Město Blansko

Aktualizace
Strategického plánu rozvoje
města Blansko
na léta 2013-2023
k 01.01.2016

Strategický plán rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 byl schválen Zastupitelstvem města
Blansko na jeho 11. zasedání dne 26.02.2013. V dokumentu je stanoveno, že jeho první úplná
aktualizace proběhne k 01.01.2016.
V souladu s východisky pro úplnou aktualizaci se článek V. ZÁMĚRY, CÍLE, PROJEKTY ruší
a nahrazuje novým aktualizovaným textem, který zní:

V. ZÁMĚRY, CÍLE, PROJEKTY
A. EKONOMIKA A LIDSKÉ ZDROJE
A.1 OBYVATELSTVO, TRH PRÁCE A ZAMĚSTNANOST
Záměry:
1. Záměrem města pro období 2013-2023 se stalo vytvoření přitažlivých podmínek pro bydlení
s dobrou nabídkou pracovních příležitostí, služeb a možností zájmových aktivit ve velmi
dobrém životním prostředí.
Cíle:
1. Vytvoření příznivých podmínek pro bydlení všech vrstev obyvatelstva.
2. Podpora rozvoje podnikání.
Projekty:
1. Podpora rekonstrukcí bytového fondu a výstavby nových objektů pro bydlení.
2. Všestranná podpora vzniku nových pracovních příležitostí.
3. Vytváření příznivých podmínek pro zřizování a rozvoj podnikatelských subjektů.

A.2 STAV EKONOMIKY
Záměry:
1. Hospodaření města zaměřené na dosažení celkové prosperity a ekonomické stability.
Cíle:
1. Udržení optimální míry zadluženosti.
2. Optimalizace nemovitého majetku, jeho využití a údržby.
3. Udržení vysokého standardu vedení ekonomiky města.
Projekty:
1. Průběžná kontrola zadluženosti města.
2. Zpracování pasportu majetku města a jeho využití.
3. Efektivní využívání dotačních příležitostí.
4. Optimální zhodnocování volných finančních prostředků.

A.3 ŘÍZENÍ A SPRÁVA
Záměry:
1. Zajištění efektivního řízení města při respektování potřeb obyvatel a komunikační otevřenosti
vztahů občanů a orgánů města.
Cíle:
1. Soustavné zvyšování odborné i společenské úrovně pracovníků veřejné správy a orgánů státní
správy a profesionality jednání s klienty.
2. Vytváření příznivých pracovních podmínek zaměstnanců úřadu a zajištění jejich odborného
růstu.
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Projekty:
1. Využití moderních metod řízení (CAF, benchlearning) ke zvyšování kvality činnosti úřadu.
2. Pokračování elektronizace agend MěÚ Blansko s maximálním využitím on-line přístupu přes
www.blansko.cz.
3. Obsahová i grafická úprava webové stránky města www.blansko.cz s cílem zvýšení její
přehlednosti a uživatelské přívětivosti. Průběžná aktualizace této stránky.
4. Využití prostředků moderních technologií, např. facebook a twitter, pro komunikaci města se
stranami.
5. Vytvoření přehledu dokumentů a úředních písemností na webových stránkách města, který
bude vyhovovat i zdravotně handicapovaným uživatelům.
6. Vytvoření jednotného loga města a zavedení jeho užívání.
7. Vydávání Zpravodaje města Blanska s možností jeho elektronické verze.
8. Usilování o přidělení frekvence pro vzdušné vysílání TVB.
9. Rozšíření televizní tvorby TVB o vytváření dokumentů, které zmapují historii regionu
a připomenou jeho významné osobnosti.
10. Postupná rekonstrukce budov MěÚ Blansko s důrazem na úspory energií a zlepšování
prostředí pro zaměstnance i veřejnost.
11. Vybudování nového archivu a spisovny úřadu v uvolněných prostorách na nám. Republiky 1.
12. Úzká spolupráce se základními složkami IZS, dle možností rozpočtu města jejich případná
materiální nebo finanční podpora.
13. Jednání o zachování stávající struktury územních orgánů státní správy ve městě, případně i její
další rozšíření.
14. Konání porad starostů obcí správního obvodu ORP Blansko a úzká spolupráce
s Jihomoravským krajem.
15. Postupné rozšiřování tzv. zeleného úřadování.

A.4 ÚZEMNÍ ROZVOJ
Záměry:
1. Zajištění vyváženého rozvoje města, respektujícího potřeby obyvatel a krajinný ráz města a
okolí.
Cíle:
1. Projekty rozvoje města musí respektovat cenný charakter krajiny a jeho turistický potenciál.
2. Rozvojové projekty musí splňovat hlediska technické a finanční udržitelnosti.
3. Při rozvoji města bude v maximální míře respektována jeho industriální historie.
4. Územní rozvoj musí zajistit zejména rozvoj podmínek bydlení, zaměstnanosti a dopravy při
účelném využití územních předpokladů.
Projekty:
1. Aktualizace územního plánu v souladu se vznikajícími potřebami a optimálním využitím území.
2. Optimalizace dopravních toků a parkovacích kapacit.
3. Podpora rozvoje bydlení.
4. Pokračování regenerace sídlišť.
5. Využití plochy vymezené průmyslové zóny Blansko, nalezení a zajištění nových ploch k rozvoji
průmyslu.
6. Stavební a funkční vyřešení středu města – hotel Dukla, podzámčí a okolí.
7. Aktualizace záměrů rozvoje Sportovního ostrova Ludvíka Daňka a zlepšení možností jeho
využití. Napojení Sportovního ostrova Ludvíka Daňka na dopravní systém a infrastrukturu
města.
8. Obnova a rozvoj dětských hřišť.
9. Využití turistického potenciálu blanenského regionu a Moravského krasu.
10. Zajištění pozemků pro rozvoj města.
11. Optimalizace orientačního a informačního systému na území města.
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B. KVALITA ŽIVOTA
B.1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Plánování sociálních služeb na území města Blansko a správního obvodu ORP obsahuje
samostatný dokument „Komunitní plán sociálních služeb města Blansko“, schválený
zastupitelstvem města vždy na několik let a zveřejněný na internetových stránkách města.

B.2 ŠKOLSTVÍ
Záměry:
1. Zajištění vysoké úrovně základních a středních škol.
Cíle:
1. Efektivní využití sítě mateřských a základních škol.
2. Finanční zabezpečení školství považovat za jednu z rozpočtových priorit.
3. Podpora a rozvíjení partnerství škol.
4. Zajištění vysoké úrovně řízení škol.
Projekty:
1. Dosažení vyváženého výběru základní školy s cílem dosažení rovnoměrného využití kapacit
jednotlivých školních zařízení.
2. Zapojení základních škol do dlouhodobých výchovně vzdělávacích a rozvojových projektů,
zejména projektů podporovaných evropskými fondy.
3. Podpora a rozvíjení partnerství škol se školami jiných zřizovatelů, se školami z partnerských
měst, se školami zapojenými do společných projektů a s organizacemi a sdruženími, které
působí v oblasti sportu, kultury a zájmových aktivit.
4. Podpora otevřenosti škol a jejich zařízení pro vzdělávací účely a sportovní vyžití občanů města
všech věkových kategorií.
5. Podpora inkluzivního vzdělávání (vzdělávání pro všechny) – integrace dětí a žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami do běžných tříd. Využití institutu školního psychologa,
zřízení přípravných tříd základních škol.
6. Spolupráce se zainteresovanými partnery na změně oborové nabídky středních škol,
odpovídající průmyslové tradici města a potřebám firem blanenského regionu.
7. Opravy a modernizace budov škol a jejich vybavení.
8. Snižování energetické náročnosti provozu budov škol.
9. Vytvoření koncepce rozvoje škol v působnosti města jejich řediteli na šestileté období
a vyhodnocování jejího plnění v dvouletém intervalu.

B.3 ZDRAVOTNICTVÍ
Záměry:
1. Zajištění kvalitní a dostupné zdravotní péče.
2. Výchova občanů k odpovědnému přístupu ke svému zdraví.
3. Udržení ekonomické stability Nemocnice Blansko.
Cíle:
1. Zachování nosných odborných specializací.
2. Garance funkční lékařské a lékárenské služby.
Projekty:
1. Zajištění optimální lékárenské služby v Nemocnici Blansko.
2. Rozvoj pracoviště jednodenní péče.
3. Rozvoj služby urgentního příjmu a jeho propojení s lékařskou službou první pomoci.
4. Postupná rekonstrukce a modernizace budovy polikliniky Nemocnice Blansko.
5. Vytvoření ambulantních bloků, centrální infuzní terapie a endoskopického centra.
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6. Podpora prevence, zejména zachování mamografického pracoviště, obnova skiaskopického
vyšetření a rozšíření nabídky o denzitometrická vyšetření. Rozšíření poskytovaných
diagnostických radiologických metod.
7. Zajištění provozu nosných odborných programů – cerebrovaskulárního, kardiovaskulárního
a nefrologického. Zařazení iktové jednotky mezi centra II. typu. Maximalizace využití
hemodializačního centra.
8. Rozvoj spolupráce s ostatními nemocnicemi.
9. Rozvoj nabídky placených služeb, zejména v oblastech rehabilitace, korektivní a estetické
dermatologie.
10. Snížení energetických nákladů na provoz nemocnice.
11. Postupná realizace rekonstrukce a modernizace Nemocnice Blansko.

B.4 DOPRAVA
Záměry:
1. Zajištění plynulosti dopravy, minimální emisní zátěže a dostatečných parkovacích ploch.
Cíle:
1. Zvýšení dopravní propustnosti silniční sítě.
2. Eliminování nebezpečných míst, zejména na křižovatkách, přechodech a na nepřehledných
úsecích vozovek.
3. Posílení parkovacích kapacit.
4. Posílení informovanosti řidičů (záchytná parkoviště, označníky).
5. Zajištění rekonstrukcí, operativní údržby a oprav dopravní sítě, chodníků a stezek pro pěší.
6. Zvyšování kvality služeb MHD Blansko.
Projekty:
a) Komunikace motorové
Intravilán města:
1. Komplexní řešení průtahu města.
2. Rekonstrukce komunikací a sítí „Komenského-Brněnská“.
3. Přemostění železnice z ulice Fügnerova na Staré Blansko (prověřit částečnou či dočasnou
alternaci druhého úrovňového křížení železnice přes nádraží).
4. Úprava profilu zatáčky u rozvodny na Starém Blansku.
5. Zkapacitnění komunikace na Obůrku (zejména v úseku „nad Palavou I. u parkoviště“).
Extravilán města:
1. Průtah částí Lažánky – související investice města (náves, dokončení chodníků atd.).
2. Úprava komunikace III/37443 - „serpentiny“ Klepačov – velmi nebezpečný a nekapacitní úsek.
b)
1.
2.
3.

Mosty
Oprava mostu na Sportovní ostrov Ludvíka Daňka.
Oprava mostu u vlakového nádraží.
Přemostění Staré Blansko - Fügnerova ulice jako nástroj k řešení plynulosti dopravy v Blansku
a zajištění dopravní obslužnosti oblasti Starého Blanska.

c)
1.
2.
3.

Parkoviště
Realizace záchytného parkoviště u vlakového nádraží (kapacita 200 vozů).
Posílení parkovacích kapacit.
Zjednosměrňování ulic ve smyslu nejlevnějšího a účinného prostředku pro nárůst kapacit
parkovacích stání s efektem zvýšení bezpečnosti dopravy.
4. Realizace odstavných ploch pro nákladní vozidla.
5. Realizace parkoviště u nemocnice.
d) Komunikace nemotorové
1. Budování sítě cyklostezek.
2. Spolupráce na realizaci „Jantarové cyklostezky“.
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3. Řešení cyklopruhu v úseku ředitelství ČKD – DSB EURO.
4. Řešení návaznosti systému cyklostezek a jejich značení.
e)
1.
2.
3.

Veřejná doprava
Koordinace návaznosti MHD a jiných linek v rámci sítě IDS JMK na vlakové spoje.
Vybudování společného dopravního informačního systému pro vlakové a autobusové nádraží.
Rekonstrukce autobusového nádraží.

B.5 BYDLENÍ
Záměry:
1. Podpora dostupnosti bydlení pro všechny skupiny obyvatel.
Cíle:
1. Vytvoření podmínek dostupného bydlení pro všechny věkové a příjmové skupiny obyvatel.
2. Podpora důstojného bydlení starších občanů.
3. Využití bytového fondu města zejména pro řešení bydlení ekonomicky slabších občanů
a rodin.
Projekty:
1. Podpora výstavby infrastruktury v nových lokalitách pro bydlení.
2. Rozvoj a zkvalitnění bydlení v domech s pečovatelskou službou.
3. Využití výtěžku z prodeje bytů pro opravy a zkvalitnění bydlení v majetku města a pro budování
infrastruktury.
4. Respektování návrhu nových ploch pro bydlení při aktualizacích územního plánu.

B.6 BEZPEČNOST
Záměry:
1. Bezpečné město.
Cíle:
1. Rozvoj projektů prevence kriminality.
2. Podpora spolupráce se zúčastněnými subjekty.
Projekty:
1. Modernizace a rozšiřování Městského kamerového dohlížecího systému ve smyslu
nejvýznamnějšího projektu v oblasti situační prevence.
2. Spolupráce městské policie s orgány města, státní správy, sdruženími, sdělovacími prostředky
a Policií České republiky.
3. Prevence kriminality zejména u problémových skupin obyvatel.

B.7 KULTURA
Záměry:
1. Kultura jako součást životního stylu.
Cíle:
1. Podporu kultury město chápe jako významný prostředek občanské soudržnosti a součást
životního stylu obyvatelstva.
2. Rozvoj infrastruktury pro kulturní činnost, péče o kulturní památky.
3. Pestrá nabídka kvalitních kulturních akcí pro všechny občany i návštěvníky města.
4. Finanční podpora subjektů působících v oblasti kultury a jejich činnosti.
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Projekty:
1. Postupné zabezpečení oprav, modernizace a údržby budov kulturních institucí města (Dělnický
dům, Kino Blansko, Městská knihovna Blansko, Galerie města Blanska, Muzeum Blanenska).
2. Zajištění oprav a údržby památníků, soch a uměleckých děl v majetku města.
3. Finanční zabezpečení provozu a činnosti městských kulturních organizací při maximálním
využíváním dotačních možností.
4. Podpora aktivní účasti obyvatel na kulturním životě:
 ve spolupráci s dalšími partnery nadále realizovat tradiční velké kulturně společenské akce
(např. Pálení čarodějnic, Historický jarmark, promenádní koncerty, Vítání sv. Martina,
rozsvícení vánočního stromu, Vítání nového roku, Zlaté Slunce Blansko),
 podle aktuálních možností, ve spolupráci s vybranými kulturními institucemi, realizovat
nové jednorázové nebo dlouhodobé kulturní akce, např. obnovení divadelního festivalu,
přehlídka autorské a interpretační tvorby mladých hudebních skupin apod.
5. Podpora kulturních souborů i jednotlivců, kteří svou uměleckou činností přispívají k propagaci
města.
6. Příprava oslav významných výročí, 110 let
povýšení Blanska na město
a 200 let od úmrtí Karoliny Meineke, 880. výročí první zmínky o Blansku.
7. Prohloubení spolupráce s uměleckými školami.
8. Hledání nových možností, které mohou přispět k provázanému rozvoji kultury a cestovního
ruchu.
9. Zpracování „mapy“ umístění významných památníků, soch a uměleckých děl v Blansku a její
instalace na orientačně důležitých místech ve městě.
10. Podpora kulturní prezentace v družebních partnerských městech a prezentací v rámci festivalů
a soutěží, včetně podpory finanční.

B.8 CESTOVNÍ RUCH
Záměry:
1. Zvýšení využití turistického potenciálu města Blansko.
Cíle:
1. Zvýšení atraktivnosti Blanska jako turistického cíle pro jednodenní návštěvy i vícedenní pobyty.
2. Zlepšení nabídky pro využití sportovních možností a kulturních akcí pro mimoblanenské
návštěvníky.
3. Užší provázání turistické nabídky Blanska a přilehlého regionu s nabídkou Moravského krasu.
Projekty:
1. Prohloubení spolupráce s Jihomoravským krajem a CCRJM v oblasti cestovního ruchu, účast
na veletrzích cestovního ruchu a na podobných akcích.
2. Spolupráce s MAS Moravský kras, realizace společných projektů se subjekty přímo působícími
v Moravském krasu (Správa jeskyní ČR, Správa CHKO Moravský kras).
3. Zapojení do projektů Domu přírody Moravského krasu.
4. Pokračování a prohloubení spolupráce s Pivovarem Černá Hora a městem Boskovice.
5. Využití spolupráce se zahraničními partnerskými městy také v oblasti cestovního ruchu.
6. Zintenzivnění propagace města pod ochrannou známkou Brána Moravského krasu.
7. Realizace nočního osvětlení zámku.
8. Pokračování v rozmisťování litinových prvků ve městě.
9. Rozvoj projektu „Krasobus“ s jeho vazbou na zvýšení návštěvnosti sportovních a kulturních
akcí ve městě.
10. Rozvoj turistického portálu www.blanensko.cz a vytvoření jeho cizojazyčné verze.
11. Realizace projektu „Oživená paměť města“ formou vytvoření timepointů a navazujících aktivit.
12. Propagace města jako místa působení význačných vědců a vzniku významných objevů.
13. Využití moderních informačních technologií pro účely propagace města a zvýšení cestovního
ruchu.
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B.9 SPORT
Záměry:
1. Blansko – město sportu pro občany a sportovní centrum regionu.
Cíle:
1. Podporovat sport a tělovýchovu, a tím posilovat jejich pozici ve smyslu významného prostředku
občanské soudržnosti a součásti životního stylu.
2. Nadále iniciovat a spolupořádat sportovní akce a programy.
3. Věnovat zvýšenou pozornost kvalitě tělesné výchovy a sportu dětí na školách jako
nejdůležitějšího předpokladu vzniku a rozvoje celoživotního zájmu o sportování.
4. Pokračovat v ekonomickém zajištění sportu a hledat další finanční zdroje pro jeho rozvoj.
5. Dobudovat chybějící kapacity sportovních zařízení a efektivně využívat stávající zařízení ve
všech částech města.
6. Usilovat o zvýraznění města Blansko jako přirozeného regionálního centra sportu.
Projekty:
1. Zachování a optimalizace stávajícího modelu provozování sportovních zařízení v majetku
města pro sportovní subjekty a dobrovolná sdružení.
2. Pokračování rekonstrukce a modernizace sportovních zařízení v majetku města.
3. Podpora činnosti školních sportovních klubů.
4. Vyhodnocení významných sportovních úspěchů a vyhlašování nejlepších sportovců města.
5. Vytvoření systému nabídky sportovních a kulturních aktivit pro návštěvníky města. Tento
systém provázat s informačním systémem Moravského krasu.
6. Podpora sportovních akcí nadregionálního významu a jejich využití pro propagaci města
(Půlmaraton Moravským krasem, soutěže mezinárodního nebo celorepublikového charakteru,
soustředění reprezentačních družstev a vrcholových sportovních týmů).

C. KVALITA PROSTŘEDÍ
C.1 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Záměry:
1. Udržení kvalitního životního prostředí ve městě a v okolí.
Cíle:
1. Zajištění udržitelnosti rozvoje města.
2. Další rozvoj systému odpadového hospodářství ve městě.
3. Kontinuální péče o zeleň.
Projekty:
1. Rozšíření systému sběrných hnízd k separaci odpadů z hlediska dostupnosti.
2. Aktualizace Plánu odpadového hospodářství města Blansko v návaznosti na Plán odpadového
hospodářství JmK.
3. Rozšíření svozu kompostovatelných odpadů (ve spolupráci s nájemcem kompostárny).
4. Uplatňování motivačních prvků pro třídění odpadů (soutěže o ceny mezi školními třídami,
školami, sportovními organizacemi apod.).
5. Propagace třídění odpadů v místních médiích.
6. Rekonstrukce parků ve městě.
7. Vhodné zakomponování zeleně v rámci pokračující regenerace sídlišť i při nové výstavbě.
8. Oživení blanenského nábřeží Svitavy.

C.2 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Záměry:
1. Čistá voda, čisté město, čisté teplo.
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Cíle:
1. Zajištění kontinuální obnovy vodohospodářské a energetické infrastruktury jako nedílné
součásti udržitelného stavu a rozvoje města.
Projekty:
a) Vodovody
1. Výměna poruchových úseků.
2. Obnova, modernizace a rekonstrukce vodovodní sítě ve spolupráci se Svazkem vodovodů
a kanalizací.
b) Splaškové vody
1. Řešení problematiky výtlaku na městskou ČOV s ohledem na kolizi s koridorem ČD.
2. Monitorování problematiky likvidace odpadních vod z neodkanalizovaných městských částí
a hledání alternativních řešení.
3. Obnova, modernizace a rekonstrukce kanalizační sítě ve spolupráci se Svazkem vodovodů
a kanalizací.
c) Dešťové vody a zatrubnění
1. Posílení akumulace a zpomalení nátoku do kanalizace a odtoku z území.
d) Zásobování teplem
1. Převzetí nebo pronájem technologické části CZT po roce 2018.

C.3 INFORMAČNÍ SPOLEČNOST
Záměry:
1. Dosažení vysokého stupně využití komunikačních technologií v činnosti městského úřadu, při
komunikaci s občany a dalšími klienty.
Cíle:
1. Další rozšíření informačních technologií v rámci města i úřadu.
2. Rozvoj informačních toků a technologií pro občany města i klienty úřadu.
3. Rozvoj informačních a telekomunikačních technologií na území města.
Projekty:
1. Vzdělávání úředníků dle platné legislativy.
2. Rozvoj systému programových produktů GINIS,VEMA, VITA, GIS a dalších.
3. Komplexní propojení používaných produktů v úřadu ve státní správě i samosprávě.
4. Maximální propojení toku informací v rámci úřadu ke zlepšení služeb občanům města.
5. Rozšíření on-line přístupů na další agendy úřadu.
6. Rozšíření předávání informací zaměstnancům úřadu prostřednictvím intranetu.
7. Bezplatné bezdrátové připojení k internetu pro občany i návštěvníky města v daných lokalitách,
např. na sportovištích, v rekreačních oblastech, v centru, budovách úřadu.
8. Navýšení rychlosti přenosu dat bezdrátové sítě metropolitní sítě WAN.
9. Rozšíření bezdrátových sítí na další objekty města.
Z podkladů týmu zpracovatelů a po připomínkách členů zastupitelstva a veřejnosti zpracovali:
Mgr. Jiří Kučera, Ing. Josef Kupčík, Michaela Knotková, DiS.
Tento dokument byl schválen usnesením č. 47 na 7. zasedání Zastupitelstva města Blansko dne
15.12.2015.
Mgr. Ivo Polák
starosta Města Blansko
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