikulturním městem, které si však nadále zachovává své 
historicko-průmyslové tradice, je plně konkurenceschopné, ekonomicky stabilní a přitaž-
livé pro podnikatelské subjekty. Je městem s kvalitní dopravní i technickou infrastruktu-
rou, rozvíjející se při přísném respektování urbanistických zásad, vizuálně atraktivním se 
zdravým životním prostředím, podporujícím rozvoj cestovního ruchu, vzdělávání a kva-
litní život občanů všech věkových i národnostních skupin, městem nabízejícím ve všech 
aspektech kvalitní podmínky pro podporu příznivého demografického vývoje. 

⇒ Pro občany je město Frýdek-Místek místem, kde stojí za to „žít“ – přívětivým pro všechny 
věkové kategorie, nabízejícím dostatečnou občanskou vybavenost, umožňujícím víceú-
rovňové vzdělávání, širokou škálu sportovních, kulturních a volnočasových aktivit, za-
bezpečujícím kvalitní zdravotní a sociální péči, podporujícím cestovní ruch a 
v neposlední řadě i místem s kvalitním životním prostředím. 

⇒ Místní obyvatelé vnímají Frýdek-Místek jako město, které: 

� si zachovává historicko-průmyslové tradice, 
� nabízí dostatečnou občanskou vybavenost,   
� umožňuje víceúrovňové vzdělávání,  
� poskytuje širokou škálu sportovních, kulturních a volnočasových aktivit, 
� zabezpečuje kvalitní zdravotní a sociální péči, 
� je ekonomicky stabilní a konkurenceschopné vůči okolí, 
� má své genius loci.   

 

⇒ Rok 2025 znamená pro Frýdek-Místek vysokou kvalitu života místních obyvatel vyváže-
nou dostatečnou ekonomickou základnou nabízející pracovní příležitosti pro místní oby-
vatele. Klíčovým prvkem rozvoje je terciární sektor s orientací na vysokou míru lidského 
potenciálu.  

Vize 2025 Vize 2025 
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Pro naplnění strategické vize rozvoje města Frýdek-Místek v roce 2025 byly definovány základní 
strategické cíle, které budou tvořit základ plnění Strategického plánu rozvoje.   
 
Pro období platnosti Strategického plánu rozvoje bylo definováno následujících 5 globálních 
strategických cílů: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Globální strategické cíle 

Vytvořit jedinečnou a nezaměnitelnou tvář města jako města 
ideálního pro život, vzdělávání, kulturu a sport, pro rozvoj lidského potenciálu a 
zdraví obyvatel, které oceňují i jeho návštěvníci.  
 

  

Zlepšit podmínky a vytvořit předpoklady pro výstavbu bytů a regeneraci domů, 
připravit a nabídnout další rozvojové plochy pro bydlení.  
 

Efektivně začlenit město mezi vyspělá euroregionální centra  

při respektování zásad komunitního plánování.  

 

Vytvořit ve městě příznivé podnikatelské prostředí, které bude podněcovat vznik 

nových a rozvoj stávajících firem, které budou ve městě investovat, zaměstnávat 

obyvatele a dále diverzifikovat jeho ekonomiku směrem k aktivitám s vyšší přida-

nou hodnotou. 

Vybudovat funkční a bezpečný dopravní systém navazující na tradiční urbanis-
tické hodnoty a kvalitu životního prostředí města v souladu s principy udržitel-
ného rozvoje. 
 

Globální strategické cíle 
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7. Klíčové oblasti 

Na základě zpracované analýzy území (Profil města), analýzy SWOT a výsledků dotazníkového 
šetření byly na jednání Řídící skupiny zvoleny prioritní oblasti, které tvoří základní pilíře rozvoje 
města v horizontu 14 let. V souladu se zachováním jednotného pojmosloví ve Strategickém plánu 
byly definovány základní rozvojové pilíře, které nesou pojmenování „Tematické oblasti“. Pro 
rozvoj města do roku 2025 byly vytýčeny následující tematické okruhy: 

Tematická oblast 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch  

Tematická oblast 2  Sociální služby a zdravotní péče 

Tematická oblast 3  Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní pro-
středí 

Důležitým hlediskem výběru a formulace tematických oblastí bylo podchycení vybraných oblastí 
rozvoje města Frýdku-Místku zvoleného na základě konsensu Řídící skupiny.  

Souhrnné charakteristiky Tematických oblastí: 

TO 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

� Infrastruktura pro vzdělávání, 
� městské příspěvkové organizace v oblasti školství, 
� infrastruktura pro kulturu, volný čas a sport (budovy, zařízení, institucí a služeb pro vol-

ný čas), 
� kulturní, sportovní a ostatní volnočasové aktivity (podpora a rozvoj sportovních 

a volnočasových aktivit), 
� infrastruktura a služby v oblasti cestovního ruchu, 
� image a propagace města, 
� identifikace občanů s městem (vytvoření pocitu sounáležitosti s městem, společné akce 

podporující zdravý patriotismus,  mediální management), 
� atraktivní centrum města (vytvoření pěší zóny). 

 

TO 2 Sociální služby a zdravotní péče  

� Sociální oblast (služby, sociální bydlení, bariéry, nízkoprahové kluby), 
� zdravotnictví a zdravotní péče (nemocnice, soukromé ordinace, zdravotnická zařízení),  
� komunitní plánování, 
� řešení problémů vyplývajících z jednání nepřizpůsobivých obyvatel, 
� bezpečnost (kriminalita, integrace, bariéry), 
� širší společenské vztahy (prevence, sociálně-patologické jevy, neziskový sektor). 
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TO 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí 

� Podpora zaměstnanosti (podpora tvorby pracovních míst, spolupráce na trhu práce, re-
kvalifikační kurzy a vzdělávání), 

� veřejně prospěšné práce, 
� podpora podnikatelského prostředí, 
� obchodní centra i podpora maloobchodu, 
� dotační programy, 
� rozvoj ekologické dopravy (rozvoj a podpora cyklostezek, in-line stezek, stezek pro pěší, 

elektromobily), 
� rozvoj hromadné dopravy a dopravní obslužnosti, 
� zklidnění dopravy, 
� bezpečnost a plynulost silničního provozu (rekonstrukce komunikací, přechody, bezpeč-

nostní prvky), 
� negativní vlivy dopravy, 
� doprava v klidu (parkoviště), 
� rozvoj technické infrastruktury (dobudování kanalizace, přivedení kanalizace do okrajo-

vých částí města, zajištění technické infrastruktury na pozemcích pro bytovou výstavbu, 
budování metropolitní sítě), 

� podpora územního plánování, 
� zlepšení kvality ovzduší, 
� stabilizace zeleně a veřejných prostranství ve městě, 
� podpora dostupného bydlení, 
� sběrné dvory a jejich využití,  
� environmentální vzdělávání.  

Pro každou ze tří Tematických oblastí byly vypracovány základní charakteristiky, souhrny opat-
ření a rozvojových aktivit, které budou následně převedeny v Akčním plánu do podoby konkrét-
ních projektů.  

Ačkoli jsou jednotlivá opatření zařazena do Tematických oblastí, jejich charakter je často průře-
zový tzn., že realizací jedné aktivity v dané Tematické oblasti dochází k řešení problémů v jiné 
oblasti či opatření. V rámci zajištění přehledu Strategického plánu do logické struktury jsou roz-
dělena jednotlivá opatření u každé Tematické oblasti na dva celky:  

A) Opatření průřezová,  

B) Opatření odvětvová.  

AD A) Vzhledem k širšímu zaměření kritických oblastí jsou některá opatření svým charakterem 
průřezovými - tzn. podmiňují realizaci strategických cílů stanovených opatření navazujících kri-
tických oblastí. Některá opatření jsou uskutečnitelná pouze za podmínky realizace jiného opat-
ření nebo je takový postup přinejmenším vhodný. Při správné koordinaci během realizace se 
jednotlivé aktivity vzájemně posílí a výsledný efekt může být znásoben. Z uvedených důvodů je 
nutno chápat tento „výčet opatření a rozvojových aktivit“ jako provázaný celek. Proto u každého 
opatření je uveden i výčet navazujících opatření, které tvoří provázanost s daným opatřením.  

AD B) Odvětvová opatření svým charakterem naplňují pouze jednu oblast řešení problémů 
a rozvojové aktivity jsou uskutečnitelné samostatně bez jakékoli vazby na další opatření či roz-
vojovou aktivitu. Jedná se především o opatření v oblasti dopravy, životního prostředí, sportu, 
vzdělávání, bezpečnosti a ochrany obyvatel a sociální oblasti.  
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8. Přehled oblastí, opatření a aktivit 

Oblast 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření 1.1 Podpora vzdělávání a školství ve městě  

Aktivita 1.1.1   Podpora rozvoje vzdělávání a prevence ve školách a školních zařízeních 

Aktivita 1.1.2   Infrastruktura pro rozvoj školství 

Aktivita 1.1.3   Rozvoj spolupráce na všech stupních vzdělávací soustavy 

Aktivita 1.1.4   Zefektivnění sítě škol ve městě 

Opatření 1.2 Podpora rozvoje multifunkční rekreační, sportovní a volnočasové zóny „Olešná“ 

Aktivita 1.2.1   
Rozvoj multifunkčního volnočasového areálu „Olešná“ (ubytovací, stravovací kapacity, do-
prava a technická infrastruktura) 

Aktivita 1.2.2   Rozvoj cyklostezek a in-line stezek včetně doprovodné infrastruktury (městský mobiliář) 

Aktivita 1.2.3   
Vybudování odpočinkových zón pro děti a mládež (skate park, místa pro piknik, adventure 
golf, outdoor fitness) 

Aktivita 1.2.4   Podpora rozvoje vodních sportů na přehradě Olešná 

Aktivita 1.2.5   Rozvoj a podpora spolupráce subjektů v oblasti Vzdělávání, volnočasových aktivit a kultury 

Opatření 1.3 Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit 

Aktivita 1.3.1   Vybudování a rozvoj dětských hřišť a sportovišť ve městě  

Aktivita 1.3.2   Výstavba volnočasových areálů pro mládež (skate park, baseballové hřiště, bike park) 

Aktivita 1.3.3   Rekonstrukce budov pro volný čas 

Aktivita 1.3.4   Rozvoj cyklodopravy ve městě (cyklostezky, cyklopruhy) 

Aktivita 1.3.5   Výstavba multifunkční a sportovní haly Polárka 

Aktivita 1.3.6   Podpora spolkové a klubové činnosti 

Aktivita 1.3.7   Rozvoj a podpora spolupráce subjektů v oblasti Vzdělávání, volnočasových aktivit a kultury 

Opatření 1.4 Podpora a rozvoj kulturního a společenského života ve městě 

Aktivita 1.4.1   Podpora kulturních akcí ve městě 

Aktivita 1.4.2   Přebudování kina Petra Bezruče na kulturní scénu  

Aktivita 1.4.3   Vybudování letního amfiteátru (letní kino a pódium pro hudební a divadelní produkci) 

Aktivita 1.4.4   Vybudování stálé divadelní scény  

Aktivita 1.4.5   Pořízení mobilního městského pódia 

Aktivita 1.4.6   Rekonstrukce Národního domu 

Aktivita 1.4.7   Rozvoj a podpora spolupráce subjektů v oblasti Vzdělávání, volnočasových aktivit a kultury 

Opatření 1.5 Zvýšení a zkvalitnění cestovního ruchu ve městě 

Aktivita 1.5.1   Podpora propagace různých druhů cestovního ruchu ve městě 

Aktivita 1.5.2   Vytvoření marketingové značky statutárního města Frýdku-Místku 

Aktivita 1.5.3   Podpora mediálního obrazu města 

Aktivita 1.5.4   Zvýšení potenciálu využití areálu frýdeckého zámku a okolí 

Aktivita 1.5.5   Využití potenciálu umístění areálu „Olešná“ 

Aktivita 1.5.6   Podpora spolupráce s Moravskoslezským krajem v oblasti propagace cestovního ruchu 

Aktivita 1.5.7   Vytvoření atraktivních center ve městě 

Aktivita 1.5.8   Rozvoj a podpora spolupráce subjektů v oblasti Vzdělávání, volnočasových aktivit a kultury 
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Oblast 2 Sociální služby a zdravotní péče 

Opatření 2.1 Podpora komunitního plánování sociálních služeb ve městě  

Aktivita 2.1.1   Realizace výstupů plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Frýdek-Místek  

Aktivita 2.1.2   Podpora potřebných sociálních služeb 

Aktivita 2.1.3   Zvyšování kvality sociálních služeb 

Aktivita 2.1.4   Podpora lokálního partnerství a komunitní spolupráce 

Aktivita 2.1.5   
Informovanost laické a odborné veřejnosti o poskytování sociálních služeb a souvisejících 
aktivit 

Opatření 2.2 Systematická podpora a rozvoj zdravotní péče 

Aktivita 2.2.1   Podpora a rozvoj zdravotní, následné a dlouhodobé péče 

Aktivita 2.2.2   
Vytváření podmínek pro integraci zdravotně postižených občanů, včetně vytváření rovných 
podmínek  

Aktivita 2.2.3   Podpora preventivních programů vedoucích k výchově ke zdraví a zdravému způsobu života  

Opatření 2.3 Bezpečnost a snižování negativních sociálních jevů ve městě 

Aktivita 2.3.1   Rozvoj programů prevence kriminality 

Aktivita 2.3.2   
Podpora a rozvoj programů prevence užívání návykových látek včetně podpory zdravého 
způsobu života bez drog, tabákových výrobků a alkoholu 

Aktivita 2.3.3   Snižování rizik spojených s užíváním návykových látek (harm reduction) 

Aktivita 2.3.4   Pokrytí rizikových lokalit a míst městským kamerovým systémem  

Aktivita 2.3.5   Rozvoj pultu centrální ochrany 

      

Oblast 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí 

Opatření 3.1 
Rozvoj Frýdku-Místku jako kvalitního a atraktivního prostředí pro podnikání a 
občany města 

Aktivita 3.1.1   Podpora rozvoje brownfields ve městě  

Aktivita 3.1.2   Systematizace a optimalizace poplatkové povinnosti podnikatelských subjektů  

Aktivita 3.1.3   Zkvalitnění služeb magistrátu města 

Aktivita 3.1.4   Podpora vzniku podnikatelského inkubátoru 

Aktivita 3.1.5   Pořízení změny územního plánu v souladu se Strategickým plánem rozvoje  

Aktivita 3.1.6   Regenerace a revitalizace veřejného prostranství ve městě 

Aktivita 3.1.7   Infrastruktura pro bydlení 

Opatření 3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury 

Aktivita 3.2.1   Vybudování obchvatu města 

Aktivita 3.2.2   Optimalizace dopravy v souladu s dopravním modelem města Frýdku-Místku  

Aktivita 3.2.3   Podpora cyklodopravy ve městě (cyklostezky, cyklotrasy, cyklopruhy) 

Aktivita 3.2.4   Rozvoj bezpečnostních prvků na místních komunikacích a chodnících 

Aktivita 3.2.5   
Podpora vícezdrojového financování oprav a údržby místních komunikací, chodníků a most-
ních objektů 

Aktivita 3.2.6   Modernizace železničních tratí FM – Ostrava a FM – Český Těšín 

Opatření 3.3 Podpora a rozvoj dopravní obslužnosti města 

Aktivita 3.3.1   Obnova vozidel pro městkou a příměstskou dopravu 

Aktivita 3.3.2   Zavedení moderního elektronického dopravně-informačního systému pro cestující 

Aktivita 3.3.3   Zavedení integrovaného dopravního systému FM a okolí  
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Aktivita 3.3.4   Analýza a případná podpora vzniku městského dopravního podniku  

Opatření 3.4 Statická doprava ve městě  

Aktivita 3.4.1   Infrastruktura pro statickou dopravu (hlídaná parkoviště a parkovací domy) 

Aktivita 3.4.2   Řešení statické dopravy  

Aktivita 3.4.3   Výstavba a rozvoj parkovišť v parteru sídlištních bloků, centru města a rekreační zóně Olešná 

Opatření 3.5 Rozvoj technické a vodohospodářské infrastruktury  

Aktivita 3.5.1   Vybudování metropolitní sítě 

Aktivita 3.5.2   Dobudování kanalizace ve městě vč. okrajových částí 

Aktivita 3.5.3   Systém monitoringu vodních toků 

Opatření 3.6 Čistota ovzduší a snižování hlukové zátěže  

Aktivita 3.6.1   Čistota ovzduší 

Aktivita 3.6.2   Snižování hlukové zátěže  

Opatření 3.7 Veřejná zeleň ve městě 

Aktivita 3.7.1   Podpora regenerace veřejné zeleně 

Aktivita 3.7.2   Podpora vzniku regenerační zóny 

Aktivita 3.7.3   Podpora vzdělávání, vznik naučných stezek, semináře, osvěta  

Opatření 3.8 Udržitelný systém odpadového hospodářství 

Aktivita 3.8.1   Infrastruktura pro udržitelný systém odpadového hospodářství  

Aktivita 3.8.2   Podpora separace a optimalizace odpadového hospodářství ve městě 

Aktivita 3.8.3   Podpora rozmístění sběrných nádob ve městě  

Opatření 3.9 Podpora zaměstnanosti, zaměstnatelnosti a sociální inkluze 

Aktivita 3.9.1   Podpora chráněného a asistovaného zaměstnávání 

Aktivita 3.9.2   Podpora podnikatelských subjektů vytvářející nové pracovní příležitosti  

Aktivita 3.9.3   Podpora programů pracovní rehabilitace a vzdělávání 

Aktivita 3.9.4   
Systémové zapojování osob ohrožených sociální exkluzí do realizace cílů a opatření strategie 
Frýdku-Místku 

Aktivita 3.9.5   Podpora politiky zaměstnanosti 
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9. Popis jednotlivých tematických oblastí 

9.1. OBLAST 1 - VZDĚLÁVÁNÍ, VOLNOČASOVÉ AKTIVITY A CESTOVNÍ RUCH 

Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Strategická vize: 

Kvalitní a multioborové vzdělávání pro obyvatele města a širokého okolí, jež doplňují nové kon-
cepce a formy celoživotního vzdělávání. V rámci volnočasových aktivit dobře fungující a prospe-
rující volnočasová infrastruktura zaměřená na různé sporty a relaxační aktivity obyvatel.  

Strategický cíl:  

� Podpora a optimalizace školství na území města 
� Rozvoj a doplnění chybějící volnočasové infrastruktury 
� Zlepšení nabídky aktivit na podporu cestovního ruchu pro obyvatele a návštěvníky města  

Dílčí opatření:  

⇒ 1.1 Podpora vzdělávání a školství ve městě 

⇒ 1.2 Podpora rozvoje multifunkční rekreační, sportovní a volnočasové zóny „Olešná“ 

⇒ 1.3 Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit 

⇒ 1.4 Podpora a rozvoj kulturního a společenského života ve městě 

⇒ 1.5 Zvýšení a zkvalitnění cestovního ruchu ve městě 

 

Podrobná specifikace navržených opatření: 

1.1 Podpora vzdělávání a školství ve městě  

Výchozí situace:  

 

Silné stránky: 

+ Pozitivní hodnocení základních škol zejména u mladších ročníků 
obyvatel města 

Slabé stránky: 

– Horší hodnocení úrovně středních škol a mateřských škol obyvateli 
města 

Příležitosti: 

� Rozvoj kvalitního a multioborového vzdělávání ve městě 

Ohrožení: 

! Úbytek pracovních míst s potřebou vyšší kvalifikace 

! Pokles počtu žáků učilišť 
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Cíle opatření: • Aktivní podpora činnosti škol a institucí na území města a moderni-
zace zařízení. 

Typ opatření: • Průřezové  

Vazba na dokumenty 
na krajské úrovni: 

• Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 2016, Glo-
bální cíl 3 - Vzdělaná společnost aktivních a sebevědomých obyva-
tel, SSC 3.1 Zlepšit spolupráci škol a jejich studentů s firmami, SSC 
3.4 Zvýšit počet a zlepšit připravenost osob zapojených do studia 
technických profesí dobře uplatnitelných na trhu práce. 

• Program rozvoje Moravskoslezského kraje na období 2010-2012, Glo-
bální cíl 3 - Vzdělaná společnost aktivních a sebevědomých obyva-
tel, SSC 3.1 Zlepšit spolupráci škol a jejich studentů s firmami, SSC 
3.4 Zvýšit počet a zlepšit připravenost osob zapojených do studia 
technických profesí dobře uplatnitelných na trhu práce. 

• Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje na léta 2010 – 
2016, Prioritní oblast B – Lidské zdroje, Specifický cíl B3 – Rozvoj 
systému technického a dalšího vzdělávání. 

 

Vazba na dokumenty 
na národní úrovni: 

• Strategie regionálního rozvoje ČR, priorita 3 Lidé a osídlení. 

• Národní rozvojový plán 2007 – 2013, priorita rozvoj moderní a 
konkurenceschopné společnosti, oblast 1 Vzdělávání. 

• Národní strategický referenční rámec 2007 – 2013, priorita 
Vzdělávání.  

• Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České 
republiky 2007, Strategický směr Rovnost příležitostí, Strategický 
směr Kurikulární reforma – nástroj k modernizaci vzdělávání s 
důrazem na rozvoj klíčových kompetencí, Strategický směr Podpora 
cizích jazyků, informačních a komunikačních technologií, 
Strategický směr Zvyšování profesionality a zlepšování pracovních 
podmínek pedagogických pracovníků Strategický směr Podpora 
dalšího vzdělávání. 

Aktivity naplňující 
opatření:  

A 1.1.1 Podpora rozvoje vzdělávání a prevence ve školách a školních 
zařízeních 
Podpora zavádění nových prvků výuky (interaktivní metody, e-learning, 
terénní výuka)a obnova, modernizace výukových materiálů (studijních 
textů, studijních opor a učebnic). Dále bude kladen důraz na podporu 
práce s mládeží při mimoškolní činnosti s cílem eliminace vzniku sociálně 
patologických jevů a prevence vzniku sociálního vyloučení.     

A 1.1.2 Infrastruktura pro rozvoj školství 
Důraz bude kladen nejen na fyzickou obnovu školských zařízení (rekon-
strukce budov, budování bezbariérových přístupů, technické zázemí pro 
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školní výuku, modernizace školních hřišť a tělocvičen), ale také na mo-
dernizaci školních pomůcek – informačně-technologické pomůcky, inter-
aktivní prvky a zařízení, školní mobiliář apod.).  

A 1.1.3 Rozvoj spolupráce na všech stupních vzdělávací soustavy 
Půjde o podporu a rozvoj spolupráce školských institucí ve městě v oblasti 
nových trendů ve výchově a vzdělávání, navazování partnerství se vzdělá-
vacími institucemi mimo Frýdek-Místek, společnou realizaci vzdělávacích 
projektů, případně spolupráce na poli výzkumné činnosti apod.  

A 1.1.4 Zefektivnění sítě škol ve městě 
Vytvoření dlouhodobé koncepce celoživotního vzdělávání ve městě, která 
zaměří pozornost na možnosti vzdělávání všech věkových kategorií. 
Dlouhodobějším záměrem je řešení absence zastoupení vysokého školství 
ve městě (možnost otevření vyšší odborné školy nebo pobočky renomova-
né vysoké školy na území města). 

Subjekty odpovědné 
za realizaci aktivit: 

⇒ Magistrát města Frýdku-Místku, odbor školství, kultury, mláde-
že a tělovýchovy 

⇒ Magistrát města Frýdku-Místku, odbor investiční  

⇒ Příspěvkové organizace statutárního města Frýdku-Místku 

⇒ Příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje 

⇒ Vysoké školy 

⇒ Soukromé subjekty (školské instituce) 

Doba realizace akti-
vit: 

2012 - 2025 

 

 

Možné zdroje finan-
cování rozvojových 
aktivit: 

⇒ Rozpočet statutárního města Frýdku-Místku  

⇒ Rozpočet Moravskoslezského kraje 

⇒ Dotace a granty Moravskoslezského kraje 

⇒ ROP Moravskoslezsko 

⇒ OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

⇒ OP Lidské zdroje a zaměstnanost 

⇒ OP ČR – Polsko 

⇒ OP ČR – Slovensko  

⇒ Dotace MŠMT 

⇒ Komunitární programy EU (Leonardo da Vinci, Erasmus, Come-
nius apod.) 

⇒ Soukromé zdroje 
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Synergické vazby na 
ostatní opatření: 

⇒ A 2.1.4 Podpora lokálního partnerství a komunitní spolupráce 

⇒ A 2.1.1 Realizace výstupů plánu rozvoje sociálních služeb ve městě 
Frýdek-Místek  

⇒ A 2.1.5 Informovanost laické a odborné veřejnosti o poskytování 
sociálních služeb a souvisejících aktivit 

⇒ A 2.2.3 Podpora preventivních programů vedoucích k výchově ke 
zdraví a zdravému způsobu života 

⇒ A 2.3.1 Rozvoj programů prevence kriminality 

⇒ A 2.3.2 Podpora a rozvoj programů prevence užívání návykových 
látek včetně podpory zdravého způsobu života bez drog, tabákových 
výrobků a alkoholu 

⇒ A 2.3.3 Snižování rizik spojených s užíváním návykových látek 
(harm reduction) 

 

1.2 Podpora rozvoje multifunkční rekreační, sportovní a volnočasové zóny „Olešná“ 

Výchozí situace:  

 

Silné stránky: 

+ Výhodná poloha, okolní příroda, blízkost Beskyd, dobrá silniční 
dostupnost 

+ Rozvinutá síť cyklostezek a velká obliba cykloturistiky mezi obyva-
teli města 

Slabé stránky: 

– Nevhodná struktura služeb pro návštěvníky a obyvatele 
v historických částech a centru města (obchody s nekvalitním zbo-
žím, přitahující čím dál méně zájem nakupujících) 

Příležitosti: 

� Možnost využití rekreační zóny Olešná pro komplexní podporu a 
rozvoj cestovního ruchu 

� Podpora Moravskoslezského kraje v oblasti rozvoje cestovního 
ruchu, podpora vzniku a činnosti managementu turistické oblasti 
Beskydy-Valašsko 

� Možnost vícezdrojového financování (pro rekonstrukce sportov-
ních zařízení, objektů sociální péče, oblasti kultury atd.) 

Ohrožení: 

! Pokles počtu návštěvníků za posledních 10 let, významný pokles 
přenocování a zkracování doby pobytu 

! „Stínový“ efekt Ostravy (např. v oblasti kultury, historie, nákupů) 
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Cíle opatření: 

• Vytvořit dostatečné a kvalitní podmínky pro trávení volného času, 
sport a rekreaci občanů a návštěvníků v zóně Olešná. 

• Rozšířit nabídku možností trávení volného času ve městě a v pří-
městské krajině. 

Typ opatření: • Průřezové  

Vazba na dokumenty 
na krajské úrovni: 

• Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 2016, Glo-
bální cíl 4 - Kvalitní a kulturní prostředí, služby a infrastruktura pro 
život, práci a návštěvu, SSC 4.1 Stát se krajem špičkových „služeb 
pro 5 milionů“ – rozšířit nabídku volnočasové infrastruktury a slu-
žeb pro obyvatele kraje a návštěvníky ze sousedících regionů Česka, 
Polska a Slovenska.  

• Program rozvoje Moravskoslezského kraje na období 2010-2012, Glo-
bální cíl 4 - Kvalitní a kulturní prostředí, služby a infrastruktura pro 
život, práci a návštěvu, SSC 4.1 Stát se krajem špičkových „služeb 
pro 5 milionů“ – rozšířit nabídku volnočasové infrastruktury a slu-
žeb pro obyvatele kraje a návštěvníky ze sousedících regionů Česka, 
Polska a Slovenska.  

• Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském 
kraji pro léta 2009 – 2013, Prioritní osa 1 Spolupráce, Prioritní osa 3 
Realizační předpoklady CR. 

 

Vazba na dokumenty 
na národní úrovni: 

• Strategie regionálního rozvoje ČR, priorita 3 Lidé a osídlení. 

• Národní rozvojový plán 2007 – 2013, priorita Vyvážený a 
harmonický rozvoj území České republiky, oblast Rozvoj městského 
prostředí.  

• Národní strategický referenční rámec 2007 – 2013, Priorita Rozvoj 
městského prostředí. 

• Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007 – 
2013, Priorita 1: Konkurenceschopnost národních a regionálních 
produktů; Priorita 2: Rozšiřování a zkvalitnění infrastruktury a 
služeb cestovního ruchu. 

Vazba na dokumenty 
na místní úrovni: 

• Územní plán Frýdku-Místku. 

• Územně analytické podklady správního obvodu obce s rozšířenou 
působností Frýdek-Místek. 

• Integrovaný plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku - 
PŘITAŽLIVÉ MĚSTO, Prioritní oblast 1 Přitažlivé město. 

 

 

Aktivity naplňující 

A 1.2.1 Rozvoj multifunkčního volnočasového areálu „Olešná“ (ubyto-
vací, stravovací kapacity, doprava a technická infrastruktura) 

Podpora podnikatelských záměrů v oblasti budování nových ubytovacích 
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opatření:  a stravovacích kapacit v areálu „Olešná“;  vybudování nových parkova-
cích kapacit v tomto areálu; rekonstrukce a revitalizace prostoru v okolí 
nové infrastruktury, rozšíření krytého aquaparku. 

A 1.2.2 Rozvoj cyklostezek a in-line stezek včetně doprovodné infra-
struktury (městský mobiliář) 
V bezprostředním okolí a samotném  areálu „Olešná“ vybudovat nové 
stezky (cyklo a in-line) a okolí doplnit zázemím pro občany a rekreanty – 
městský mobiliář (lavičky, odpočívadla, odpadkové koše, stojany na kola 
atd.). 

A 1.2.3 Vybudování odpočinkových zón pro děti a mládež (skate park, 
místa pro piknik, adventure golf, outdoor fitness) 
V bezprostředním okolí a samotném  areálu „Olešná“ vybudovat zóny pro 
trávení volného času dětí a mládeže, především skate park, místa pro 
odpočinek, piknik, adventure golf, outdoor fitness a tzv. klidové zóny 
s doprovodným mobiliářem.     

A 1.2.4 Podpora rozvoje vodních sportů na přehradě Olešná 
Aktivně podporovat rozvoj nových vodních sportů nejen pro organizova-
né sportovce, ale především pro rekreanty a návštěvníky areálu. Důraz 
bude kladen na atraktivitu vodní plochy a max. možné využití při sezón-
ním provozu.  

A 1.2.5 Rozvoj a podpora spolupráce subjektů v oblasti Vzdělávání, vol-
nočasových aktivit a kultury 
Město Frýdek-Místek se bude aktivně podílet na rozvoji spolupráce všech 
subjektů formou marketingové, finanční a materiální podpory s důrazem 
na rozvíjení vzájemných profesně-přátelských vztahů. 

Subjekty odpovědné 
za realizaci aktivit: 

⇒ Magistrát města Frýdku-Místku, odbor investiční  

⇒ TS a. s. Frýdek-Místek 

⇒ Povodí Odry, s. p.  

⇒ Sportplex Frýdek-Místek, s. r. o. 

⇒ Soukromé subjekty (podnikatelé) 

Doba realizace akti-
vit: 

2012 - 2025 

 

 

Možné zdroje finan-
cování rozvojových 
aktivit: 

⇒ Rozpočet statutárního města Frýdku-Místku 

⇒ Rozpočet Moravskoslezského kraje 

⇒ Dotace a granty Moravskoslezského kraje 

⇒ ROP Moravskoslezsko 

⇒ OP ČR – Polsko 
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⇒ OP ČR – Slovensko  

⇒ Integrovaný operační program 

⇒ Dotace MMR 

⇒ Komunitární programy EU (Culture, Town Twinning apod.) 

⇒ Soukromé zdroje 

Synergické vazby na 
ostatní aktivity: 

⇒ A 1.3.4 Rozvoj cyklodopravy ve městě (cyklostezky, cyklopruhy) 

⇒ A 1.3.7 Rozvoj a podpora spolupráce subjektů v oblasti Vzdělávání, 
volnočasových aktivit a kultury 

⇒ A 1.4.7 Rozvoj a podpora spolupráce subjektů v oblasti Vzdělávání, 
volnočasových aktivit a kultury 

⇒ A 1.5.8 Rozvoj a podpora spolupráce subjektů v oblasti Vzdělávání, 
volnočasových aktivit a kultury 

⇒ A 3.2.3 Podpora cyklodopravy ve městě (cyklostezky, cyklotrasy, 
cyklopruhy) 

 

1.3 Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit 

Výchozí situace:  

 

Silné stránky: 

+ Výhodná poloha, okolní příroda, blízkost Beskyd, dobrá silniční 
dostupnost 

+ Rozvinutá síť cyklostezek a velká obliba cykloturistiky mezi obyva-
teli města 

Slabé stránky: 

– Nevhodná struktura služeb pro návštěvníky a obyvatele 
v historických částech a centru města (obchody s nekvalitním zbo-
žím, přitahující čím dál méně zájem nakupujících) 

– Neutěšený stav některých dětských hřišť a sportovišť 

Příležitosti: 

� Posílení cestovního ruchu  

� Podpora Moravskoslezského kraje v oblasti rozvoje cestovního 
ruchu, podpora vzniku a činnosti managementu turistické oblasti 
Beskydy-Valašsko 

� Růst zájmu o industriální památky ze strany turistů 

� Dobudování sítě cyklostezek 

� Možnost zhodnocení a posílení stávající zeleně pro rekreační funk-
ci 
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� Možnost vícezdrojového financování (pro rekonstrukce sportov-
ních zařízení, objektů sociální péče, oblasti kultury atd.) 

Ohrožení: 

! Pokles počtu návštěvníků za posledních 10 let, významný pokles 
přenocování a zkracování doby pobytu 

! „Stínový“ efekt Ostravy (např. v oblasti kultury, historie, nákupů) 

 

Cíle opatření: 

• Systematická podpora současné volnočasové infrastruktury a nava-
zujících aktivit. 

• Modernizace a rozvoj nové volnočasové infrastruktury a navazují-
cích aktivit. 

Typ opatření: • Průřezové 

Vazba na dokumenty 
na krajské úrovni: 

• Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 2016, Glo-
bální cíl 4 - Kvalitní a kulturní prostředí, služby a infrastruktura pro 
život, práci a návštěvu, SSC 4.1 Stát se krajem špičkových „služeb 
pro 5 milionů“ – rozšířit nabídku volnočasové infrastruktury a slu-
žeb pro obyvatele kraje a návštěvníky ze sousedících regionů Česka, 
Polska a Slovenska.  

• Program rozvoje Moravskoslezského kraje na období 2010-2012, Glo-
bální cíl 4 - Kvalitní a kulturní prostředí, služby a infrastruktura pro 
život, práci a návštěvu, SSC 4.1 Stát se krajem špičkových „služeb 
pro 5 milionů“ – rozšířit nabídku volnočasové infrastruktury a slu-
žeb pro obyvatele kraje a návštěvníky ze sousedících regionů Česka, 
Polska a Slovenska.  

• Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském 
kraji pro léta 2009 – 2013, Prioritní osa 1 Spolupráce, Prioritní osa 3 
Realizační předpoklady CR. 

 

 

 

Vazba na dokumenty 
na národní úrovni: 

• Strategie regionálního rozvoje ČR, priorita 3 Lidé a osídlení. 

• Národní rozvojový plán 2007 – 2013, priorita Vyvážený a 
harmonický rozvoj území České republiky, oblast Rozvoj městského 
prostředí.  

• Národní strategický referenční rámec 2007 – 2013, Priorita Rozvoj 
městského prostředí. 

• Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007 – 
2013, Priorita 1: Konkurenceschopnost národních a regionálních 
produktů; Priorita 2: Rozšiřování a zkvalitnění infrastruktury a 
služeb cestovního ruchu.  

Vazba na dokumenty 
na místní úrovni: 

• Územní plán Frýdku-Místku. 

• Územně analytické podklady správního obvodu obce s rozšířenou 
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působností Frýdek-Místek. 

• Integrovaný plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku - 
PŘITAŽLIVÉ MĚSTO, Prioritní oblast 1 Přitažlivé město. 

 

 

Aktivity naplňující 
opatření:  

A 1.3.1 Vybudování a rozvoj dětských hřišť a sportovišť ve městě  
Podpora modernizace dětských hřišť a sportovišť na základě legislativ-
ních požadavků EU a technických norem. Rozvoj nových herních prvků, 
ploch pro trávení volného času a odpočinkových a klidových zón na území 
celého města Frýdek-Místek.  

A 1.3.2 Výstavba volnočasových areálů pro mládež (skate park, basebal-
lové hřiště, bike park) 
Vybudování nových volnočasových areálů, určených zejména pro děti a 
mládež. Areály budou obsahovat nové herní prvky a plochy (např. skate 
park, baseballové hřiště, dětské dopravní hřiště, lanové centrum, horole-
zecká stěna, naučné stezky apod.). Pro milovníky horských kol je zamýš-
leno vybudování „bike parku“ - areálu s výběrem několika tratí 
v závislosti na charakteru, obtížnosti či soutěžním režimu. 

A 1.3.3 Rekonstrukce budov pro volný čas 
Ve městě se nachází budovy, které by mohly sloužit nebo již slouží pro 
volnočasové aktivity. Zájmem města by měly být iniciativy k rozvoji a 
max. využití těchto budov pro nové formy trávení volného času.  

A 1.3.4 Rozvoj cyklodopravy ve městě (cyklostezky, cyklopruhy) 
Aktivní podpora rozvoje nových forem cyklistické dopravy ve městě podle 
zpracované studie rozvoje cyklistické dopravy. Navázání na krajské a 
celostátní koncepce rozvoje jednotlivých druhů cyklodopravy. Podpora 
rozšiřování zázemí pro cyklisty (úschova, servis, půjčovna apod.)  

A 1.3.5 Výstavba multifunkční a sportovní haly Polárka 
Na území města se nachází sportovní hala, jejíž zařízení je již po technic-
ké a morální stránce zastaralé a neodpovídá současným požadavkům 
kladeným na moderní sportovní zařízení. Snahou investora bude na místě 
současného objektu zbudovat nový objekt. Aktivita bude zaměřena na 
zvýšení propagace sportovní haly a s tím spojených aktivit nejen pro ob-
čany města, ale také pro sportovce a návštěvníky z nejširšího okolí.    

A 1.3.6 Podpora spolkové a klubové činnosti 
Snahou města by mělo být spravedlivé a transparentní rozdělování fi-
nančních grantů a dotací pro sportovní kluby, občanská sdružení a ne-
ziskové organizace.   

A 1.3.7 Rozvoj a podpora spolupráce subjektů v oblasti Vzdělávání, vol-
nočasových aktivit a kultury 
Město Frýdek-Místek se bude aktivně podílet na rozvoji spolupráce všech 
subjektů formou marketingové, finanční a materiální podpory s důrazem 
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na rozvíjení vzájemných profesně-přátelských vztahů. 

Subjekty odpovědné 
za realizaci aktivit: 

⇒ Magistrát města Frýdku-Místku, odbor investiční  

⇒ Magistrát města Frýdku-Místku, odbor školství, kultury, mláde-
že a tělovýchovy 

⇒ Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a 
zemědělství 

⇒ Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního 
hospodářství 

⇒ Sportplex Frýdek-Místek, s. r. o. 

⇒ Soukromé subjekty (podnikatelé) 

Doba realizace akti-
vit: 

2012 - 2025 

 

 

Možné zdroje finan-
cování rozvojových 
aktivit: 

⇒ Rozpočet statutárního města Frýdku-Místku  

⇒ Rozpočet Moravskoslezského kraje 

⇒ Dotace a granty Moravskoslezského kraje 

⇒ ROP Moravskoslezsko 

⇒ OP ČR – Polsko 

⇒ OP ČR – Slovensko  

⇒ Integrovaný operační program 

⇒ Dotace MMR 

⇒ Dotace MK 

⇒ Komunitární programy EU (Culture, Town Twinning apod.) 

⇒ Soukromé zdroje 

Synergické vazby na 
ostatní opatření: 

⇒ A 1.2.5 Rozvoj a podpora spolupráce subjektů v oblasti Vzdělávání, 
volnočasových aktivit a kultury 

⇒ A 1.2.2 Rozvoj cyklostezek a in-line stezek včetně doprovodné infra-
struktury (městský mobiliář) 

⇒ A 1.4.7 Rozvoj a podpora spolupráce subjektů v oblasti Vzdělávání, 
volnočasových aktivit a kultury 

⇒ A 1.5.8 Rozvoj a podpora spolupráce subjektů v oblasti Vzdělávání, 
volnočasových aktivit a kultury 

⇒ A 3.2.3 Podpora cyklodopravy ve městě (cyklostezky, cyklotrasy, 
cyklopruhy) 
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1.4 Podpora a rozvoj kulturního a společenského života ve městě 

Výchozí situace:  

 

Silné stránky: 

+ Výhodná poloha, okolní příroda, blízkost Beskyd, dobrá silniční 
dostupnost 

+ Bohatá historie, historické a industriální památky na území města 

+ Bohaté možnosti kulturního vyžití a pozitivní hodnocení úrovně 
kulturních akcí 

Slabé stránky: 

– Nevhodná struktura služeb pro návštěvníky a obyvatele 
v historických částech a centru města (obchody s nekvalitním zbo-
žím, přitahující čím dál méně zájem nakupujících) 

– Absence stálé divadelní scény 

Příležitosti: 

� Posílení cestovního ruchu  

� Podpora Moravskoslezského kraje v oblasti rozvoje cestovního 
ruchu, podpora vzniku a činnosti managementu turistické oblasti 
Beskydy-Valašsko 

� Růst zájmu o industriální památky ze strany turistů 

� Možnost vícezdrojového financování (pro rekonstrukce sportov-
ních zařízení, objektů sociální péče, oblasti kultury atd.) 

Ohrožení: 

! Pokles počtu návštěvníků za posledních 10 let, významný pokles 
přenocování a zkracování doby pobytu 

! Nedostatek finančních prostředků na zamýšlené projekty (sociální, 
sportovní a kulturní účely) 

! „Stínový“ efekt Ostravy (např. v oblasti kultury, historie, nákupů) 

 

Cíle opatření: 

• Kvalitní infrastruktura pro kulturní akce. 

• Rozšířit nabídku kulturních, společenských a sportovních akcí pro 
obyvatele i návštěvníky města. 

• Zvýšit návštěvnost pořádaných akcí. 

Typ opatření: • Průřezové 

Vazba na dokumenty 
na krajské úrovni: 

• Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském 
kraji pro léta 2009 – 2013, Prioritní osa 1 Spolupráce, Prioritní osa 2 
Marketing, Prioritní osa 3 Realizační předpoklady CR.  

 • Strategie regionálního rozvoje ČR, Priorita 7 Kultura 
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Vazba na dokumenty 
na národní úrovni: 

• Národní rozvojový plán 2007 – 2013, Priorita Posilování 
konkurenceschopnosti české ekonomiky 

• Národní strategický referenční rámec 2007 – 2013, Priorita 
Udržitelný rozvoj cestovního ruchu a využití potenciálu kulturního 
bohatství 

• Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007 – 
2013, Priorita 1: Konkurenceschopnost národních a regionálních 
produktů; Priorita 2: Rozšiřování a zkvalitnění infrastruktury a 
služeb cestovního ruchu; Priorita 3: Marketing cestovního ruchu a 
rozvoj lidských zdrojů; Priorita 4: Vytváření organizační struktury 
cestovního ruchu 

Vazba na dokumenty 
na místní úrovni: 

• Územní plán Frýdku-Místku. 

• Územně analytické podklady správního obvodu obce s rozšířenou 
působností Frýdek-Místek. 

• Integrovaný plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku - 
PŘITAŽLIVÉ MĚSTO, Prioritní oblast 1 Přitažlivé město. 

 

 

 

 

Aktivity naplňující 
opatření:  

A 1.4.1 Podpora kulturních akcí ve městě 
Materiální, finanční a marketingová podpora kulturních akcí, které tvoří 
každoroční tradici kulturního života ve městě. Podpora akcí pořádaných 
všemi participujícími kulturními subjekty. 

A 1.4.2 Přebudování kina Petra Bezruče na kulturní scénu  
V rámci zachování celosezónní nabídky kulturních akcí je snahou vybu-
dovat krytou scénu pro konání kulturních a společenských akcí. Jako 
vhodné řešení se jeví rekonstrukce kina Petra Bezruče a využití tohoto 
objektu pro kulturní účely. 

A 1.4.3 Vybudování letního amfiteátru (letní kino a pódium pro hudební 
a divadelní produkci) 
Pro konání letních slavností a kulturních akcí v letních měsících je nutné 
vybudovat letní scénu, kterou by tvořilo letní kino a pódium pro hudební 
a divadelní produkci).  

A 1.4.4 Vybudování stálé divadelní scény  
Městu Frýdek-Místek chybí stálá divadelní scéna. Snahou města by měla 
být materiální a fyzická podpora profesionálních divadel a činoherních 
spolků tak, aby občané města měli dostatečnou kulturní nabídku. 

A 1.4.5 Pořízení mobilního městského pódia 
Pro konání městských slavností a dalších tradičních kulturních akcí ve 
městě je nutné pořídit samostatné městské pódium, které bude sloužit 
všem uměleckým a sportovním spolkům. Pódium by mělo být lehce stavi-
telné a vysoce mobilní.  
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A 1.4.6 Rekonstrukce Národního domu 
Fyzická obnova sálů pro konání kulturních a společenských akcí, přede-
vším jeviště, malého a velkého sálu, zasedacího sálu, učeben a klubovny 
pro požadavky 21. století.  

A 1.4.7 Rozvoj a podpora spolupráce subjektů v oblasti Vzdělávání, vol-
nočasových aktivit a kultury 
Město Frýdek-Místek se bude aktivně podílet na rozvoji spolupráce všech 
subjektů formou marketingové, finanční a materiální podpory s důrazem 
na rozvíjení vzájemných profesně-přátelských vztahů. V uvedené oblasti 
bude město a jeho p. o. kooperovat též se zahraničními subjekty jako jsou 
např. partnerská města (např. dny česko-polské kultury, česko-slovenské 
kultury, spolupráce knihoven apod.). 

Subjekty odpovědné 
za realizaci aktivit: 

⇒ Magistrát města Frýdku-Místku, odbor investiční  

⇒ Magistrát města Frýdku-Místku, odbor školství, kultury, mláde-
že a tělovýchovy 

⇒ Příspěvkové organizace 

⇒ Neziskové organizace  

⇒ Soukromé subjekty (podnikatelé) 

Doba realizace akti-
vit: 

2012 - 2025 

 

 

Možné zdroje finan-
cování rozvojových 
aktivit: 

⇒ Rozpočet statutárního města Frýdku-Místku  

⇒ Rozpočet Moravskoslezského kraje 

⇒ Dotace a granty Moravskoslezského kraje 

⇒ ROP Moravskoslezsko 

⇒ OP ČR – Polsko 

⇒ OP ČR – Slovensko  

⇒ Integrovaný operační program 

⇒ Dotace MMR 

⇒ Dotace MK 

⇒ Komunitární programy EU (Culture, Town Twinning apod.) 

⇒ Soukromé zdroje 

Synergické vazby na 
ostatní opatření: 

⇒ A 1.2.5 Rozvoj a podpora spolupráce subjektů v oblasti Vzdělávání, 
volnočasových aktivit a kultury 

⇒ A 1.3.7 Rozvoj a podpora spolupráce subjektů v oblasti Vzdělávání, 
volnočasových aktivit a kultury  
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⇒ A 1.5.8 Rozvoj a podpora spolupráce subjektů v oblasti Vzdělávání, 
volnočasových aktivit a kultury 

 

1.5 Zvýšení a zkvalitnění cestovního ruchu ve městě 

Výchozí situace:  

 

Silné stránky: 

+ Výhodná poloha, okolní příroda, blízkost Beskyd, dobrá silniční 
dostupnost 

+ Dobré dopravní napojení na Ostravu 

+ Rozvinutá síť cyklostezek a velká obliba cykloturistiky mezi obyva-
teli města 

+ Bohatá historie, historické a industriální památky na území města 

+ Bohaté možnosti kulturního vyžití a pozitivní hodnocení úrovně 
kulturních akcí 

+ Největší ubytovací kapacity v kraji 

Slabé stránky: 

– Nevhodná struktura služeb pro návštěvníky a obyvatele 
v historických částech a centru města (obchody s nekvalitním zbo-
žím, přitahující čím dál méně zájem nakupujících) 

Příležitosti: 

� Posílení cestovního ruchu  

� Podpora Moravskoslezského kraje v oblasti rozvoje cestovního 
ruchu, podpora vzniku a činnosti managementu turistické oblasti 
Beskydy-Valašsko 

� Růst zájmu o industriální památky ze strany turistů 

� Možnost vícezdrojového financování (pro rekonstrukce sportov-
ních zařízení, objektů sociální péče, oblasti kultury atd.) 

Ohrožení: 

! Pokles počtu návštěvníků za posledních 10 let, významný pokles 
přenocování a zkracování doby pobytu 

! Nedostatek finančních prostředků na zamýšlené projekty (sociální, 
sportovní a kulturní účely) 

! „Stínový“ efekt Ostravy (např. v oblasti kultury, historie, nákupů) 

 

Cíle opatření: 

• Zajistit kvalitní podmínky a infrastrukturu pro cestovní ruch. 

• Využít potenciálu významných přírodních a kulturně-historických 
prvků na území města. 
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• Zvýšit návštěvnost města. 

• Zvýšit příjmy z cestovního ruchu. 

• Podporovat marketing, propagaci cestovního ruchu, mediální ma-
nagement a zlepšovat image města. 

Typ opatření: • Průřezové  

Vazba na dokumenty 
na krajské úrovni: 

• Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 2016, Glo-
bální cíl 4 - Kvalitní a kulturní prostředí, služby a infrastruktura pro 
život, práci a návštěvu, SSC 4.1 Stát se krajem špičkových „služeb 
pro 5 milionů“ – rozšířit nabídku volnočasové infrastruktury a slu-
žeb pro obyvatele kraje a návštěvníky ze sousedících regionů Česka, 
Polska a Slovenska.  

• Program rozvoje Moravskoslezského kraje na období 2010-2012, Glo-
bální cíl 4 - Kvalitní a kulturní prostředí, služby a infrastruktura pro 
život, práci a návštěvu, SSC 4.1 Stát se krajem špičkových „služeb 
pro 5 milionů“ – rozšířit nabídku volnočasové infrastruktury a slu-
žeb pro obyvatele kraje a návštěvníky ze sousedících regionů Česka, 
Polska a Slovenska.  

• Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském 
kraji pro léta 2009 – 2013, Prioritní osa 1 Spolupráce, Prioritní osa 2 
Marketing, Prioritní osa 3 Realizační předpoklady CR. 

 

 

 

Vazba na dokumenty 
na národní úrovni: 

• Strategie regionálního rozvoje ČR, priorita 6 Cestovní ruch. 

• Národní rozvojový plán 2007 – 2013, Priorita Posilování 
konkurenceschopnosti české ekonomiky. 

• Národní strategický referenční rámec 2007 – 2013, Priorita 
Udržitelný rozvoj cestovního ruchu a využití potenciálu kulturního 
bohatství. 

• Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007 – 
2013, Priorita 1: Konkurenceschopnost národních a regionálních 
produktů; Priorita 2: Rozšiřování a zkvalitnění infrastruktury a 
služeb cestovního ruchu; Priorita 3: Marketing cestovního ruchu a 
rozvoj lidských zdrojů; Priorita 4: Vytváření organizační struktury 
cestovního ruchu. 

Vazba na dokumenty 
na místní úrovni: 

• Územní plán Frýdku-Místku. 

• Územně analytické podklady správního obvodu obce s rozšířenou 
působností Frýdek-Místek. 

• Integrovaný plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku - 
PŘITAŽLIVÉ MĚSTO, Prioritní oblast 1 Přitažlivé město. 

• Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti 
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Beskydy-Valašsko 

 

 

Aktivity naplňující 
opatření:  

A 1.5.1 Podpora propagace různých druhů cestovního ruchu ve městě 
Formou měkkých projektů podpořit cestovní ruch s cílem zvýšit atraktivi-
tu a návštěvnost města. Propagace přírodních, historických, kulturních, 
společenských, gastronomických, ubytovacích a doprovodných artefaktů 
na území města.  

A 1.5.2 Vytvoření marketingové značky statutárního města Frýdku-
Místku 
V rámci propagace klást důraz na zavedení marketingové značky statu-
tárního města Frýdek-Místek a zvýšit povědomí o městě na regionální a 
národní úrovni. Snahou by mělo být vytvoření systému propagace, míst-
ních produktů a prezentačních materiálů pro uchování kulturně-
historické identity města.  

A 1.5.3 Podpora mediálního obrazu města 
Cílem je trvale monitorovat a řídit mediální obraz města pro vnitřní i 
vnější veřejnost. Rozvoj současné praxe tvorby mediálního obrazu a jeho 
začlenění do běžné činnosti úřadu.   

A 1.5.4 Zvýšení potenciálu využití areálu frýdeckého zámku a okolí 
Historicko-kulturní artefakt města tvoří zámek, kde v současnosti sídlí 
Muzeum Beskyd. Pro zvýšení návštěvnosti je zapotřebí také využít poten-
ciálu bezprostředního okolí zámku (zahrad, nádvoří, atd.), kde by se moh-
ly konat různé kulturní akce.   

A 1.5.5 Využití potenciálu umístění areálu „Olešná“ 
Areál „Olešná“ slouží a je určen k rekreaci v letních měsících (cyklostezky, 
in-line stezky, pěší turistika, koupání, vodní sporty, kempování) a je využi-
telný i v zimních měsících (krytý aquapark, běžecké stopy). Rozvoj této 
oblasti o další aktivity (např. adventure golf, dětské hřiště, outdoor fit-
ness, ekologická turistika, rozšíření aquaparku). 

A 1.5.6 Podpora spolupráce s Moravskoslezským krajem v oblasti pro-
pagace cestovního ruchu 
Podpora měkkých nástrojů spolupráce s Moravskoslezským krajem – 
společná propagace, informační tabule, letáky, naučné stezky, cyklo-
stezky, trasy apod. 
 
A 1.5.7 Vytvoření atraktivních center ve městě 
Přetvořit centra v atraktivní, živé a bezpečné zóny. 

A 1.5.8 Rozvoj a podpora spolupráce subjektů v oblasti Vzdělávání, vol-
nočasových aktivit a kultury 

Město Frýdek-Místek se bude aktivně podílet na rozvoji spolupráce všech 
subjektů formou marketingové, finanční a materiální podpory s důrazem 
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na rozvíjení vzájemných profesně-přátelských vztahů. 

Subjekty odpovědné 
za realizaci aktivit: 

⇒ Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a sta-
vebního řádu 

⇒ Magistrát města Frýdku-Místku, odbor školství, kultury, mláde-
že a tělovýchovy, 

⇒  Magistrát města Frýdku-Místku, tisková mluvčí  

⇒ Beskydské informační centrum, p. o. 

⇒ Muzeum Beskyd, p. o.  

⇒ Destinační management TO Beskydy - Valašsko 

⇒ Soukromé subjekty (podnikatelé) 

⇒ Církevní organizace 

⇒ Místní tisk, lokální rádia 

Doba realizace akti-
vit: 

2012 - 2025 

 

 

Možné zdroje finan-
cování rozvojových 
aktivit: 

⇒ Rozpočet statutárního města Frýdku-Místku  

⇒ Rozpočet Moravskoslezského kraje 

⇒ Dotace a granty Moravskoslezského kraje 

⇒ ROP Moravskoslezsko 

⇒ OP ČR – Polsko 

⇒ OP ČR – Slovensko  

⇒ Dotace MMR 

⇒ Komunitární programy EU (Culture, Town Twinning apod.) 

⇒ Soukromé zdroje 

Synergické vazby na 
ostatní opatření: 

⇒ A 1.2.1Rozvoj multifunkčního volnočasového areálu „Olešná“ (uby-
tovací, stravovací kapacity, doprava a technická infrastruktura) 

⇒ A 1.2.5 Rozvoj a podpora spolupráce subjektů v oblasti Vzdělávání, 
volnočasových aktivit a kultury 

⇒ A 1.3.7 Rozvoj a podpora spolupráce subjektů v oblasti Vzdělávání, 
volnočasových aktivit a kultury  

⇒ A 1.4.7 Rozvoj a podpora spolupráce subjektů v oblasti Vzdělávání, 
volnočasových aktivit a kultury 
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9.2. OBLAST 2 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ZDRAVOTNÍ PÉČE 

Sociální služby a zdravotní péče 

Strategická vize: 

Naplněním aktivit komunitního plánu města Frýdek-Místek v sociální oblasti je ve městě zajiš-
těn důstojný život všem občanům města. Síť služeb reaguje na potřeby komunity, zajišťuje rov-
noprávný přístup ke službám, přičemž je vytvářena za rovnoprávné spolupráce zadavatelů, po-
skytovatelů, uživatelů i veřejnosti. Jednotlivé služby jsou kvalitní, plně dostupné, podporují indi-
viduální přístup k člověku a umožňují lidem žít co nejdéle v domácím prostředí.  

Strategický cíl:  

� Trvale a efektivně podporovat sociální a zdravotní služby ve Frýdku-Místku a eliminovat ne-
žádoucí sociální jevy. 

Dílčí opatření:  

⇒ 2.1 Podpora komunitního plánování ve městě  

⇒ 2.2 Systematická podpora a rozvoj zdravotní péče 

⇒ 2.3 Bezpečnost a snižování negativních sociálních jevů ve městě 

 

Podrobná specifikace navržených opatření a aktivit: 

2.1Podpora komunitního plánování sociálních služeb ve městě  

Výchozí situace:  

 

Silné stránky: 

+ Široká nabídka sociálních služeb pro různé cílové skupiny 

+ Existence adresáře poskytovatelů sociálních služeb 

+ Zapojení nestátních neziskových organizací do sociální péče 

Slabé stránky: 

– Chybějící lůžka pro sociálně potřebné 

– Koncentrace sociálně nepřizpůsobivých obyvatel v některých čás-
tech města 

Příležitosti: 

� Podpora rozvoje terénních a ambulantních sociálních služeb 

Ohrožení: 

! Nedostatečná kapacita zařízení pro poskytování sociálních služeb 
seniorům  

! Nedostatečná prestiž sociální práce a sociálních služeb mezi veřej-
ností 
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! Vznik sociálně problémových oblastí ve městě. Koncentrace sociálně 
nepřizpůsobivých obyvatel do těchto míst i z okolí města 

! Nedostatek finančních prostředků na zamýšlené projekty (sociální, 
sportovní a kulturní účely) 

 

Cíle opatření: 

• Podpora komunitního plánování včetně následné aktualizace. 

• Aktivní spolupráce subjektů zapojených v komunitním plánování. 

Typ opatření: • Průřezové  

Vazba na dokumenty 
na krajské úrovni: 

• Program rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009–2016, Glo-
bální cíl 2 - Vysoká zaměstnanost a sociální inkluze - příležitost pro 
všechny; Globální cíl 4 - Kvalitní a kulturní prostředí, služby a infra-
struktura pro život, práci a návštěvu, SSC 4.4 Zajistit obyvatelům 
kraje kvalitní zdravotní a sociální služby. 

• Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009–2016, Glo-
bální cíl 2 - Vysoká zaměstnanost a sociální inkluze - příležitost pro 
všechny; Globální cíl 4 - Kvalitní a kulturní prostředí, služby a infra-
struktura pro život, práci a návštěvu, SSC 4.4 Zajistit obyvatelům 
kraje kvalitní zdravotní a sociální služby. 

• Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji 
na léta 2010 – 2014, Priorita 1 Podpora procesu střednědobého plá-
nování rozvoje sociálních služeb v MS kraji, Opatření 1: Podporovat 
kontinuitu a rozvoj procesu střednědobého plánování na krajské a 
obecní úrovni; Priorita 2 Podpora rozvoje potřebných sociálních 
služeb, Opatření 2: Vytvářet podmínky pro koordinovaný 
a komplexní rozvoj sítě sociálních služeb; Priorita 3 Podpora zvyšo-
vání kvality sociálních služeb, Opatření 3: Podporovat kontinuitu 
procesu zvyšování kvality sociálních služeb v MS kraji; Priorita 4 
Podpora nastavení funkčního a transparentního systému financo-
vání potřebných a kvalitních sociálních služeb, Opatření 5: Řešit 
problematiku financování systému sociálních služeb.  

• Koncepce kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, oblasti - 
Sociální služby v Moravskoslezském kraji, Rozvoj kvality sociálních 
služeb na území Moravskoslezského kraje, Návaznost kvality sociál-
ních služeb na jejich financování, Vzdělávání v oblasti zavádění kva-
lity poskytovaných sociálních služeb, Spolupráce subjektů na zvyšo-
vání kvality sociálních služeb.  

• Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním posti-
žením na léta 2009. 

 • Strategie regionálního rozvoje ČR, priorita 3 Lidé a osídlení.  
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Vazba na dokumenty 
na národní úrovni: 

• Národní rozvojový plán 2007 – 2013, Priorita rozvoj moderní a 
konkurenceschopné společnosti, životní prostředí a dostupnost. 

• Národní strategický referenční rámec 2007 – 2013, priorita Rozvoj 
městských oblastí.  

Vazba na dokumenty 
na místní úrovni: 

• Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Frýdek-Místek 
na léta 2011 – 2013. 

• Územně analytické podklady správního obvodu obce s rozšířenou 
působností Frýdek-Místek. 

 

 

Aktivity naplňující 
opatření:  

A 2.1.1 Realizace výstupů plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Frý-
dek-Místek  
Město zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních služeb (na období 
3 let). Tato aktivita má podporovat komunitní plánování ve městě Frý-
dek-Místek. Pravidelné aktualizace, monitoring a vyhodnocování výstupů 
plánů rozvoje sociálních služeb.  

A 2.1.2 Podpora potřebných sociálních služeb 
Pravidelné vyhlašování dotačních titulů statutárního města Frýdek-
Místek. Zjišťování efektivity vynakládaných prostředků a nákladnosti 
služeb. Pravidelné informování poskytovatelů sociálních služeb 
o možnostech získání finančních prostředků. Vzájemná informovanost a 
spolupráce mezi poskytovateli, obcí, soukromou sférou a veřejností. Ak-
tivní přístup poskytovatelů sociálních služeb v získávání finančních pro-
středků.  

A 2.1.3 Zvyšování kvality sociálních služeb 
Podpora komunitního vzdělávání v rámci organizací poskytujících soci-
ální služby. Zajištění provozu a odpovídajících podmínek pro poskytování 
služeb (vybavení, bezbariérovost, pořízení kompenzačních pomůcek 
apod.). Metodická podpora při zpracování a zavádění standardů kvality 
poskytovaných služeb. Inspekce kvality poskytovaných služeb – cvičné 
inspekce, předávání informací z již uskutečněných inspekcí v rámci parti-
cipujících subjektů. Rozšíření služeb dle potřebnosti, personální posílení, 
mobilita terénních služeb. 

A 2.1.4 Podpora lokálního partnerství a komunitní spolupráce 
Aktivní podpora formou besed, veřejných projednávání, materiálních, 
finančních a informačních zdrojů. Navazování nových forem spolupráce a 
provázanost subjektů poskytujících sociální služby ve městě.  

A 2.1.5 Informovanost laické a odborné veřejnosti o poskytování soci-
álních služeb a souvisejících aktivit 
Pravidelné vydávání propagačních materiálů o poskytovaných sociálních 
službách. Pravidelná setkávání zástupců poskytovatelů sociálních služeb 
a souvisejících aktivit, zapojení uživatelů do procesu komunitního pláno-
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vání. Pořádání dnů sociálních služeb, setkání s veřejností apod. Zveřejňo-
vání informací o sociálních službách v tisku, na webových stránkách a 
jiných médiích. 

Subjekty odpovědné 
za realizaci aktivit: 

⇒ Magistrát města Frýdku-Místku, odbor sociálních služeb 

⇒ Magistrát města Frýdku-Místku, odbor sociální péče 

⇒ Poskytovatelé sociálních služeb 

⇒ Nestátní neziskové organizace 

⇒ Církevní organizace 

⇒ Občané města Frýdku-Místku  

Doba realizace akti-
vit: 

2012 - 2025 

 

 

Možné zdroje finan-
cování rozvojových 
aktivit: 

⇒ Rozpočet statutárního města Frýdku-Místku  

⇒ Rozpočet Moravskoslezského kraje 

⇒ Dotace a granty Moravskoslezského kraje 

⇒ ROP Moravskoslezsko 

⇒ OP ČR – Polsko 

⇒ OP ČR – Slovensko  

⇒ Dotace MPSV 

⇒ Soukromé zdroje 

Synergické vazby na 
ostatní opatření: 

⇒ A 1.1.1 Podpora rozvoje vzdělávání a prevence ve školách a školních 
zařízeních 

⇒ A 2.2.2 Vytváření podmínek pro integraci zdravotně postižených 
občanů, včetně vytváření rovných podmínek  

⇒ A 2.3.1 Rozvoj programů prevence kriminality 

⇒ A 2.3.2 Podpora a rozvoj programů prevence užívání návykových 
látek včetně podpory zdravého způsobu života bez drog, tabákových 
výrobků a alkoholu 

⇒ A 2.3.3 Snižování rizik spojených s užíváním návykových látek 
(harm reduction) 
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2.2 Systematická podpora a rozvoj zdravotní péče 

Výchozí situace:  

 

Silné stránky: 

+ Pozitivně vnímaná úroveň zdravotní péče občany města 

 

Cíle opatření: 

• Systematická podpora zdravotních služeb a zavádění nových prvků 
a zařízení ve zdravotnictví. 

• Dobrý zdravotní stav obyvatel. 

Typ opatření: • Průřezové 

Vazba na dokumenty 
na krajské úrovni: 

• Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009–2016, Glo-
bální cíl 2 - Vysoká zaměstnanost a sociální inkluze - příležitost pro 
všechny; Globální cíl 4 - Kvalitní a kulturní prostředí, služby a infra-
struktura pro život, práci a návštěvu, SSC 4.4 Zajistit obyvatelům 
kraje kvalitní zdravotní a sociální služby. 

• Program rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009–2016, Glo-
bální cíl 2 - Vysoká zaměstnanost a sociální inkluze - příležitost pro 
všechny; Globální cíl 4 - Kvalitní a kulturní prostředí, služby a infra-
struktura pro život, práci a návštěvu, SSC 4.4 Zajistit obyvatelům 
kraje kvalitní zdravotní a sociální služby. 

• Koncepce zdravotní péče v Moravskoslezském kraji, oblasti - Optima-
lizace sítě zdravotnických zařízení, Financování zdravotní péče a 
zadluženost zdravotnických zařízení, Nevyhovující stavebně tech-
nický stav budov a přístrojového vybavení, Kvalita poskytované 
zdravotní péče, Komunikace mezi jednotlivými subjekty systému 
zdravotní péče, Racionální propojení zdravotní a sociální péče, Indi-
viduální koncepce jednotlivých druhů zdravotních služeb.  

• Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním posti-
žením na léta 2009. 

 

Vazba na dokumenty 
na národní úrovni: 

• Strategie regionálního rozvoje ČR, priorita 3 Lidé a osídlení.  

• Národní rozvojový plán 2007 – 2013, Priorita rozvoj moderní a 
konkurenceschopné společnosti, životní prostředí a dostupnost. 

• Národní strategický referenční rámec 2007 – 2013, priorita Rozvoj 
městských oblastí.  

Vazba na dokumenty 
na místní úrovni: 
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Aktivity naplňující 
opatření:  

 A 2.2.1 Podpora a rozvoj zdravotní, následné a dlouhodobé péče 
Modernizace zdravotnických zařízení na území města, přístrojového vy-
bavení, podpora rozvoje a zvyšování kvality poskytování následné a dlou-
hodobé péče, spolupráce s ostatními subjekty (lékaři, léčebny, laická i 
odborná veřejnost, nestátní organizace). 

A 2.2.2 Vytváření podmínek pro integraci zdravotně postižených obča-
nů, včetně vytváření rovných podmínek  
Podpora vzdělávání, vytváření pracovních míst, podpůrné činnosti k od-
stranění bariér k přístupu ke vzdělání a zaměstnání, speciální poradenské 
služby atd. 

A 2.2.3 Podpora preventivních programů vedoucích k výchově ke zdra-
ví a zdravému způsobu života  
Aktivně se zapojovat a podporovat nové programy zaměřující se na pre-
venci, podporu výchovy ke zdraví, informační besedy s občany, veřejná 
projednávání, dny zdraví atd. 

 

 

Subjekty odpovědné 
za realizaci aktivit: 

⇒ Magistrát města Frýdku-Místku, odbor sociálních služeb 

⇒ Magistrát města Frýdku-Místku, odbor sociální péče 

⇒ Zdravotnická zařízení 

⇒ Krajský úřad Moravskoslezského kraje  

⇒ Organizace zřízené městem Frýdek-Místek a Moravskoslezským 
krajem  

⇒ Poskytovatelé sociálních služeb 

⇒ Úřad práce 

⇒ Nestátní neziskové organizace  

⇒ Zdravotní pojišťovny  

⇒ Soukromé subjekty  

Doba realizace akti-
vit: 

2012 - 2025 

 

Možné zdroje finan-
cování rozvojových 
aktivit: 

⇒ Rozpočet statutárního města Frýdku-Místku  

⇒ Rozpočet Moravskoslezského kraje 

⇒ Dotace a granty Moravskoslezského kraje 

⇒ ROP Moravskoslezsko 

⇒ OP ČR – Polsko 

⇒ OP ČR – Slovensko  
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⇒ Dotace MPSV 

⇒ Soukromé zdroje 

Synergické vazby na 
ostatní opatření: 

⇒ A 2.1.1 Realizace výstupů plánu rozvoje sociálních služeb ve městě 
Frýdek-Místek  

⇒ A 2.1.4 Podpora lokálního partnerství a komunitní spolupráce 

⇒ A 2.1.5 Informovanost laické a odborné veřejnosti o poskytování 
sociálních služeb a souvisejících aktivit 

⇒ A 2.3.1 Rozvoj programů prevence kriminality 

⇒ A 2.3.2 Podpora a rozvoj programů prevence užívání návykových 
látek včetně podpory zdravého způsobu života bez drog, tabákových 
výrobků a alkoholu 

⇒ A 2.3.3 Snižování rizik spojených s užíváním návykových látek 
(harm reduction) 

 

2.3 Bezpečnost a snižování negativních sociálních jevů ve městě 

Výchozí situace:  

 

Silné stránky: 

+ Široká nabídka sociálních služeb pro různé cílové skupiny 

+ Existence adresáře poskytovatelů sociálních služeb 

+ Zapojení nestátních neziskových organizací do sociální péče 

Slabé stránky: 

– Koncentrace sociálně nepřizpůsobivých obyvatel v některých čás-
tech města 

Příležitosti: 

� Podpora rozvoje terénních a ambulantních sociálních služeb 

Ohrožení: 

! Nedostatečná prestiž sociální práce a sociálních služeb mezi veřej-
ností 

! Vznik sociálně problémových oblastí ve městě. Koncentrace sociálně 
nepřizpůsobivých obyvatel do těchto míst i z okolí města 

! Nedostatek finančních prostředků na zamýšlené projekty (sociální, 
sportovní a kulturní účely) 

 

Cíle opatření: 

• Zajistit bezpečnost a ochranu obyvatel města i jeho návštěvníků. 

• Eliminovat sociální exkluzi ve městě. 
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Typ opatření: • Průřezové  

Vazba na dokumenty 
na krajské úrovni: 

• Program rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009–2016, Glo-
bální cíl 2 - Vysoká zaměstnanost a sociální inkluze - příležitost pro 
všechny; Globální cíl 4 - Kvalitní a kulturní prostředí, služby a infra-
struktura pro život, práci a návštěvu, SSC 4.4 Zajistit obyvatelům 
kraje kvalitní zdravotní a sociální služby. 

• Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009–2016, Glo-
bální cíl 2 - Vysoká zaměstnanost a sociální inkluze - příležitost pro 
všechny; Globální cíl 4 - Kvalitní a kulturní prostředí, služby a infra-
struktura pro život, práci a návštěvu, SSC 4.4 Zajistit obyvatelům 
kraje kvalitní zdravotní a sociální služby. 

• Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji 
na léta 2010 – 2014, Priorita 1 Podpora procesu střednědobého plá-
nování rozvoje sociálních služeb v MS kraji, Opatření 1: Podporovat 
kontinuitu a rozvoj procesu střednědobého plánování na krajské a 
obecní úrovni; Priorita 2 Podpora rozvoje potřebných sociálních 
služeb, Opatření 2: Vytvářet podmínky pro koordinovaný 
a komplexní rozvoj sítě sociálních služeb; Priorita 3 Podpora zvyšo-
vání kvality sociálních služeb, Opatření 3: Podporovat kontinuitu 
procesu zvyšování kvality sociálních služeb v MS kraji; Priorita 4 
Podpora nastavení funkčního a transparentního systému financo-
vání potřebných a kvalitních sociálních služeb, Opatření 5: Řešit 
problematiku financování systému sociálních služeb.  

• Koncepce kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, oblasti - 
Sociální služby v Moravskoslezském kraji, Rozvoj kvality sociálních 
služeb na území Moravskoslezského kraje, Návaznost kvality sociál-
ních služeb na jejich financování, Vzdělávání v oblasti zavádění kva-
lity poskytovaných sociálních služeb, Spolupráce subjektů na zvyšo-
vání kvality sociálních služeb.  

• Bezpečnostní analýza Moravskoslezského kraje. 

 

Vazba na dokumenty 
na národní úrovni: 

• Strategie regionálního rozvoje ČR, priorita 3 Lidé a osídlení.  

• Národní rozvojový plán 2007 – 2013, Priorita rozvoj moderní a 
konkurenceschopné společnosti, životní prostředí a dostupnost. 

• Národní strategický referenční rámec 2007 – 2013, priorita Rozvoj 
městských oblastí.  

Vazba na dokumenty 
na místní úrovni: 

• Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Frýdek-Místek 
na léta 2011 – 2013. 

• Územně analytické podklady správního obvodu obce s rozšířenou 
působností Frýdek-Místek. 
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Aktivity naplňující 
opatření:  

A 2.3.1 Rozvoj programů prevence kriminality 
Komplexní program prevence rizikového chování na všech typech škol; 
zajištění průběžného proškolování pro školní metodiky prevence; mapo-
vání klimatu tříd; přednášky, besedy pro rodičovskou veřejnost; podpora 
preventivních aktivit pro žáky, pedagogy, veřejnost. 

A 2.3.2 Podpora a rozvoj programů prevence užívání návykových látek 
včetně podpory zdravého způsobu života bez drog, tabákových výrob-
ků a alkoholu 
Pořádání besed na téma drogy a život s drogou v nízkoprahových zaříze-
ních pro děti a mládež a ve školách; vytvoření a distribuce informačních 
materiálů, spolupráce škol, poskytovatelů sociálních služeb a dalších sub-
jektů; rozšíření stávajících motivačních programů pro mládež ve věku 13-
15 let. 

A 2.3.3 Snižování rizik spojených s užíváním návykových látek (harm 
reduction) 
Podpora nízkoprahových programů poskytujících služby harm reduction 
a pracující s aktivními uživateli drog; terénní služby; minimalizace nega-
tivních následků užívání drog pro širokou veřejnost. 

A 2.3.4 Pokrytí rizikových lokalit a míst městským kamerovým systé-
mem  
Vybudování nových stacionárních míst městského kamerového systému a 
jejich napojení na centrální kamerový systém městské policie.   

A 2.3.5 Rozvoj pultu centrální ochrany 
Rozvoj stanoviště pro permanentní ochranu a dohled nad vybranými ob-
jekty a prostranstvími ve městě.  

Subjekty odpovědné 
za realizaci aktivit: 

⇒ Magistrát města Frýdku-Místku, odbor školství, kultury, mláde-
že a tělovýchovy 

⇒ Městská policie Frýdek-Místek 

⇒ Policie České republiky  

⇒ Poskytovatelé sociálních služeb 

⇒ Nestátní neziskové organizace 

⇒ Školská zařízení 

⇒ Místní protidrogový koordinátor 

⇒ Probační a mediační služba ČR 
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⇒ Občané města Frýdku-Místku  

Doba realizace akti-
vit: 

2012 - 2025 

 

 

Možné zdroje finan-
cování rozvojových 
aktivit: 

⇒ Rozpočet statutárního města Frýdku-Místku  

⇒ Rozpočet Moravskoslezského kraje 

⇒ Dotace a granty Moravskoslezského kraje 

⇒ Státní rozpočet 

⇒ ROP Moravskoslezsko 

⇒ OP ČR – Polsko 

⇒ OP ČR – Slovensko  

⇒ Dotace MPSV 

⇒ Soukromé zdroje 

Synergické vazby na 
ostatní opatření: 

⇒ A 1.1.1 Podpora rozvoje vzdělávání a prevence ve školách a školních 
zařízeních 

⇒ A 2.1.1 Realizace výstupů plánu rozvoje sociálních služeb ve městě 
Frýdek-Místek  

⇒ A 2.1.4 Podpora lokálního partnerství a komunitní spolupráce 

⇒ A 2.1.5 Informovanost laické a odborné veřejnosti o poskytování 
sociálních služeb a souvisejících aktivit 

⇒ A 2.2.3 Podpora preventivních programů vedoucích k výchově ke 
zdraví a zdravému způsobu života 
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9.3. OBLAST 3 - PODNIKÁNÍ, DOPRAVA, TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA A ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ 

Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí 

Strategická vize: 

Frýdek-Místek se prezentuje jako město s vyváženým funkčním dopravním systémem šetrným k 
životnímu prostředí s významnou rolí veřejné dopravy, propojenou sítí cyklostezek a optimali-
zovanou automobilovou dopravou. Město zdravé a čisté, s dostatkem veřejné zeleně, rozvíjející 
se v souladu s principy udržitelného rozvoje. Podmínky pro rozvoj podnikání jsou rozvíjeny za 
pomoci spolupráce města a podnikatelských subjektů. 

Strategický cíl:  

� Rozvíjet stávající podnikatelské aktivity a přitahovat nové nejen zahraniční investice 
v souladu s hospodářskou orientací města. 

� Vytvořit předpoklady pro dostupnost bydlení a regeneraci domů. 
� Vytvořit vyvážený a ekologicky přijatelný dopravní systém města. 
� Doplňovat vzájemně jednotlivé druhy dopravy tak, aby dopravní systém byl efektivní. 
� Zajistit kvalitní technické infrastruktury pro obyvatele města.  
� Vytvořit příjemné, atraktivní a ekologicky stabilní prostředí s nejlepšími parametry všech 

složek životního prostředí.  

Dílčí opatření:  

⇒ 3.1 Rozvoj Frýdku-Místku jako kvalitního a atraktivního prostředí pro podnikání a ob-
čany města 

⇒ 3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury 

⇒ 3.3 Podpora a rozvoj dopravní obslužnosti města 

⇒ 3.4 Statická doprava ve městě 

⇒ 3.5 Rozvoj technické a vodohospodářské infrastruktury 

⇒ 3.6 Čistota ovzduší a snižování hlukové zátěže 

⇒ 3.7 Veřejná zeleň ve městě 

⇒ 3.8 Udržitelný systém odpadového hospodářství 

⇒ 3.9 Podpora zaměstnanosti, zaměstnatelnosti a sociální inkluze 
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Podrobná specifikace navržených opatření a aktivit: 

3.1 Rozvoj Frýdku-Místku jako kvalitního a atraktivního prostředí pro podnikání a obča-
ny města 

Výchozí situace:  

 

Silné stránky: 

+ Vyšší podnikatelská aktivita ve srovnání s regionem 

Slabé stránky: 

– Malá organizovanost podnikatelů, nízká komunikace města 
s podnikateli 

– Absence volných rozvojových prostor pro podniky 

– Chybějící výzkumné a vývojové pracoviště a absence zastoupení 
vysokého školství 

Příležitosti: 

� Dlouhodobě se zvyšující počet podnikatelských subjektů (posílení 
podnikatelského prostředí) 

Hrozby:  

! Úbytek pracovních míst s potřebou vyšší kvalifikace 

 

Cíle opatření: 

• Vytvořit co nejlepší podmínky pro zachování a rozvíjení stávajících 
a vznik nových ekonomických aktivit, které jsou v souladu 
s hospodářskou orientací města. 

• Podporovat zvyšování kvality a dostupnosti bydlení. 

• Optimalizace spolupráce veřejného a soukromého sektoru ve městě. 

Typ opatření: • Průřezové 

Vazba na dokumenty 
na krajské úrovni: 

• Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009–2016, Glo-
bální cíl 1 - Konkurenceschopná, inovačně založená ekonomika, SSC 
1.4 Podstatně zvýšit počet mladých podnikatelů v kraji, SSC 1.5 Zvý-
šit počet nově zakládaných inovačních firem, SSC 1.7 Získat do kraje 
investory k ekonomickým činnostem s vysokou přidanou hodnotou; 
Globální cíl 2 – Vysoká zaměstnanost a sociální inkluze – příležitost 
pro všechny, SSC 2.1 Zvýšit celkovou úroveň zaměstnanosti - zlepšit 
koordinaci aktivit zaměřených na růst zaměstnanosti, SSC 2.2 Zvýšit 
pracovní zapojení nezaměstnaných, SSC 2.3 Snížit nerovnováhu v 
nabídce a poptávce po kvalifikovaných pracovních silách; Globální 
cíl 4 - Kvalitní a kulturní prostředí, služby a infrastruktura pro život, 
práci a návštěvu, SSC 4.9 Vrátit lidem k užívání brownfieldy a jiná 
nevyužitá území; Globální cíl 5 - Efektivní správa věcí veřejných, SSC 
5.4 Zajistit efektivní výkon státní správy a samosprávy v kraji. 

• Program rozvoje Moravskoslezského kraje na období 2010-2012, 
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Globální cíl 1 - Konkurenceschopná, inovačně založená ekonomika, 
SSC 1.4 Podstatně zvýšit počet mladých podnikatelů v kraji, SSC 1.5 
Zvýšit počet nově zakládaných inovačních firem, SSC 1.7 Získat do 
kraje investory k ekonomickým činnostem s vysokou přidanou hod-
notou; Globální cíl 2 – Vysoká zaměstnanost a sociální inkluze – pří-
ležitost pro všechny, SSC 2.1 Zvýšit celkovou úroveň zaměstnanosti 
- zlepšit koordinaci aktivit zaměřených na růst zaměstnanosti, SSC 
2.2 Zvýšit pracovní zapojení nezaměstnaných, SSC 2.3 Snížit nerov-
nováhu v nabídce a poptávce po kvalifikovaných pracovních silách; 
Globální cíl 4 - Kvalitní a kulturní prostředí, služby a infrastruktura 
pro život, práci a návštěvu, SSC 4.9 Vrátit lidem k užívání brownfiel-
dy a jiná nevyužitá území; Globální cíl 5 - Efektivní správa věcí ve-
řejných, SSC 5.4 Zajistit efektivní výkon státní správy a samosprávy 
v kraji. 

• Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje na léta 2010 – 
2016, Prioritní oblast B – Lidské zdroje, Specifický cíl B1 – Zvýšení 
odborných kompetencí lidských zdrojů ve znalostní ekonomice, 
Specifický cíl B2 – Zvýšení kvalifikace lidských zdrojů ve znalostních 
institucích. 

 

Vazba na dokumenty 
na národní úrovni: 

• Strategie regionálního rozvoje ČR, priorita 2 Ekonomika regionů 

• Národní rozvojový plán 2007 – 2013, Priorita Posilování 
konkurenceschopnosti české ekonomiky 

• Národní strategický referenční rámec 2007 – 2013, Priorita 
Konkurenceschopný podnikatelský sektor. 

• Strategie hospodářského růstu České republiky, Institucionální 
prostředí pro podnikání - Příznivé legislativní prostředí a zlepšení 
vymahatelnosti práva, Zlepšit konkurenční prostředí a odstranit 
překážky; Infrastruktura - Urychlit realizaci investičních záměrů 
veřejného a soukromého sektoru, Urychlit ekonomický rozvoj 
regionů. 

Vazba na dokumenty 
na místní úrovni: 

• Územní plán Frýdku-Místku. 

• Územně analytické podklady správního obvodu obce s rozšířenou 
působností Frýdek-Místek. 

• Integrovaný plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku - 
PŘITAŽLIVÉ MĚSTO, Prioritní oblast 1 Přitažlivé město. 

 

Aktivity naplňující 
opatření:  

A 3.1.1 Podpora rozvoje brownfields ve městě  
Hledání nových možností využití zchátralých nebo nevyužívaných objektů 
(např. po společnosti Slezan).  

A 3.1.2 Systematizace a optimalizace poplatkové povinnosti podnika-
telských subjektů  
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Systemizace poplatkové povinnosti ekonomických subjektů ve městě, kte-
ré souvisí s podnikatelskými aktivitami, včetně rozšíření formy výběru 
(mapa poplatků, platba bankovní kartou apod.). 

A 3.1.3 Zkvalitnění služeb magistrátu města 
Zavádění nových standardů služeb pro občany města, zvyšování kvality 
magistrátu města prostřednictvím certifikátů ISO, metod CAF, 
Benchmarking atd. Zvyšování kvalifikace a odbornosti zaměstnanců 
magistrátu. 

A 3.1.4 Podpora vzniku podnikatelského inkubátoru 
Podpora vzniku místa pro rozjezd podnikání začínajících firem (zvýhod-
něné nájmy, poradenské služby atd). 
 

A 3.1.5 Pořízení změny územního plánu v souladu se Strategickým plá-
nem rozvoje  
Pořízení změny územního plánu, jehož cílem bude vytvořit předpoklady 
pro výstavbu a udržitelný rozvoj území, tj. rozvoj, který uspokojuje potře-
by současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací bu-
doucích, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní 
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel 
území, a to v souladu se Strategickým plánem rozvoje statutárního města 
Frýdek-Místek. 

A 3.1.6 Regenerace a revitalizace veřejného prostranství ve městě 
Úpravy veřejných prostranství, zapojení veřejnosti do plánování úprav 
veřejných prostranství, podpora rozšiřování městského mobiliáře (lavič-
ky, odpadkové koše, stojany na kola atd.).  

A 3.1.7 Infrastruktura pro bydlení 
Aktivita podporující vytváření podmínek pro zajištění strukturované na-
bídky bydlení. Podpora bytové výstavby v souladu s územním plánem 
města, dostupné bydlení zejména pro mladé rodiny a seniory, podpora 
bydlení pro sociálně slabší občany, zkvalitňování stávajícího obytného 
prostředí, zejména na sídlištích, regenerace domů. 
 

Subjekty odpovědné 
za realizaci aktivit: 

⇒ Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a sta-
vebního řádu 

⇒ Magistrát města Frýdku-Místku, odbor investiční  

⇒ Magistrát města Frýdku-Místku, odbor vnitřních věcí 

⇒ Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a 
zemědělství 

⇒ Magistrát města Frýdku-Místku, odbor Živnostenský úřad 
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⇒ Magistrát města Frýdku-Místku, tajemník magistrátu 

⇒ Soukromé subjekty (podnikatelé) 

Doba realizace akti-
vit: 

2012 - 2025 

 

 

Možné zdroje finan-
cování rozvojových 
aktivit: 

⇒ Rozpočet statutárního města Frýdku-Místku  

⇒ Rozpočet Moravskoslezského kraje 

⇒ Dotace a granty Moravskoslezského kraje 

⇒ ROP Moravskoslezsko 

⇒ OP ČR – Polsko 

⇒ OP ČR – Slovensko  

⇒ OP Průmysl, podnikání a inovace 

⇒ OP Lidské zdroje a zaměstnanost 

⇒ Investiční pobídky 

⇒ Dotace MPO 

⇒ Komunitární programy EU (Jeremie apod.) 

⇒ Soukromé zdroje 

Synergické vazby na 
ostatní opatření: 

⇒ A 3.7.1 Podpora regenerace veřejné zeleně 

 

3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury 

Výchozí situace:  

 

Silné stránky: 

+ Výhodná poloha, okolní příroda, blízkost Beskyd, dobrá silniční 
dostupnost 

+ Dobré dopravní napojení na Ostravu 

+ Rozvinutá síť cyklostezek a velká obliba cykloturistiky mezi obyva-
teli města 

Slabé stránky: 

– Značný podíl automobilové dopravy na znečištění, velký provoz 
přímo středem města 

– Chybějící obchvat města 

Příležitosti: 

� Využití budované dopravní infrastruktury vyšší úrovně pro zlep-
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šení dopravy ve městě a dopravní dostupnosti města 

� Dobudování sítě cyklostezek 

Hrozby:  

! Zvyšování emisí z automobilové dopravy 

! Zahlcení dopravy ve špičkách 

 

Cíle opatření: 

• Odvést tranzitní dopravu mimo centrum města 

• Snížit negativní dopady silniční dopravy na život ve městě 

• Zvýšit bezpečnost silničního provozu 

• Zvýšit využívání jízdního kola pro místní dopravu 

• Zvýšit bezpečnost pohybu chodců a cyklistů 

• Řešit statickou dopravu ve městě 

Typ opatření: • Průřezové 

Vazba na dokumenty 
na krajské úrovni: 

• Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009–2016, Glo-
bální cíl 4 - Kvalitní a kulturní prostředí, služby a infrastruktura pro 
život, práci a návštěvu, SSC 4.1 Stát se krajem špičkových „služeb 
pro 5 milionů“ – rozšířit nabídku volnočasové infrastruktury a slu-
žeb pro obyvatele kraje a návštěvníky ze sousedících regionů Česka, 
Polska a Slovenska, SSC 4.5 Mít kvalitní vnitřní i vnější dopravní 
propojení kraje. 

• Program rozvoje Moravskoslezského kraje na období 2010-2012, Glo-
bální cíl 4 - Kvalitní a kulturní prostředí, služby a infrastruktura pro 
život, práci a návštěvu, SSC 4.1 Stát se krajem špičkových „služeb 
pro 5 milionů“ – rozšířit nabídku volnočasové infrastruktury a slu-
žeb pro obyvatele kraje a návštěvníky ze sousedících regionů Česka, 
Polska a Slovenska, SSC 4.5 Mít kvalitní vnitřní i vnější dopravní 
propojení kraje. 

• Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje, 
Automobilová doprava - Výstavba komunikační sítě, Rozvoj krajské 
dálniční a silniční sítě I. tříd, Rozvoj krajské silniční sítě II. a III. tříd; 
Železniční doprava; Cyklistická doprava - Rozvoj sítě cyklistických 
tras. 

• Koncepce cyklistické dopravy na území Moravskoslezského kraje, Pri-
orita 1 Rozvoj cyklistiky jako rovnocenného prostředku dopravní 
obsluhy území; CÍL 1.1. Zvyšování bezpečnosti zranitelných účastní-
ků silničního provozu; Priorita 2 Rozvoj cykloturistiky v kraji, CÍL 
2.1. Vytváření podmínek k podpoře cykloturistiky; Priorita 3 Podpo-
ra průřezových témat - CÍL 3.1. Rozvoj cyklistiky v území. 
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Vazba na dokumenty 
na národní úrovni: 

• Strategie regionálního rozvoje ČR, priorita 4 Infrastruktura. 

• Národní rozvojový plán 2007 – 2013, priorita Zlepšení dostupnosti 
dopravy. 

• Strategie hospodářského růstu České republiky, Institucionální pro-
středí pro podnikání - Příznivé legislativní prostředí a zlepšení vy-
mahatelnosti práva, Zlepšit konkurenční prostředí a odstranit pře-
kážky; Infrastruktura - Urychlit realizaci investičních záměrů veřej-
ného a soukromého sektoru, Urychlit ekonomický rozvoj regionů. 

• Národní strategický referenční rámec 2007 – 2013, priorita Zlepšení 
dostupnosti dopravou. 

• Dopravní politika České republiky, Priorita Podpora rozvoje dopravy 
v regionech. 

• Politika územního rozvoje České republiky, OB2 Rozvojová oblast 
Ostrava. 

• Usnesení vlády České republiky č. 550/2006 ze dne 10. května 2006. 

Vazba na dokumenty 
na místní úrovni: 

• Územní plán Frýdku-Místku. 

• Územně analytické podklady správního obvodu obce s rozšířenou 
působností Frýdek-Místek. 

• Integrovaný plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku - PŘI-
TAŽLIVÉ MĚSTO, Prioritní oblast 1 Přitažlivé město. 

• Studie rozvoje cyklistické dopravy 

• Dopravní model města Frýdku-Místku. 

 

Aktivity naplňující 
opatření:  

A 3.2.1 Vybudování obchvatu města 
Odklon tranzitní dopravy mimo centrum města. Výstavba jižní varianty 
silnice I/48.  

A 3.2.2 Optimalizace dopravy v souladu s dopravním modelem města 
Frýdku-Místku  
Na základě výsledků a doporučení dopravního modelu města bude sna-
hou optimalizovat dopravu ve městě. Zvýšená pozornost bude věnována 
severo-jižní radiále.  

A 3.2.3 Podpora cyklodopravy ve městě (cyklostezky, cyklotrasy, cyklo-
pruhy) 
Aktivní podpora rozvoje nových forem cyklistické dopravy ve městě (např. 
single track). Navázání na krajské a celostátní koncepce rozvoje jednotli-
vých druhů cyklodopravy. 

A 3.2.4 Rozvoj bezpečnostních prvků na místních komunikacích a 
chodnících 
Umístění zpomalovacích prvků, bezpečnostních ostrůvků, správné svislé 
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silniční značení na komunikacích, podpora bezbariérovosti chodníků, 
vodících prvků pro nevidomé a pokládka nové dlažby.  

A 3.2.5 Podpora vícezdrojového financování oprav a údržby místních 
komunikací, chodníků a mostních objektů 
Financování oprav, rekonstrukcí a modernizací místních komunikací, 
chodníků, stezek pro chodce, mostních objektů apod., a to nejen 
z rozpočtu města, ale také ze Státního rozpočtu, případně dotací 
z Evropské unie.  

A 3.2.6 Modernizace železničních tratí FM – Ostrava a FM – Český Těšín 
Modernizace železničních tratí č. 322 mezi Frýdkem-Místkem a Českým 
Těšínem a č. 323 na trase Ostrava-Kunčice – Frýdek-Místek. Modernizace 
(výměna traťového svršku, návěstidel a zabezpečovací techniky, elektrifi-
kace) se bude týkat pouze úseku procházejícího katastrálním územím 
města Frýdku-Místku. 

Subjekty odpovědné 
za realizaci aktivit: 

⇒ Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a sta-
vebního řádu 

⇒ Magistrát města Frýdku-Místku, odbor investiční  

⇒ Správa železniční dopravní cesty, s. o.  

⇒ Ministerstvo dopravy 

⇒ Ředitelství silnic a dálnic ČR 

⇒ Státní fond dopravní infrastruktury 

⇒ Soukromé subjekty  

Doba realizace akti-
vit: 

2012 - 2025 

 

 

Možné zdroje finan-
cování rozvojových 
aktivit: 

⇒ Rozpočet statutárního města Frýdku-Místku  

⇒ Rozpočet Moravskoslezského kraje 

⇒ Státní rozpočet 

⇒ OP Doprava 

⇒ ROP Moravskoslezsko 

⇒ OP ČR – Polsko 

⇒ OP ČR – Slovensko  

⇒ Dotace SFDI 

⇒ Dotace a granty Moravskoslezského kraje 

⇒ Rozpočet Správy železniční dopravní cesty, s. o.  
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⇒ Soukromé zdroje 

Synergické vazby na 
ostatní opatření: 

⇒ A 1.2.2 Rozvoj cyklostezek a in-line stezek včetně doprovodné infra-
struktury (městský mobiliář) 

⇒ A 1.3.4 Rozvoj cyklodopravy ve městě (cyklostezky, cyklopruhy) 

 

3.3 Podpora a rozvoj dopravní obslužnosti města 

Výchozí situace:  

 

Silné stránky: 

+ Výhodná poloha, okolní příroda, blízkost Beskyd, dobrá silniční 
dostupnost 

+ Dobré dopravní napojení na Ostravu 

Příležitosti: 

� Využití budované dopravní infrastruktury vyšší úrovně pro zlep-
šení dopravy ve městě a dopravní dostupnosti města 

Hrozby:  

! Zvyšování emisí z automobilové dopravy 

! Zahlcení dopravy ve špičkách 

 

Cíle opatření: 

• Zajistit kvalitní dopravní obslužnost na území města 

• Optimalizovat a integrovat dopravu ve městě a okolí 

Typ opatření: • Průřezové 

Vazba na dokumenty 
na krajské úrovni: 

• Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009–2016, Glo-
bální cíl 4 - Kvalitní a kulturní prostředí, služby a infrastruktura pro 
život, práci a návštěvu, SSC 4.1 Stát se krajem špičkových „služeb 
pro 5 milionů“ – rozšířit nabídku volnočasové infrastruktury a slu-
žeb pro obyvatele kraje a návštěvníky ze sousedících regionů Česka, 
Polska a Slovenska, SSC 4.5 Mít kvalitní vnitřní i vnější dopravní 
propojení kraje. 

• Program rozvoje Moravskoslezského kraje na období 2010-2012, Glo-
bální cíl 4 - Kvalitní a kulturní prostředí, služby a infrastruktura pro 
život, práci a návštěvu, SSC 4.1 Stát se krajem špičkových „služeb 
pro 5 milionů“ – rozšířit nabídku volnočasové infrastruktury a slu-
žeb pro obyvatele kraje a návštěvníky ze sousedících regionů Česka, 
Polska a Slovenska, SSC 4.5 Mít kvalitní vnitřní i vnější dopravní 
propojení kraje. 
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Vazba na dokumenty 
na národní úrovni: 

• Strategie regionálního rozvoje ČR, priorita 4 Infrastruktura. 

• Národní rozvojový plán 2007 – 2013, priorita Zlepšení dostupnosti 
dopravy. 

• Strategie hospodářského růstu České republiky, Institucionální pro-
středí pro podnikání - Příznivé legislativní prostředí a zlepšení vy-
mahatelnosti práva, Zlepšit konkurenční prostředí a odstranit pře-
kážky; Infrastruktura - Urychlit realizaci investičních záměrů veřej-
ného a soukromého sektoru, Urychlit ekonomický rozvoj regionů. 

• Národní strategický referenční rámec 2007 – 2013, priorita Zlepšení 
dostupnosti dopravou. 

• Dopravní politika České republiky, Priorita Podpora rozvoje dopravy 
v regionech. 

• Politika územního rozvoje České republiky, OB2 Rozvojová oblast 
Ostrava. 

Vazba na dokumenty 
na místní úrovni: 

• Územní plán Frýdku-Místku. 

• Územně analytické podklady správního obvodu obce s rozšířenou 
působností Frýdek-Místek. 

• Integrovaný plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku - PŘI-
TAŽLIVÉ MĚSTO, Prioritní oblast 1 Přitažlivé město. 

• Dopravní model města Frýdku-Místku. 

 

Aktivity naplňující 
opatření:  

A 3.3.1 Obnova vozidel pro městkou a příměstskou dopravu 

Nákup nových vozidel (nízkopodlažních, ekologických autobusů). 
Využití dotačních titulů.  

A 3.3.2 Zavedení moderního elektronického dopravně-informačního 
systému pro cestující 

Nákup informačních tabulí a panelů pro podporu informovanosti 
cestujících v městské a příměstské dopravě. 

A 3.3.3 Zavedení  integrovaného dopravního systému FM a okolí  

Optimalizace dopravní obslužnosti a integrace složek dopravy (že-
lezniční a autobusové) ve městě a nejbližším okolí s intenzivními 
vazbami na Ostravský dopravní integrovaný systém.  

A 3.3.4 Analýza a případná podpora vzniku městského dopravního 
podniku  

V případě vyhodnocení výhodnosti vzniku dopravního podniku 
s majetkovým podílem statutárního města Frýdku-Místku. 

Subjekty odpovědné 
za realizaci aktivit: 

⇒ Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního 
hospodářství  
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⇒ ČSAD Frýdek-Místek, a. s.  

⇒ Koordinátor ODIS s.r.o.  

⇒ Soukromé subjekty  

Doba realizace akti-
vit: 

2012 - 2025 

 

Možné zdroje finan-
cování rozvojových 
aktivit: 

⇒ Rozpočet statutárního města Frýdku-Místku  

⇒ Rozpočet Moravskoslezského kraje 

⇒ Státní rozpočet 

⇒ OP Doprava 

⇒ ROP Moravskoslezsko 

⇒ Dotace a granty Moravskoslezského kraje 

⇒ Soukromé zdroje 

Synergické vazby na 
ostatní opatření: 

⇒ A 3.7.1 Podpora regenerace veřejné zeleně 

Aktivity budou směřovány do zachování současného stavu (plochy) ve-
řejné zeleně na území města, přičemž budou také podporovány nové akti-
vity zakládání zeleně v souladu s územním plánem města – kvalitní do-
provodná zeleň MK se zvýšenou izolační funkcí 

 

3.4 Statická doprava ve městě  

Výchozí situace:  Příležitosti: 

� Využití budované dopravní infrastruktury vyšší úrovně pro zlep-
šení dopravy ve městě a dopravní dostupnosti města 

Hrozby:  

! Nedostatek parkovacích míst vzhledem k nárůstu automobilové 
dopravy 

! Zvyšování emisí z automobilové dopravy 

! Zahlcení dopravy ve špičkách 

Cíle opatření: • Zvýšení podílu parkovacích ploch na území města (2 parkovací mís-
ta v bytových domech při nové výstavbě). 

• Řešení statické dopravy ve městě 

Typ opatření: • Průřezové 
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Vazba na dokumenty 
na krajské úrovni: 

• Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009–2016, Glo-
bální cíl 4 - Kvalitní a kulturní prostředí, služby a infrastruktura pro 
život, práci a návštěvu, SSC 4.1 Stát se krajem špičkových „služeb 
pro 5 milionů“ – rozšířit nabídku volnočasové infrastruktury a slu-
žeb pro obyvatele kraje a návštěvníky ze sousedících regionů Česka, 
Polska a Slovenska, SSC 4.5 Mít kvalitní vnitřní i vnější dopravní 
propojení kraje. 

• Program rozvoje Moravskoslezského kraje na období 2010-2012, Glo-
bální cíl 4 - Kvalitní a kulturní prostředí, služby a infrastruktura pro 
život, práci a návštěvu, SSC 4.1 Stát se krajem špičkových „služeb 
pro 5 milionů“ – rozšířit nabídku volnočasové infrastruktury a slu-
žeb pro obyvatele kraje a návštěvníky ze sousedících regionů Česka, 
Polska a Slovenska, SSC 4.5 Mít kvalitní vnitřní i vnější dopravní 
propojení kraje.  

Vazba na dokumenty 
na národní úrovni: 

• Strategie regionálního rozvoje ČR, priorita 4 Infrastruktura. 

• Národní rozvojový plán 2007 – 2013, priorita Zlepšení dostupnosti 
dopravy. 

• Strategie hospodářského růstu České republiky, Institucionální pro-
středí pro podnikání - Příznivé legislativní prostředí a zlepšení vy-
mahatelnosti práva, Zlepšit konkurenční prostředí a odstranit pře-
kážky; Infrastruktura - Urychlit realizaci investičních záměrů veřej-
ného a soukromého sektoru, Urychlit ekonomický rozvoj regionů. 

• Národní strategický referenční rámec 2007 – 2013, priorita Zlepšení 
dostupnosti dopravou. 

• Dopravní politika České republiky, Priorita Podpora rozvoje dopravy 
v regionech. 

• Politika územního rozvoje České republiky, OB2 Rozvojová oblast 
Ostrava. 

Vazba na dokumenty 
na místní úrovni: 

• Územní plán Frýdku-Místku. 

• Územně analytické podklady správního obvodu obce s rozšířenou 
působností Frýdek-Místek. 

• Integrovaný plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku - PŘI-
TAŽLIVÉ MĚSTO, Prioritní oblast 1 Přitažlivé město. 

• Dopravní model města Frýdku-Místku. 

Aktivity naplňující 
opatření:  

A 3.4.1 Infrastruktura pro statickou dopravu (hlídaná parkoviště a par-
kovací domy) 
Budování nových parkovacích stání – parkovací domy, hlídaná parkoviš-
tě, rezidentní parkování. 

A 3.4.2 Řešení statické dopravy  
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Optimalizace statické dopravy v centru a místních částech města 
v souladu s dopravním modelem města.  

A 3.4.3 Výstavba a rozvoj parkovišť v parteru sídlištních bloků, centru 
města a rekreační zóně Olešná 
Optimalizace statické dopravy v parteru sídlištních celků, otevřená par-
kovací stání při budování nové infrastruktury (obchodní domy, volnoča-
sové areály, sportoviště atd.). 

Subjekty odpovědné 
za realizaci aktivit: 

⇒ Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního 
hospodářství 

⇒ Magistrát města Frýdku-Místku, odbor investiční 

⇒ Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního řízení a sta-
vebního řádu 

Doba realizace akti-
vit: 

2012 - 2025 

Možné zdroje finan-
cování rozvojových 
aktivit: 

⇒ Rozpočet statutárního města Frýdku-Místku  

⇒ Státní rozpočet 

⇒ ROP Moravskoslezsko  

⇒ Dotace a granty Moravskoslezského kraje 

⇒ Soukromé zdroje 

Synergické vazby na 
ostatní aktivity: 

⇒ A 1.2.1 Rozvoj multifunkčního volnočasového areálu „Olešná“ (uby-
tovací, stravovací kapacity, doprava a technická infrastruktura) 

⇒ A 3.6.1 Čistota ovzduší 

⇒ A 3.6.2 Snižování hlukové zátěže 

⇒ A 3.7.1 Podpora regenerace veřejné zeleně 
Aktivity budou směřovány do zachování současného stavu (plochy) ve-
řejné zeleně na území města, přičemž budou také podporovány nové 
aktivity zakládání zeleně v souladu s územním plánem města – kvalitní 
doprovodná zeleň parkovišť se zvýšenou izolační funkcí 
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3.5 Rozvoj technické a vodohospodářské infrastruktury  

Výchozí situace:  

 

Slabé stránky: 

– Absence odkanalizování některých lokalit 

Příležitosti: 

� Nutnost investic do dobudování kanalizace v okrajových částech 
města 

 

Cíle opatření: 

• Optimalizace technických sítí na území města. 

• Postupná rekonstrukce technických sítí. 

• Rozvíjet systém technické infrastruktury a koordinovat jeho slož-
ky jako nezbytné podmínky pro rozvoj města a celkové kvality 
prostředí ve všech jeho částech. 

Typ opatření: • Odvětvové 

Vazba na dokumenty 
na krajské úrovni: 

• Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009–2016, Glo-
bální cíl 4 - Kvalitní a kulturní prostředí, služby a infrastruktura pro 
život, práci a návštěvu, SSC 4.6 Zajistit více energie a lepší využití 
místně dostupných energetických zdrojů, SSC 4.7 Podstatně zlepšit 
kvalitu životního prostředí v centrální průmyslové aglomeraci kraje. 

• Program rozvoje Moravskoslezského kraje na období 2010-2012, Glo-
bální cíl 4 - Kvalitní a kulturní prostředí, služby a infrastruktura pro 
život, práci a návštěvu, SSC 4.6 Zajistit více energie a lepší využití 
místně dostupných energetických zdrojů, SSC 4.7 Podstatně zlepšit 
kvalitu životního prostředí v centrální průmyslové aglomeraci kraje. 

• Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje. 

• Územní energetické koncepce Moravskoslezského kraje. 

Vazba na dokumenty 
na národní úrovni: 

• Strategie regionálního rozvoje ČR, priorita 4 Infrastruktura. 

• Národní strategický referenční rámec 2007 – 2013, priorita Rozvoj 
městského prostředí.  

Aktivity naplňující 
opatření:  

A 3.5.1 Vybudování metropolitní sítě 
Vybudování komplexní metropolitní sítě, jejímž prostřednictvím dojde 
k propojení magistrátu a úřadů místních částí. Účelem je přístup 
k jednotlivým dostupným aplikacím a programům z koncových míst, 
zrychlení činností a zvýšení bezpečnosti přenášených či sdílených dat. 

A 3.5.2 Dobudování kanalizace ve městě vč. okrajových částí 
Snahou aktivity je dobudování nové kanalizace v okrajových místních 
částech (Chlebovice, Lysůvky, Zelinkovice, Lískovec a Skalice). Zvýšení 
napojení obyvatel napojených na dešťovou a splaškovou kanalizaci. Tato 
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aktivita podporuje i dobudování a rekonstrukce kanalizace v samotném 
Frýdku a Místku. 

A 3.5.3 Systém monitoringu vodních toků 
Budování varovných a výstražných systémů ochrany před povodněmi 
včetně obrazového (kamerového) sledování rizikových a místně význam-
ných míst na vodních tocích. 

Subjekty odpovědné 
za realizaci aktivit: 

⇒ Magistrát města Frýdku-Místku, odbor investiční 

⇒ Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a 
zemědělství  

⇒ Magistrát města Frýdku-Místku, odbor vnitřních věcí, krizové 
řízení 

⇒ Magistrát města Frýdku-Místku, odbor informačních technologií 

⇒ Úřady místních částí statutárního města Frýdku-Místku 

⇒ Povodí Odry, s. p. 

Doba realizace akti-
vit: 

2012 - 2025 

Možné zdroje finan-
cování rozvojových 
aktivit: 

⇒ Rozpočet statutárního města Frýdku-Místku  

⇒ Státní rozpočet 

⇒ OP Životní prostředí  

⇒ Dotace a granty Moravskoslezského kraje 

⇒ Soukromé zdroje 

Synergické vazby na 
ostatní opatření: 

 

 

3.6 Čistota ovzduší a snižování hlukové zátěže  

Výchozí situace:  

 

Slabé stránky: 

– Značný podíl automobilové dopravy na znečištění, velký provoz 
přímo středem města 

– Chybějící obchvat města 

– Překračování některých imisních limitů 

Příležitosti: 

� Využití budované dopravní infrastruktury vyšší úrovně pro zlep-
šení dopravy ve městě a dopravní dostupnosti města 
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Ohrožení: 

! Zvyšování emisí z automobilové dopravy 

! Zvyšování emisí z malých zdrojů znečišťování, které se jen obtížně 
kontrolují (topení tuhými palivy) 

Cíle opatření: • Snížit zatížení města hlukem ze silniční dopravy středem města. 

Typ opatření: • Průřezové 

Vazba na dokumenty 
na krajské úrovni: 

• Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009–2016, Glo-
bální cíl 4 - Kvalitní a kulturní prostředí, služby a infrastruktura pro 
život, práci a návštěvu, SSC 4.7 Podstatně zlepšit kvalitu životního 
prostředí v centrální průmyslové aglomeraci kraje. 

• Program rozvoje Moravskoslezského kraje na období 2010-2012, Glo-
bální cíl 4 - Kvalitní a kulturní prostředí, služby a infrastruktura pro 
život, práci a návštěvu, SSC 4.7 Podstatně zlepšit kvalitu životního 
prostředí v centrální průmyslové aglomeraci kraje. 

• Krajský integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Moravsko-
slezského kraje, Priorita 1 Snížení imisní zátěže suspendovanými 
částicemi velikostní frakce PM10, Priorita 2: Snížení emisí oxidů du-
síku, Priorita 4: Snížení emisí oxidu siřičitého.  

• Krajský program snižování emisí Moravskoslezského kraje.  

Vazba na dokumenty 
na národní úrovni: 

• Strategie regionálního rozvoje ČR, priorita 3 Lidé a osídlení, priorita 
5 Příroda, krajina a životní prostředí. 

• Národní rozvojový plán 2007 – 2013, priorita rozvoj moderní a 
konkurenceschopné společnosti, životní prostředí a dostupnost. 

• Národní strategický referenční rámec 2007 – 2013, priorita 
Posilování sociální soudržnosti, priorita Ochrana a zlepšení kvality 
životního prostředí. 

Vazba na dokumenty 
na místní úrovni: 

• Místní program snižování emisí znečišťujících látek statutárního 
města Frýdek-Místek. 

Aktivity naplňující 
opatření:  

A 3.6.1 Čistota ovzduší 
Snahou aktivit je odklon tranzitní dopravy mimo centrum města a elimi-
nace vzniku stacionárních i mobilních zdrojů znečištění a v maximální 
míře zajistit důslednou kontrolu emisních limitů.  

A 3.6.2 Snižování hlukové zátěže  
Budou podporovány aktivity vedoucí ke snížení hlukové zátěže – např. 
budování protihlukových stěn, budování bezpečnostních a zpomalovacích 
prvků v centru města apod.  
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Subjekty odpovědné 
za realizaci aktivit: 

⇒ Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a 
zemědělství  

⇒ Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního 
hospodářství 

Doba realizace akti-
vit: 

2012 - 2025 

Možné zdroje finan-
cování rozvojových 
aktivit: 

⇒ Rozpočet statutárního města Frýdku-Místku  

⇒ Státní rozpočet 

⇒ OP Životní prostředí  

⇒ Dotace a granty Moravskoslezského kraje 

⇒ Soukromé zdroje 

Synergické vazby na 
ostatní aktivity: 

⇒ A 3.2.1 Vybudování obchvatu města 

⇒ A 3.4.2 Řešení statické dopravy 

⇒ A 3.7.1 Podpora regenerace veřejné zeleně 

⇒ A 3.7.2 Podpora vzniku regenerační zóny 

Aktivity budou směřovány do zachování současného stavu veřejné zeleně 
na území města, přičemž budou také podporovány nové aktivity zakládá-
ní zeleně v souladu s územním plánem města. 

 

3.7 Veřejná zeleň ve městě 

Výchozí situace:  

 

Silné stránky: 

+ Množství zeleně a parků 

Příležitosti: 

� Možnost zhodnocení a posílení stávající zeleně pro rekreační funk-
ci 

Cíle opatření: • Vytvořit a udržovat rovnováhu příměstské krajiny s potřebnou 
biodiverzitou ekosystému. 

• Dosáhnout vysokého standardu městské zeleně a udržet jej. 

• Regulovat využívání živé přírody na území města a jeho okolí 
v zájmu zachování ekologické rovnováhy krajiny.  

Typ opatření: • Průřezové 

Vazba na dokumenty • Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009–2016, Glo-
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na krajské úrovni: bální cíl 4 - Kvalitní a kulturní prostředí, služby a infrastruktura pro 
život, práci a návštěvu, SSC 4.7 Podstatně zlepšit kvalitu životního 
prostředí v centrální průmyslové aglomeraci kraje. 

• Program rozvoje Moravskoslezského kraje na období 2010-2012, Glo-
bální cíl 4 - Kvalitní a kulturní prostředí, služby a infrastruktura pro 
život, práci a návštěvu, SSC 4.7 Podstatně zlepšit kvalitu životního 
prostředí v centrální průmyslové aglomeraci kraje. 

• Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny Moravskoslezského kra-
je - schválilo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém 5. za-
sedání dne 23. 6. 2005 usnesením č. 5/298/1. Jedná se o koncepční 
materiál pořízený krajem v samostatné působnosti ve smyslu § 77a 
odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Vazba na dokumenty 
na národní úrovni: 

• Strategie regionálního rozvoje ČR, priorita 3 Lidé a osídlení, priorita 
5 Příroda, krajina a životní prostředí. 

• Národní rozvojový plán 2007 – 2013, priorita rozvoj moderní a 
konkurenceschopné společnosti, životní prostředí a dostupnost. 

• Národní strategický referenční rámec 2007 – 2013, priorita 
Posilování sociální soudržnosti, priorita Ochrana a zlepšení kvality 
životního prostředí. 

Vazba na dokumenty 
na místní úrovni: 

• Územní plán (zeleň, ÚSES) 

 

Aktivity naplňující 
opatření:  

 A 3.7.1 Podpora regenerace veřejné zeleně 
Aktivity budou směřovány do zachování současného stavu veřejné zeleně 
na území města, přičemž budou také podporovány nové aktivity zakládá-
ní zeleně a vznik regeneračních zón v souladu s územním plánem města. 

A 3.7.2 Podpora vzniku regenerační zóny 
Aktivity budou směřovat k podpoře vzniku arboreta, parků, k využívání 
příměstských lesů atd. 

A 3.7.3Podpora vzdělávání, vznik naučných stezek, semináře, osvěta  
Aktivity budou směřovat k realizaci Programu Environmentálního vzdě-
lávání, výchovy a osvěty (EVVO), tj. vydávání publikací, organizování in-
formačních kampaní, budování naučných stezek atd. 

Subjekty odpovědné 
za realizaci aktivit: 

⇒ Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a ze-
mědělství  

⇒ Magistrát města Frýdku-Místku, odbor školství, kultury mládeže a 
tělovýchovy 
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⇒ příspěvkové organizace 

⇒ nestátní neziskové organizace 

⇒ školy a školská zařízení 

Doba realizace akti-
vit: 

2012 - 2025 

Možné zdroje finan-
cování rozvojových 
aktivit: 

⇒ Rozpočet statutárního města Frýdku-Místku  

⇒ Státní rozpočet 

⇒ OP Životní prostředí  

⇒ Dotace a granty Moravskoslezského kraje 

⇒ Soukromé zdroje 

Synergické vazby na 
ostatní aktivity: 

⇒ A 1.1.1 Podpora rozvoje vzdělávání a prevence ve školách a škol-
ních zařízeních 

⇒ A 3.1.6 Regenerace a revitalizace veřejného prostranství ve městě 

⇒ Konflikt s : A 3.4.3 Výstavba a rozvoj parkovišť v parteru sídlišt-
ních bloků, centru města a rekreační zóně Olešná 

Optimalizace statické dopravy v parteru sídlištních celků, otevřená par-
kovací stání při budování nové infrastruktury (obchodní domy, volnoča-
sové areály, sportoviště atd.). 

 

 

3.8 Udržitelný systém odpadového hospodářství 

Výchozí situace:  • Aktivní přístup občanů města k separaci odpadu 

• Požadavek na rozšíření kontejnerů na separovaný odpad 

Cíle opatření: • Zvýšit podíl vytříděného recyklovatelného odpadu.  

Typ opatření: • Odvětvové 

Vazba na dokumenty 
na krajské úrovni: 

• Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009–2016, Glo-
bální cíl 4 - Kvalitní a kulturní prostředí, služby a infrastruktura pro 
život, práci a návštěvu, SSC 4.7 Podstatně zlepšit kvalitu životního 
prostředí v centrální průmyslové aglomeraci kraje. 

• Program rozvoje Moravskoslezského kraje na období 2010-2012, Glo-
bální cíl 4 - Kvalitní a kulturní prostředí, služby a infrastruktura pro 
život, práci a návštěvu, SSC 4.7 Podstatně zlepšit kvalitu životního 
prostředí v centrální průmyslové aglomeraci kraje. 
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Vazba na dokumenty 
na národní úrovni: 

• Strategie regionálního rozvoje ČR, priorita 3 Lidé a osídlení, priorita 
5 Příroda, krajina a životní prostředí. 

• Národní rozvojový plán 2007 – 2013, priorita rozvoj moderní a 
konkurenceschopné společnosti, životní prostředí a dostupnost. 

• Národní strategický referenční rámec 2007 – 2013, priorita 
Posilování sociální soudržnosti, priorita Ochrana a zlepšení kvality 
životního prostředí. 

Vazba na dokumenty 
na místní úrovni: 

• Plán odpadového hospodářství města Frýdku-Místku. 

• Územní plán Frýdku-Místku. 

• Územně analytické podklady správního obvodu obce s rozšířenou 
působností Frýdek-Místek. 

Aktivity naplňující 
opatření:  

A 3.8.1 Infrastruktura pro udržitelný systém odpadového hospodářství  
Podpora současné infrastruktury (Frýdecká skládka a. s.), její optimaliza-
ce a minimalizace vzniku ekologických škod. Rozšíření kapacity sběrného 
dvora nebezpečných odpadů na Panských Nových Dvorech.  

A 3.8.2 Podpora separace a optimalizace odpadového hospodářství ve 
městě 
Zvýšení separace odpadů ve městě, modernizace separační linky v Lískov-
ci v bývalém areálu zemědělské výroby a kompostárny v Bruzovicích.  

A 3.8.3 Podpora rozmístění sběrných nádob ve městě  
Nákup nových sběrných nádob na tříděný odpad a jejich rozmístění 
v souladu s Plánem odpadového hospodářství města. 

Subjekty odpovědné 
za realizaci aktivit: 

⇒ Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a 
zemědělství  

⇒ Frýdecká skládka, a.s. 

Doba realizace akti-
vit: 

2012 - 2025 

Možné zdroje finan-
cování rozvojových 
aktivit: 

⇒ Rozpočet statutárního města Frýdku-Místku  

⇒ Státní rozpočet 

⇒ OP Životní prostředí  

⇒ Dotace a granty Moravskoslezského kraje 

⇒ Soukromé zdroje 

Synergické vazby na 
ostatní aktivity: 

⇒ 3.7.3 Podpora vzdělávání, vznik naučných stezek, semináře, osvěta  
Program EVVO – publikace, semináře, kampaně, spolupráce 
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3.9 Podpora zaměstnanosti, zaměstnatelnosti a sociální inkluze 

Výchozí situace:  Silné stránky: 

+ Vyšší podnikatelská aktivita ve srovnání s regionem 

Slabé stránky: 

– Malá organizovanost podnikatelů, nízká komunikace města 
s podnikateli 

– Absence volných rozvojových prostor pro podniky 

– Chybějící výzkumné a vývojové pracoviště a absence zastoupení 
vysokého školství 

Příležitosti: 

� Dlouhodobě se zvyšující počet podnikatelských subjektů (posílení 
podnikatelského prostředí) 

Hrozby: 

! Úbytek pracovních míst s potřebou vyšší kvalifikace 

Cíle opatření: • Diverzifikovat pracovní příležitosti ve městě 

Typ opatření: • Odvětvové 

Vazba na dokumenty 
na krajské úrovni: 

• Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009–2016, Glo-
bální cíl 1 - Konkurenceschopná, inovačně založená ekonomika, SSC 
1.4 Podstatně zvýšit počet mladých podnikatelů v kraji, SSC 1.5 Zvý-
šit počet nově zakládaných inovačních firem, SSC 1.7 Získat do kraje 
investory k ekonomickým činnostem s vysokou přidanou hodnotou; 
Globální cíl 2 – Vysoká zaměstnanost a sociální inkluze – příležitost 
pro všechny, SSC 2.1 Zvýšit celkovou úroveň zaměstnanosti - zlepšit 
koordinaci aktivit zaměřených na růst zaměstnanosti, SSC 2.2 Zvýšit 
pracovní zapojení nezaměstnaných, SSC 2.3 Snížit nerovnováhu v 
nabídce a poptávce po kvalifikovaných pracovních silách; Globální 
cíl 4 - Kvalitní a kulturní prostředí, služby a infrastruktura pro život, 
práci a návštěvu, SSC 4.9 Vrátit lidem k užívání brownfieldy a jiná 
nevyužitá území; Globální cíl 5 - Efektivní správa věcí veřejných, SSC 
5.4 Zajistit efektivní výkon státní správy a samosprávy v kraji. 

• Program rozvoje Moravskoslezského kraje na období 2010-2012, 
Globální cíl 1 - Konkurenceschopná, inovačně založená ekonomika, 
SSC 1.4 Podstatně zvýšit počet mladých podnikatelů v kraji, SSC 1.5 
Zvýšit počet nově zakládaných inovačních firem, SSC 1.7 Získat do 
kraje investory k ekonomickým činnostem s vysokou přidanou hod-
notou; Globální cíl 2 – Vysoká zaměstnanost a sociální inkluze – pří-
ležitost pro všechny, SSC 2.1 Zvýšit celkovou úroveň zaměstnanosti 
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- zlepšit koordinaci aktivit zaměřených na růst zaměstnanosti, SSC 
2.2 Zvýšit pracovní zapojení nezaměstnaných, SSC 2.3 Snížit nerov-
nováhu v nabídce a poptávce po kvalifikovaných pracovních silách; 
Globální cíl 4 - Kvalitní a kulturní prostředí, služby a infrastruktura 
pro život, práci a návštěvu, SSC 4.9 Vrátit lidem k užívání brownfiel-
dy a jiná nevyužitá území; Globální cíl 5 - Efektivní správa věcí ve-
řejných, SSC 5.4 Zajistit efektivní výkon státní správy a samosprávy 
v kraji. 

• Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje na léta 2010 – 
2016, Prioritní oblast B – Lidské zdroje, Specifický cíl B1 – Zvýšení 
odborných kompetencí lidských zdrojů ve znalostní ekonomice, 
Specifický cíl B2 – Zvýšení kvalifikace lidských zdrojů ve znalostních 
institucích. 

Vazba na dokumenty 
na národní úrovni: 

• Strategie regionálního rozvoje ČR, priorita 2 Ekonomika regionů 

• Národní rozvojový plán 2007 – 2013, Priorita Posilování 
konkurenceschopnosti české ekonomiky 

• Národní strategický referenční rámec 2007 – 2013, Priorita 
Konkurenceschopný podnikatelský sektor. 

• Strategie hospodářského růstu České republiky, Institucionální 
prostředí pro podnikání - Příznivé legislativní prostředí a zlepšení 
vymahatelnosti práva, Zlepšit konkurenční prostředí a odstranit 
překážky; Infrastruktura - Urychlit realizaci investičních záměrů 
veřejného a soukromého sektoru, Urychlit ekonomický rozvoj 
regionů. 

Vazba na dokumenty 
na místní úrovni: 

• Územní plán Frýdku-Místku. 

• Územně analytické podklady správního obvodu obce s rozšířenou 
působností Frýdek-Místek. 

• Integrovaný plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku - PŘI-
TAŽLIVÉ MĚSTO, Prioritní oblast 1 Přitažlivé město. 

 

Aktivity naplňující 
opatření:  

A 3.9.1 Podpora chráněného a asistovaného zaměstnávání 

Propagace, podpora a organizování aktivit vedoucích k motivaci a aktivi-
zaci osob se zdravotním postižením k pracovní činnosti a k jejich umístění 
a udržení na chráněném trhu práce. 
 
A 3.9.2 Podpora podnikatelských subjektů vytvářejících nové pracovní 
příležitosti  
Podpora diverzifikace pracovních příležitostí ve městě a tvorby pracov-
ních míst a tím zajištění vyšší příjmové úrovně obyvatel. 
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A 3.9.3  Podpora programů pracovní rehabilitace a vzdělávání 

Pomoc osobám např. s anamnézou závislosti na návykových látkách po 
ukončení léčby a podpora rozvoje specifických schopností a dovedností 
nezbytných pro jejich zapojení do pracovního procesu. 

A 3.9.4 Systémové zapojování osob ohrožených sociální exkluzí do rea-
lizace cílů a opatření strategie Frýdku-Místku 

Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelnosti ohrožených skupin v rámci 
konkrétních projektů naplňující strategický plán rozvoje. 

A 3.9.5 Podpora politiky zaměstnanosti 

Podpora zřizování nových pracovních míst, rekvalifikace, vytváření spole-
čensky účelných pracovních míst, spolupráce s podnikatelskými subjekty, 
orgány veřejné správy a dalšími subjekty v oblasti zaměstnanosti; podpo-
ra vytvoření centrálního portálu informací o trhu práce. 

 

Subjekty odpovědné 
za realizaci aktivit: 

⇒ Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a sta-
vebního řádu 

⇒ Magistrát města Frýdku-Místku, odbor Živnostenský úřad 

⇒ Magistrát města Frýdku-Místku, odbor sociálních služeb 

⇒ Úřad práce 

⇒ Neziskové organizace 

Doba realizace akti-
vit: 

2012 - 2025 

Možné zdroje finan-
cování rozvojových 
aktivit: 

⇒ Rozpočet statutárního města Frýdku-Místku  

⇒ Státní rozpočet 

⇒ Dotace a granty Moravskoslezského kraje 

Synergické vazby na 
ostatní aktivity: 

⇒ A 2.3.1 Rozvoj programů prevence kriminality 

⇒ A 2.3.2 Podpora a rozvoj programů prevence užívání návykových 
látek včetně podpory zdravého způsobu života bez drog, tabáko-
vých výrobků a alkoholu 

⇒ A 2.3.3 Snižování rizik spojených s užíváním návykových látek 
(harm reduction)  
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10. Implementace strategického plánu 

 

Zpracováním Strategického plánu rozvoje města Frýdku-Místku začíná proces, který by měl vést 
k naplnění vize a stanovených globálních a specifických cílů v jednotlivých klíčových oblastech 
rozvoje. Tak jako probíhal proces aktualizace ve spolupráci s řadou odborníků a zástupců orga-
nizací a institucí, včetně zapojení široké veřejnosti, je třeba postupovat i při realizaci Strategic-
kého plánu. 

Proces postupného uskutečňování návrhů Strategického plánu se nazývá „implementace“. 

10.1. IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURA 

Implementace strategického plánu by měla maximálně využívat existující organizační struktury 
a institucionální rámce. Není nutné a ani vhodné zakládat orgány či instituce nové, sloužící pouze 
tomuto účelu. Funkci implementační skupiny by tak v rámci města měla plnit již fungující Ří-
dící skupina pro zpracování Strategického plánu. 

Za plnění vize a globálních cílů zodpovídá primátor, náměstci primátora a tajemník Magistrátu 
města Frýdek-Místek.  

Výkonnou jednotku poté tvoří „garant strategie“, kterým je oddělení strategického rozvoje 
Magistrátu města Frýdek-Místek. Garant strategie je zodpovědný za plnění aktivit v jednotlivých 
tematických oblastech a dílčí úkoly spojené s plánováním projektů, vyhodnocováním a monito-
ringem.  

Garant strategie může využít při plnění těchto úkolů další pracovníky magistrátu nebo spolu-
pracovat s kompetentními osobami z řad organizací a institucí zapojených do realizace aktivit.  

U akcí k realizaci Strategického plánu se bude postupovat principem liniového řízení pod koor-
dinací Garanta strategie. Odpovědným za realizaci konkrétní akce (projektu) je pak příslušný 
„garant akce“. 

Konkrétní funkce a úkoly budou rozpracovány v metodice strategického plánování. 

 

10.2. PROCESNÍ ZAJIŠTĚNÍ 

Pro zvýšení účinnosti a kvality implementace je nutné dodržet následující systémové kroky: 

1. Po schválení Strategického plánu města Zastupitelstvem města Frýdek-Místek vymezit 
jednoznačně věcnou příslušnost odborů a oddělení za naplňování dlouhodobých cílů 
v rámci každé z tematických oblastí.  

2. U jednotlivých aktivit posílit roli a kompetenci zodpovědných manažerů (garantů akce), 
kteří budou pověřeni v rámci příslušného odborného útvaru magistrátu. Garant akce bu-
de řídit s plnou odpovědností přípravné a realizační práce na projektu, řídit projektový 
tým a zajišťovat poskytování informací a podávání zpráv. 
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10.3. VYHODNOCOVÁNÍ A PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE   

Aktivity Strategického plánu budou vyhodnocovány v půlroční periodě v souladu 
s vyhodnocením a aktualizací Akčního plánu města Frýdku-Místku. Výsledky monitoringu budou 
předkládány Řídící skupině, Radě a Zastupitelstvu města Frýdek-Místek (odpovídá oddělení 
strategického rozvoje). Interpretaci a vyhodnocení dat je třeba zajistit nejen pro magistrát, ale 
také pro spolupracující organizace a veřejnost. Vyhodnocení a porovnání ukazatelů bude vypo-
vídat o celkovém vývoji města a plnění Strategického plánu. 

Na základě vyhodnocování bude prováděna aktualizace Strategického plánu, a to pravidelně 
jednou za čtyři roky (vazba na volební období ZM). Pokud se vnější podmínky změní natolik, že 
bude třeba provést aktualizaci dříve než za čtyři roky, pak by podnět k ní měla vznést Řídící sku-
pina na základě doporučení oddělení strategického rozvoje Magistrátu města Frýdek-Místek.    
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11. Personální obsazení při tvorbě aktuálního plánu 

11.1. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ ŘÍDICÍ SKUPINY 

� Mgr. Michal Novák  náměstek primátora 

� Mgr. Michal Pobucký, DiS. náměstek primátora 

� Ing. Dalibor Hrabec  náměstek primátora 

� Libor Koval   náměstek primátora 

� Ing. Petr Šabrňák   vedoucí odboru územního rozvoje a stavebního řádu 

� Ing. Miroslav Hronovský  vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 

� Ing. Jaroslav Zezula  vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

� Ing. Jarmila Kozlová  vedoucí odboru sociálních služeb 

� Ing. Radovan Horák  vedoucí odboru vnitřních věcí 

� Ing. Lukáš Nehyba  zástupce zpracovatele (AQE advisors, a.s.) 

11.2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ PRACOVNÍCH SKUPIN 

Pracovní skupina pro vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

� Mgr. Drahomíra Jurtíková členka RM, ředitelka Střední zdravotnické školy 

� Ing. Ilona Nowaková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy 

� Ing. Petr Šabrňák vedoucí odboru územního rozvoje a stavebního řádu 

� Mgr. Zbyněk Šostý ředitel, ZŠ nár. um. Petra Bezruče 

� Mgr. Petra Vlkošová ředitelka, Středisko volného času Klíč, p.o. 

� PhDr. Tomáš B. Zbranek ředitel, Městská knihovna Frýdek-Místek, p.o. 

� Monika Konvičná ředitelka, Beskydské informační centrum FM, p.o. 

� Ing. Petr Slunský ředitel, Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o. 

� Ing. Marcela Krplová, MBA ředitelka, Národní dům Frýdek-Místek, p.o. 

� RNDr. Milan Anděl jednatel, MamiArt, s.r.o. 

� Ing. Pavel Osina vedoucí oddělení ekonomického rozvoje 

� Ing. Lukáš Nehyba zástupce zpracovatele (AQE advisors, a.s.) 

� Mgr. Ing. Libor Lněnička zástupce zpracovatele (AQE advisors, a.s.) 

� JUDr. Stanislava Hojdová vedoucí oddělení strategického rozvoje 

 

 

 



72 
 

Pracovní skupina pro podnikání, dopravu, technickou infrastrukturu a životní prostředí 

� Mgr. Michal Novák náměstek primátora 

� Ing. Miroslav Hronovský vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 

� Ing. Jaroslav Zezula vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

� Ing. Yvetta Králová vedoucí Živnostenského úřadu 

� Ing. Luděk Žáček ředitel, Frýdecká skládka, a.s. 

� Ing. Vladimír Patáčik ředitel, Úřad práce ČR, pracoviště Frýdek-Místek 

� Ing. Jaromír Walaski ČSAD Frýdek-Místek a.s. 

� Ing. Jan Širc UDI MORAVA, s.r.o 

� Ing. Pavel Osina vedoucí oddělení ekonomického rozvoje 

� Ing. Lukáš Nehyba zástupce zpracovatele (AQE advisors, a.s.) 

� Mgr. Ing. Libor Lněnička zástupce zpracovatele (AQE advisors, a.s.) 

� JUDr. Stanislava Hojdová vedoucí oddělení strategického rozvoje 

 

Pracovní skupina pro sociální služby a zdravotní péči 

� Libor Koval náměstek primátora 

� Ing. Jarmila Kozlová vedoucí odboru sociálních služeb, MMFM 

� Mgr. Hana Kohutová koordinátor procesu komunitního plánování, MMFM 

� Mgr. Magdaléna Bílková poradce pro národnostní menšiny, MMFM 

� Lenka Biolková koordinátor prevence kriminality, Městská policie 

� Ing. Milan Novák ředitel Domova pro seniory Frýdek-Místek, p.o 

� Bc. Máša Blahutová Agentura domácí péče OPORA 

� Mgr. Jana Kupková Modrý kříž v ČR, o.s. 

� Mgr. Vlastimil Petr vedoucí Oázy pokoje pro psychicky nemocné, Charita F-M 

� Ing. Pavel Osina vedoucí oddělení ekonomického rozvoje 

� Ing. Lukáš Nehyba zástupce zpracovatele (AQE advisors, a.s.) 

� Mgr. Ing. Libor Lněnička zástupce zpracovatele (AQE advisors, a.s.) 

� JUDr. Stanislava Hojdová vedoucí oddělení strategického rozvoje 

 

 

 


