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Přístup ke strategii rozvoje

A. Podpora, formalizace pozice manažera projektů

 Společný projekt

Předmět, cíl aktivity
Aby mohly být efektivně realizovány všechny kroky vedoucí k rozvoji mikroregionu (naplňování
strategie) je nutné, aby organizace všech těchto kroků byla od počátku vedena řídícím týmem.
Předpokladem pro zajištění informovanosti, zahájení přípravy i úspěšného předkládání rozvojových
záměrů nebo vlastního naplnění strategie, alespoň na základě zkušeností jiných mikroregionů, je pozice
euromanažera mikroregionu. Manažer projektů (euromanažer) – člověk pomáhající starostům obcí i
dalším místním subjektům (podnikatelé, školy, zájmové sdružení, neziskové organizace), odpovědný za
zahájení realizace priorit, opatření a aktivit navrhovaných ve strategii mikroregionu, odborně způsobilý
k přípravě a předkládání projektů, vnější komunikaci apod.. Pracovní zaměření je na přípravu
podkladových materiálů a zpracovávání projektů pro žádosti o dotace z kraje, národních ministerstev i
Evropské unie.

Postupné kroky
Využití spolupráce euromanažera při přípravě projektů obcí, při komunikaci mezi jednotlivými úseky.
Další pracovní náplň se bude odvíjet podle konkrétní situace a potřeb jednotlivých obcí.

Termín: Po schválení strategie rozvoje zahájení práce na realizaci vybraných aktivit ze
strategie mikroregionu a zahájení přípravy projektů pro dotační programy, dále
průběžně

Zodpovědnost: Předseda mikroregionu, ve spolupráci s ostatními starosty
Financování: Obce mikroregionu, Program obnovy venkova, Strukturální fondy EU ROP pro

NUTS II Střední Morava, KÚOK

B. Využití dotačních programů – prezentace, získávání dovedností

 Společný projekt

Předmět, cíl aktivity
Navazuje na předcházející aktivitu. V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie se
otevřely možnosti a příležitosti získávat finanční prostředky na rozvojové projekty a záměry z tzv.
strukturálních fondů. Ti, kdo by mohli peněz využívat, stále nemají jasnou představu, jaké podmínky je
nutné splnit. I v Mikroregionu Uničovsko je rozhodně prostor pro přípravu kvalitních a zajímavých
projektů a je třeba je řádně připravit.
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Aktivita předpokládá zapojení podnikatelů do realizace strategie rozvoje mikroregionu – je nezbytné i
z důvodů prokázání „legitimity a závaznosti“ strategie. Podnikatelé by měli být zapojeni do přípravy
strategie mikroregionu, a to nejenom z důvodu možnosti předkládání vlastních projektů. Na území
Mikroregionu Uničovsko působí řada malých a středních firem různého zaměření i více významnějších
zemědělských podniků. Komunikace a výměna informací by měla být předpokladem pro další
spolupráci.

Cílem aktivity je zvýšení informovanosti všech místních subjektů – potenciálních předkladatelů projektů,
ať už se jedná o zástupce obcí, podnikatele, zemědělce, místní zájmové spolky nebo i školy. Je
nezbytná určitá koordinace činností a příprav, poskytnutí a uspořádání veškerých informací o
programech.

Postupné kroky
Vytipovat vhodné a potenciální subjekty, informovat tyto o možnostech využití jednotlivých programů –
strukturálních fondů EU, asistence a odborné pomoci při přípravě podkladů a vypracování projektů.
Pořádání série seminářů, které poskytnou podrobné informace o všech připravených operačních
programech a následně asistence všem zájemcům.
Cílené využívání existujících podpor z programů a projektů ministerstev a následně i strukturálních
fondů EU.
Kompletní a pravidelně aktualizovaná databáze dotačních titulů, finančních zdrojů, obsahující termíny,
postupy administrace a další náležitosti pro podávání projektů a bude sloužit jak obcím, tak
podnikatelům, neziskovým organizacím, školám a zájmovým spolkům.
Systém on-line odpovědí – ideálně na webových stránkách mikroregionu bude fungovat odkaz –
„OTÁZKY“ – potenciální zájemci získají v určitém čase praktické odpovědi na své dotazy (vhodnost
projektu, možnost a podmínky získání dotace apod.)

Vytvoření databáze podnikatelských aktivit, projektů i subjektů v mikroregionu Uničovsko – možnost
místních podnikatelů uvést své zvažované záměry a projekty do databáze, následně ze strany
mikroregionu asistence při přípravě projektových dokumentací a formálních žádostí o dotace,
zařazování projektů do dlouhodobých koncepcí, vyhledávání partnerů apod.

Termín: Databáze průběžně aktualizovaná podle vyhlašovaných programů, odkaz
OTÁZKY na stránce mikroregionu - leden 2006

Zodpovědnost: Euromanažer
Financování: Obce mikroregionu, návratnost prostřednictvím získaných dotací. U podnikatelů se

může jednat o komerčně využívané placené služby.

C. Komunikace s občany, internetové stránky mikroregionu

 Společný projekt

Předmět, cíl aktivity
Efektivní komunikace, přenos informací od samosprávy směrem k občanům. Hledat a využívat vhodné
formy, způsoby komunikace veřejného sektoru. Radniční listy, místní, obecní zpravodaje, ankety,
průzkumy - referenda mezi občany.
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Nabízí se rovněž vydávání společného mikroregionálního zpravodaje, předpokladem je i mnohem širší
využití interaktivních webových stránek mikroregionu, fungující systém předávání informací.

Výstupem aktivity budou kroky k vytvoření, organizaci, aktualizaci, propojení internetových stránek
mikroregionu i obcí. Kroky, které jsou navrhovány v rámci této aktivity se prolínají a souvisí s řadou
dalších aktivit (počítají s existencí těchto internetových stránek a nabízejí i alternativy jejich využití)
navrhovaných v rámci celé strategie rozvoje Mikroregionu Uničovsko.
Jedná se například o aktivity – využití dotačních programů, podpora činnosti místních zájmových
spolků, obecně podpora cestovního ruchu, komplexní nabídka bydlení nebo poradenství směrem
k podnikatelům.
Postupné kroky
Obce budou i nadále ve svých stávajících zpravodajích i dalších informačních kanálech (webové
stránky, apod.) publikovat informace a ankety pro občany.
Dohodnout systém předávání informací v rámci mikroregionu, pověřené osoby, propojení odkazů na
další internetové stránky obcí. Dohodnout základní asistenci jednotlivých obcí při tvorbě webových
stránek.

Termín: Probíhá, průběžně pokračovat
Zodpovědnost: Starostové obcí, euromanažer
Dále zúčastnění: Autoři zpravodajů, provozovatelé internetových stránek
Financování: Z rozpočtu obcí mikroregionu

D. Odborné a poznávací semináře starostů a dalších zástupců obcí

 Společný projekt

Předmět, cíl aktivity
Odborné, pracovní semináře přispívají k šíření informací, nových poznatků a vzdělání jak v praktických,
tak teoretických problémových oblastech života obcí. Mohou informovat a přitáhnout ke spolupráci
nejen starosty obcí, ale i členy zastupitelstev, venkovských spolků a aktivisty nejrůznějšího zaměření,
krajské úředníky zodpovědné za správu regionu, i další odborníky zajímající se o problematiku rozvoje
obcí, obnovy krajiny, ekology, sociology, atd.
Za úvahu rovněž stojí uspořádání semináře přímo v Mikroregionu Uničovsko – zajistit organizační a
technické zázemí, připravit program, jak vzdělávací, tak volnočasový a pozvat nejen zástupce jiných
obcí, ale i další vhodné hosty.

Postupné kroky
Starostové obcí zvolí témata seminářů, případně i místo návštěvy. Koordinátor ve spolupráci
s odbornou agenturou zajistí program, ubytování, dopravu a další náležitosti.

Termín: Průběžně hledat vhodné termíny
Zodpovědnost: Euromanažer mikroregionu ve spolupráci s organizací zajišťující kurzy, zájezdy,

semináře
Financování: Obecní rozpočty, Program obnovy venkova, Strukturální fondy EU ROP pro NUTS

II Střední Morava
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Priorita 1. Technická a dopravní infrastruktura

A. Dobudování kanalizací a likvidace odpadních vod

 Individuální projekty

Předmět, cíl aktivity
Předmětem je zajištění odpovídajícího čištění odpadních vod – vyřešení problematiky odkanalizovaní a
čištění odpadních vod v souladu s požadavky na dodržení technických standardů a právních nařízení.
Oprava, úpravy a rekonstrukce (zatěsnění) stávajících kanalizačních sítí, dostavba a vybudování
nových, jednotných i oddílných stokových sítí a kanalizačních přivaděčů pro svedení odpadních vod na
ČOV. Podle konkrétní situace využití stávajících nebo vybudování nových čistíren odpadních vod pro
likvidaci znečištění ve sváděných splaškových vodách.

Postupné kroky
Dopracování projektových dokumentací výstavby a obnovy kanalizací a ČOV v obcích Mikroregionu
Uničovsko. Zajištění územní, projektové a majetkoprávní přípravy akcí. Realizace, výstavba
kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod. Vše v závislostech na finančních možnostech obce a při
hledání optimálních variant řešení.

Termín: Průběžně, podle finančních možností
Zodpovědnost: Starostové dotčených obcí, asistence manažera projektů mikroregionu
Dále zúčastnění: Majitelé – provozovatelé infrastruktury, projektové a inženýrské – investorské

vodohospodářské firmy, pověřené vodohospodářské orgány a prvoinstanční
stavební úřady, SFŽP – krajské pracoviště Olomouc, Agentura ochrany přírody a
krajiny středisko Olomouc, MŽP - územní pracoviště, MZe - odbor správy ve
vodním hospodářství, Zemědělská agentura Olomouc

Financování: Z vlastních zdrojů provozovatelů (majitelů) vodohospodářských děl, rozpočty obcí
mikroregionu, Státní fond životního prostředí, Ministerstvo zemědělství,
Ministerstvo životního prostředí, KÚOK.
Strukturální fondy EU – Operační program Životní prostředí.

B. Zásobování obcí vodou, vodní zdroje

 Individuální projekty

Předmět, cíl aktivity
Zajištění kvalitní pitné vody pro obyvatele ze zabezpečených a sledovaných zdrojů a její rozvedení ke
všem místům potenciálních odběrů v požadovaném množství při dodržení obvyklých vlastností dodávky
je základním požadavkem vybavenosti sídla pro kvalitní a spokojené bydlení občanů. Obnova a
rekonstrukce vodních zdrojů, vybudování nových vodních zdrojů a přívodních vodovodních řadů
k sídlům.
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Obnova a rekonstrukce vodovodních řadů a doplnění zabezpečovacích a řídících systémů provozu.
Kvalitní pitná voda všem domácnostem v dostatečném množství přiměřenému tlaku dodávky a
požadované normové jakosti.

Postupné kroky
Dostavba vodovodů v obcích, kde stále chybí – zajištění projektové přípravy a dalších nezbytných
náležitostí, financování a realizace.
Postupné rekonstruování staré vodovodní sítě, podporovat opatření k zajištění dostupnosti kvalitní pitné
vody, měnit zdravotně závadné potrubí a optimalizovat je. Zvýšit akumulační objemy veřejných
vodojemů a zjednodušit jejich provoz instalací snímacích a řídících systémů. Propojovat vnitroobecní
rozvodné a zásobovací vodovodní řady do větších vodohospodářských soustav a dovybavit je
automatickými řídícími systémy.

Termín: Dlouhodobý a průběžný úkol
Zodpovědnost: Starostové dotčených obcí, Vodohospodářská společnost a.s.
Financování: Z rozpočtu Vodohospodářské společnosti jako vlastníka, resp. provozovatele

vodohospodářských děl, z rozpočtu obcí s možností podpory ze státního
rozpočtu – Ministerstvo zemědělství, strukturální fondy EU – Operační program
Životní prostředí, dále KÚOK.

C. Rekonstrukce a dostavba místních komunikací

 Individuální projekty

Předmět, cíl aktivity
Opravy komunikací byly řazeny u více obcí mezi důležité priority. Předmětem aktivity je tedy oprava
místních komunikací, zvláště v zastavěných územních sídlech mikroregionu. Nezbytné jsou i
rekonstrukce a obnovy dalších okresních silnic nižších tříd (III.) v mikroregionu.
Oprava a dostavba místních komunikací, oprava a dobudování místních komunikací pro pěší
(chodníků), zlepšení dopravní obslužnosti v zastavěných územích sídel, zvýšení bezpečnosti na
místních komunikacích pro pěší, a to vše v souvislosti s rozšiřováním sítě cyklostezek a cyklotras.

Postupné kroky
Majetková, územní a projektová příprava dopravních staveb, postupně realizované projekty oprav,
obnov a rekonstrukcí místních komunikací. Úpravy povrchů, zvýšení únosnosti a průchodnosti na
místních komunikacích. Provedení oprav a zřízení chodníků s navázáním na občanskou vybavenost.

Termín: Dlouhodobý a průběžný úkol
Zodpovědnost: Obce mikroregionu, euromanažer
Dále zúčastnění: Správa silnic Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství kraje
Financování: Z rozpočtu obcí, úvěry komerčních bankovních ústavů, Státní fond dopravní

infrastruktury, rozpočet Správy silnic, Program obnovy venkova, ROP NUTS II
Střední Morava, PRV
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D. Snížení energetické náročnosti budov a zařízení

 Individuální projekty

Předmět, cíl aktivity
Předmětem této aktivity je zvýšení energetické účinnosti budov a zařízení v majetku obce, zejména
modernizací technických zařízení budov, využívání obnovitelných zdrojů energie, nasazením regulace a
měření tepla a teplé vody za současného zvýšení tepelné ochrany budov. Provedení energetických
auditů staveb.

Postupné kroky
Individuální příprava energetických auditů a projektových dokumentací, popř. dalších náležitostí.
Shromáždění požadavků jednotlivých obcí, jejich shrnutí a preference. Realizace podle finančních
možností obcí. Individuální přístup ke každému projektu.

Termín: Průběžně od roku 2007
Zodpovědnost: Starostové obcí mikroregionu, euromanažer
Dále zúčastnění: Odborné organizace
Financování: Rozpočty obcí mikroregionu, Program obnovy venkova, strukturální fondy EU –

ROP NUTS II Střední Morava, PRV, OP Životní prostředí

E. Doplňující dopravní a technická infrastruktura

 Individuální projekty

Předmět, cíl aktivity
Předmětem je dobudování a rekonstrukce autobusových zastávek, dostavba parkovacích a dalších
manipulačních ploch v centrech sídel mikroregionu – doprava v klidu. Obnova, úprava a doplnění
dopravního a směrového značení, úpravy přechodu pro chodce, instalace zpomalovacích prahů a
doplnění obecního mobiliáře. Rekonstrukce stávající soustavy veřejného osvětlení.

Postupné kroky
Individuální příprava projektových dokumentací a dalších náležitostí. Shromáždění požadavků
jednotlivých obcí, jejich shrnutí a preference. Realizace podle finančních možností obcí.

Termín: Pokračování průběžně, realizované akce během roku 2007 i následně
Zodpovědnost: Starostové obcí mikroregionu, euromanažer
Dále zúčastnění: Firmy zabezpečující údržbu a značení komunikací, Správa silnic Olomouckého

kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu
Financování: Rozpočty obcí mikroregionu, Program obnovy venkova, strukturální fondy EU –

ROP NUTS II Střední Morava, PRV
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Přehled projektů a záměrů obcí mikroregionu

OBEC AKCE / PROJEKT Fáze
připravenosti

Rozpočet
projektu
(mil.Kč)

Očekávaný
termín

realizace
Dlouhá Loučka Výstavba vodovodu záměr 40 2011 - 2012
Dlouhá Loučka Opravy místních komunikací

Plinkout
projekt 2,8 2007 - 2008

Dlouhá Loučka Rekonstrukce návsi studie 2,5 2009
Dlouhá Loučka Oprava mostů a lávek studie 31 2009,2012 -

2013
Dlouhá Loučka Výstavba chodníků studie 1,3 2007
Dlouhá Loučka Výstavba chodníku záměr 2 2012
Dlouhá Loučka Výstavba zálivu záměr 1,5 2011
Dlouhá Loučka Výstavba autobusových zálivek záměr 1 2013
Lipinka Vybudování kanalizace a ČOV ÚR 24 2008
Lipinka Rekonstrukce místních komunikací záměr 0,5 2008
Lipinka Dobudování a obnova chodníků záměr 0,5 2008
Medlov GO části ČOV + rekonstrukce PD 3,5 2007 - 2008
Medlov – část
Hlivice

Kanalizace + přivaděč do ČOV PD 30 2007 - 2008

Medlov – část
Králová

Kanalizace + přivaděč do ČOV PD 35 2008 - 2009

Medlov Opravy místních komunikací po
výstavbě inženýrských sítí (voda,
kanalizace, plyn)

záměr, studie 6 2007 - 2010

Medlov Rekonstrukce návsi, zklidnění
dopravy, parkoviště, odstranění
dopravních závad

PD 7 2007 - 2008

Nová Hradečná Kanalizace PD 17 2007 - 2008
Nová Hradečná Rekonstrukce místních komunikací záměr 9,2 2007 - 2009
Oskava Výstavba vlastní ČOV záměr 15 2008
Oskava Oprava místních komunikací PD 50 2007
Paseka Náves (odpočinkové zóny, zeleň,

fasády obecních domů)
příprava
projektu - -

Paseka Opravy místních komunikací a
chodníků

záměr 6 2007 a dále

Pňovice Kanalizace a ČOV studie +
projekt

60 2012

Pňovice Rekonstrukce místních komunikací záměr 1 2010
Pňovice Rekonstrukce chodníků záměr 0,5 2007
Strukov Splašková kanalizace  + kořenová

čistírna
záměr 6 2011

Strukov Nový povrch místní komunikace záměr 5 2012
Strukov Vybudování chodníku pro pěší +

lávka přes vodní tok
záměr 0,5 2010

Šumvald Kanalizace a ČOV SP 73 2006 - 2010
Šumvald Vybudování obecního vodovodu záměr 30 2012 - 2015
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Šumvald Rekonstrukce místních komunikací
a chodníků

SP 50 2007 - 2010

Troubelice Kanalizace a ČOV studie, PD 15 2007 - 2009
Troubelice Rekonstrukce chodníků a místních

komunikací
pasport 25 2007 - 2010

Újezd Rekonstrukce a oprava místních
komunikací

záměr 14 2008 - 2010

Újezd Rekonstrukce a opravy chodníků,
ostatních ploch + terénní úpravy
podél silnice III.tř. na průtahu obcí

záměr 5 2007

Uničov Kanalizace – místní části PD, SP 105 2009 - 2010
Uničov Vodovod – místní části - Sever záměr 30 2008 - 2009
Uničov Rekonstrukce místních komunikací PD 28,6 2008 - 2011
Uničov Budování smíšených komunikací PD 12,3 2007 - 2009
Uničov Rekonstrukce ulic v MPZ PD 109,9 2007 - 2010
Uničov Rekonstrukce chodníků záměr 18,5 2007 - 2011
Uničov Rekonstrukce Bezručova nám. +

autobusová zastávka
záměr 2,5 2007 - 2008

Želechovice Studie + kanalizace záměr 19 2010 - 2013
Želechovice Rekonstrukce a výstavba místních

komunikací
záměr 5 2010 - 2013

Želechovice Křižovatka a průtah obcí záměr 0,55 2011 - 2013
Želechovice Narovnání cesty u stav. pozemků -

hřbitov
záměr 0,07 2007

Želechovice Oprava chodníků - náves záměr 1,8 2007 - 2008
Želechovice Přeložení NN do země záměr 10 2014 - 2016
Žerotín Kanalizace a ČOV studie 15 2008 - 2009
Žerotín Rekonstrukce místních komunikací záměr 5,7 2007 - 2009
Žerotín Dokončení rekonstrukce chodníků záměr 2 2007
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Priorita 2.   Bydlení

A. Vytváření podmínek pro bydlení, infrastruktura pro bytovou výstavbu

 Individuální projekty

Předmět, cíl aktivity
Obce mikroregionu vesměs patří mezi atraktivní z pohledu zájmu o bydlení.
Cílem je pokračování ve vytváření a vymezení dostatečného počtu vhodných ploch a zón pro novou
individuální výstavbu, jako předpokladu pro další rozvoj bydlení a života v obcích mikroregionu.
Připravené pozemky, stavební parcely, jejich „zasíťování“. S tímto souvisí i provedení nezbytných změn
územně plánovací dokumentace.
Revitalizace stávajících sídlišť a částí obcí – řešení parkování, zeleň na sídlištích, řešení veřejného
prostoru, zlepšení dopravního spojení. Přeměna sídlišť v plnohodnotné a atraktivní městské části.

Postupné kroky
Prověřit ÚPD obcí v mikroregionu se zaměřením na plochy pro bydlení, nalezení možných rozporů, tyto
řešit. Aktualizace ÚPD. Podle možností výkup pozemků, investovat do připravovaných ploch, zejména
pokud jde o zajištění nezbytné infrastruktury, vhodný prodej pozemků.
Připravit projekty na revitalizace sídlišť. Nevyužívané či nevhodně řešené objekty sanovat či
rekonstruovat. Vytvářet podmínky pro získávání dotací na rekonstrukce domů a bytů.

Termín: Aktualizace ÚPD možno začít ihned, výkup pozemků a investice do infrastruktury
v závislosti na finančních možnostech

Zodpovědnost: Starostové obcí mikroregionu, euromanažer
Dále zúčastnění: Potenciální investoři, stavitelé, zájemci o bydlení
Financování: Obce s využitím dotačních titulů Ministerstva pro místní rozvoj ČR, potenciálně

podle konkrétního projektu Státní fond rozvoje bydlení

B. Mikroregionální trh bydlení, nabídka výstavby obytných domů a bytů

 Společný projekt

Předmět, cíl aktivity
Základním cílem je vytvoření standardního trhu bydlení na úrovni Mikroregionu Uničovsko. Řešením je
srovnání nabídky s poptávkou po bydlení. Jednotná forma prezentace informací ze strany obcí a
dalších majitelů pozemků nebo nemovitostí, směrem k zájemcům o bydlení a individuální výstavbu
v mikroregionu, jejich snadná orientace.
Informace o možnostech bydlení a o možnostech individuální výstavby v mikroregionu budou
prezentovány zájemcům prostřednictvím obcí na internetových stránkách mikroregionu i obcemi
individuálně.
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Postupné kroky
Inventarizace všech pozemků vhodných a v územních plánech vymezených pro individuální výstavbu
v obcích Mikroregionu Uničovsko s podrobným popisem a grafickou dokumentací jejich geografické
polohy, připojení na sítě, vlastnických vztahů, parametrů klimatu a životního prostředí, a také návaznosti
na infrastrukturu dopravy, služeb, pracovních příležitostí a využití volného času.
Sumarizace údajů, průběžné aktualizace a uveřejnění na internetu.

Termín: Průběžná aktualizace údajů na webových stránkách obcí i mikroregionu
Zodpovědnost: Starostové obcí, euromanažer
Dále zúčastnění: Zájemci o prodej nebo pořízení bydlení
Financování: Obce mikroregionu, Program obnovy venkova

C. Nájemní byty, modernizace stávajícího bytového fondu

 Individuální projekt

Předmět, cíl aktivity
Více obcí uvádí záměry vztahující se k podpoře a výstavbě nájemního bydlení. Realizace zvažovaných
projektů, zajištění jejich financování, spolupráce se stavebními firmami.
Modernizace stávajícího bytového fondu – přiměřeným „nátlakem“, přesvědčením, respektive pomocí
vedení obcí místním obyvatelům přispět k modernizaci a revitalizaci domů i jiných nemovitostí. Jednotná
pravidla, program podpory ze strany samosprávy pro místní občany, kteří chtějí modernizovat, případně
i architektonicky sladit své domy a nemovitosti - zlepšení architektonického vzhledu obcí.

Postupné kroky
Individuálně příprava projektových dokumentací, konzultace se zájemci o bydlení.
Maximálně využívat stávajících dotačních titulů, zejména Ministerstva pro místní rozvoj ČR a podpor ze
Státního fondu rozvoje bydlení. Eventuální možnost založení obecního „fondu bydlení“ poskytujícího
výhodné půjčky.

Termín: Průběžně, i v závislosti na termínech dotačních programů
Zodpovědnost: Starostové dotčených obcí, euromanažer
Financování: Dotační tituly Ministerstva pro místní rozvoj nebo Státního fondu rozvoje bydlení,

podle možností rozpočty obcí, vlastníci nemovitostí, POV
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Přehled projektů a záměrů obcí mikroregionu

OBEC AKCE / PROJEKT Fáze
připravenosti

Rozpočet
projektu
(mil.Kč)

Očekávaný
termín

realizace
Dlouhá Loučka Opravy bytového fondu studie 15 2007 - 2013
Medlov Technická infrastruktura pro

bytovou výstavbu
PD 3 2007 - 2008

Medlov Modernizace bytového fondu záměr, studie 4 2007 - 2010
Nová Hradečná Příprava pozemků pro výstavbu

RD
záměr 5,85 2007 - 2008

Oskava Vytvoření stavebních parcel studie 6 2008
Paseka Příprava pozemků pro další

výstavbu RD
záměr 4 2007 a dále

Paseka Příprava pozemků pro další
výstavbu RD

záměr 4 2007 a dále

Strukov Vybudování inženýrských sítí pro
výstavbu rodinných domků

záměr 1 2012

Šumvald Příprava pozemků pro výstavbu
RD

záměr - 2008 - 2010

Troubelice Příprava pozemků pro výstavbu
RD

studie 5 2007 - 2009

Troubelice Výstavba bytového fondu záměr 10 2007 - 2009
Újezd Vybudování inž. sítí pro výstavbu

rodinných domků
záměr 5 2010

Uničov Infrastruktura k RD studie 25 2007 - 2008
Uničov Opravy bytového fondu

v historickém jádru města
záměr 110 2008 - 2012

Uničov Revitalizace sídlišť a parkovišť studie zeleň 22 2006 - 2008
Želechovice Infrastruktura pro výstavbu rod.

domů
záměr 2 2007 - 2008

Želechovice Příprava stavebních pozemků – u
hřbitova

záměr 3,194 2007 - 2008

Želechovice Příprava stavebních pozemků – k
Brníčku

záměr 2,260 2007 - 2008

Želechovice Výkup stavebních pozemků záměr 0,150 2007 - 2008
Žerotín Příprava stavebních pozemků záměr 5 2007 - 2008
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Priorita 3.   Životní prostředí

A. Ochrana, rehabilitace a tvorba krajiny, uchování typického krajinného rázu

 Individuální projekty společně studie

Předmět, cíl aktivity
Území mikroregionu je ovlivněno zemědělskou produkcí, v minulosti poškozeno intenzifikací
zemědělství. Došlo k redukci prvků zabezpečujících ekologickou stabilitu krajiny, ochranu proti erozi, a
celkově bylo změněno měřítko krajiny a krajinná matrice. Je nutné obnovení a doplnění přírodních
biocenter a biokoridorů, remízků, rozptýlené krajinné zeleně, alejí a doprovodné zeleně vodních toků,
cest apod. Obnova původní krajinné matrice dle historických podkladů (map, leteckých snímků), obnova
prostupnosti krajiny, boží muka, smírčí kameny, památné stromy. Rekonstrukcí, obnovou, či novou
výsadbou dojde ke zlepšení estetického obrazu krajin, ochraně zemědělských pozemků před erozí
vodní i větrnou, a v neposlední řadě též ke zlepšení ekologické stability jinak intenzívně zemědělské
krajiny.
Nejvhodnější je řešení komplexní studií obnovy krajinného rázu v rámci celého regionu, která by mimo
jiné posloužila jako podklad pro řešení pozemkových a vlastnických vztahů v rámci komplexních
pozemkových úprav. Tato studie vymezí dílčí projekty pro jednotlivé obce, jejich rozsah, priority
v řešení, finanční náročnost a zdroje pro realizaci.

Realizace prvků kostry ekologické stability v krajině – zakládání biocenter, biokoridorů, interakčních
prvků, remízků, alejí. Snížení vodní i větrné eroze, snížení zátěže podzemních vod splachy z polí.
Zvýšení biodiverzity v krajině. Zlepšení estetického vzhledu krajiny.

Postupné kroky
Zpracovat studii obnovy krajinného rázu pro území celého mikroregionu.
Postupně budovat ÚSES v souladu s ÚPD - průběžně a podle aktuálních podmínek a možností obcí se
připravit na základě zpracovaných generelů několik projektů ÚSES k realizaci. Vypracováním projektů
pověřit externího specialistu (autorizovaný architekt pro ÚSES). Zlepšení prostupnosti krajiny, potírání a
asanace černých skládek, uvědomění stavu krajiny jako vizitky obyvatel obcí, potažmo celého
mikroregionu.

Termín: Z důvodů značného rozsahu investic a nutného majetkového vyjasnění se
předpokládá realizace postupná a dlouhodobá

Zodpovědnost: Vybraný architekt, starostové obcí, euromanažer
Dále zúčastnění: Agentura ochrany přírody a krajiny, Odbor ŽP KÚ nebo v rámci KPÚ ve spolupráci

s pozemkovým úřadem, majitelé pozemků
Financování: Z vlastních zdrojů vlastníků pozemků, rozpočty obcí, agentura ochrany přírody a

krajiny MŽP (Program péče o krajinu), SFŽP, POV. Strukturální fondy EU – ROP
NUTS II Střední Morava, PRV
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B. Revitalizace hydrologického režimu krajiny

 Individuální projekt

Předmět, cíl aktivity
Revitalizace přirozené funkce toků a melioračních kanálů a jejich niv, odstranění nevhodných a
nefunkčních prvků meliorací, péče o mokřady a prameniště, protierozní opatření, doplnění břehových a
doprovodných porostů vodních toků a rybníků, odbahnění rybníků, rekonstrukce technických prvků,
obnova starých rybníků, zaniklých či poškozených retenčních prostorů, kontrola manipulačních řádů
rybníků, jejich dodržování, zajistit projektové dokumentace a návrhy financování.

Postupné kroky
Navrhnout rozsah a konkrétní lokality k revitalizaci říční sítě, obnově a čištění potoků, obnově a čištění
břehů, revitalizace, čištění a odbahnění vodních nádrží, jejich obnova a zpevnění břehů a hrází, tvorba
a údržba břehových porostů.

Termín: Leden 2007 a dále průběžně
Zodpovědnost: Starostové dotčených obcí, euromanažer
Financování: Obce mikroregionu, více dotačních titulů – strukturální fondy EU – ROP NUTS II

Střední Morava, PRV, OP Životní prostředí

C. Péče o pozitivní vzhled obcí, architektonický řád, centra obcí a města

 Individuální projekt

Předmět, cíl aktivity
Zlepšení tváře, upravenosti a celkového pořádku na obcích spočívá v zamyšlení se nad nedostatky v
neupravenosti společných prostor a budov ve vlastnictví obcí, ale i nad nemovitostmi v majetku
každého občana mikroregionu. Významnou roli zde mohou sehrát obce v aktivní spolupráci s
příslušným stavební úřadem. Předmětem budou aktivity směřující k zlepšení vzhledu a čistoty obcí, tak
aby vzniklo příjemné prostředí pro život, ale i otázka zavedení funkce “obecního architekta” pro
mikroregion.
Obnova veřejné zeleně, výsadba alejí, případně skupin stromů podél polních cest, realizace menších
remízků u křižovatek polních cest, péče o stávající výsadbu. Stabilizace ekologických funkcí celého
území, využití zeleně jako protihlukové bariéry.

Postupné kroky
Trvalou prezentací a propagací tradiční hanácké architektury a urbanismu působit na širokou veřejnost
ve smyslu uvědomění si tradic regionu. Průběžně předkládat významnější záměry obcí ke konzultaci
architektovi + estétovi, v exponovaných místech nechávat zpracovat ideové studie (návrhy). Zajistit
veřejnou prezentaci  a diskusi (anketu) nad zpracovanými studiemi.
Provést inventarizaci zeleně ve správním území obcí, stanovit postup dosadby zeleně podél polních
cest, členění polí mezemi v místech vytipovaných dle územně plánovací dokumentace, volit z druhů
dřevin dle lokality, jen z geofondu místních populací, zpracovat studii výsadby zeleně v obcích.
Odborná údržba, osvěta a zapojení veřejnosti.
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Termín: Realizace průběžně
Zodpovědnost: Starostové obcí, euromanažer
Dále zúčastnění: Majitelé pozemků a nemovitostí, Agentura ochrany přírody a krajiny, Odbor ŽP

KÚ, v rámci KPÚ pozemkový úřad, „obecní – mikroregionální architekt“
Financování: Rozpočty obcí, agentura ochrany přírody a krajiny, dotační tituly ministerstva

zemědělství, POV, ROP NUTS II Střední Morava, PRV

D. Řešení odpadového hospodářství

 Společný projekt

Předmět, cíl aktivity
Jedním z cílů strategie mikroregionu je i společné řešení problematiky nakládání s odpady. Možné
aktivity – společný sběr odpadů, zřízení sběrných odpadních dvorů pro třídění a separaci odpadů,
vybudování zařízení pro likvidaci biologicky rozložitelných odpadů, opatření na využití recyklace
odpadů, sanace uzavřených a starých (černých) skládek odpadů, zavedení a doplnění nádob a
kontejnerů pro prvotní třídění odpadů, informovanost, osvěta veřejnosti – minimalizace odpadů.

Postupné kroky
Realizace jednotlivých akcí na základě zpracované studie nakládání s odpady v mikroregionu.
Organizace společného sběru plastů, propagace sběru odpadů, jeho třídění a recyklace, podpora
zřízení a provozování sběrového dvoru a kompostárny. Realizace jednotlivých záměrů z projektu
v závislosti na finančních možnostech.

Termín: Je řešeno průběžně
Zodpovědnost: Euromanažer mikroregionu, starostové obcí se zástupci firem nakládajících

s odpady
Dále zúčastnění: Orgány odpadového hospodářství, projektové a inženýrské – investorské  firmy

pro zajištění investiční přípravy staveb, pověřené orgány ochrany prostředí –
odbor ŽP KÚ a prvoinstanční stavební úřad, Agentura ochrany přírody a krajiny
středisko Olomouc, Inspekce životního prostředí

Financování: Rozpočty obcí, Strukturální fondy EU - ROP NUTS II Střední Morava, PRV, OP
Životní prostředí

E. Využití obnovitelných zdrojů energie

 Společný projekt

Předmět, cíl aktivity
Aktivita je zaměřena na využití přebytečné zemědělské půdy a na zvýšení energetické soběstačnosti
obcí. Cílem je využití obnovitelných zdrojů energie v mikroregionu. Jedná se zejména o zpracování
odpadních nebo vedlejších produktů a nebo záměrně pěstované biomasy ze zemědělské a lesnické
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výroby k získání energie pro přímé vytápění budov, případně i pro jiné využití. Vybudování zařízení na
spalování biopaliv.

Postupné kroky
Podrobná analýza konkrétních podmínek mikroregionu nutná pro zvolení vhodného druhu
energetických plodin. Oslovení konkrétních zemědělců nebo podnikatelských subjektů. Montáž
technologického zařízení k úpravě paliva sušením nebo tvarováním. Vybudování nových nebo úprava
stávajících skladovacích prostor pro uchování biomasy. Vybudování komplexu energetických budov na
spalování biopaliv.

Termín: Dlouhodobý a průběžný úkol
Zodpovědnost: Starostové jednotlivých obcí, euromanažer
Dále zúčastnění: Vlastníci pozemků, zemědělská družstva, podnikatelé
Financování: Strukturální fondy EU – Regionální operační program NUTS II Střední Morava,

Operační program Životní prostředí, PRV

Přehled projektů a záměrů obcí mikroregionu

OBEC AKCE / PROJEKT Fáze
připravenosti

Rozpočet
projektu
(mil.Kč)

Očekávaný
termín

realizace
Dlouhá Loučka Výstavba biokoridoru studie, projekt 10 2008
Dlouhá Loučka Výstavba rybníku ve Valšově dole záměr 2 2014
Medlov Péče o vzhled, mobiliář, zeleň,

náves
PD 2 2007 - 2008

Oskava Péče a obnova zeleně záměr 1 2007
Paseka Protierozní opatření k.ú. Paseka projekt - -
Šumvald Rekonstrukce vodní nádrže

Rybníček
záměr - 2009 - 2013

Šumvald Revitalizace potoka Dražůvka záměr - 2007 - 2009
Troubelice Úprava veřejných prostranství záměr 0,3 2007 - 2008
Újezd Protipovodňová opatření

Haukovice
-výstavba 2 mostů
-přemístění mlýnského náhonu

studie 2,75 2007

Uničov Revitalizace Šibeníku – stezka
zdraví

PD 2 2008 - 2009

Uničov Odbahnění 5 rybníků PD 4 2008
Uničov Revitalizace sídlišť a parkovišť studie zeleň a

parkovišť
17 2008 - 2010

Uničov Vybudování sběrného dvoru
odpadů

PD, SP 57,8 2009 - 2011

Uničov Rekonstrukce kompostárny
biologického odpadu

3,5 2009 - 2011

Uničov Vybudování podzemních
kontejnerů

4,5 průběžně

Uničov Protipovodňová opatření PD 3 2007 - 2008
Žerotín Obnova sídelní zeleně a veřejného

mobiliáře
záměr 0,3 2007 - 2008
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Priorita 4.   Podpora podnikatelských aktivit

A. Příprava nových a modernizace stávajících nemovitostí pro rozvoj podnikání,
podpora investorům

 Individuální projekty

Předmět, cíl aktivity
Pro obce Mikroregionu Uničovsko může být pro případný další rozvoj podnikatelských aktivit důležité
mít připraveny vhodné, dostupné a zainvestované pozemky i objekty – haly, budovy, místnosti. Cílem je
připravovat a udržovat tyto pozemky a objekty pro případné investice pod kontrolou obcí. Postupovat
v rekonverzi nefunkčních hospodářských (zemědělských) areálů.
Revitalizované nevyužívané objekty na podnikatelské zóny, katalog dostupných objektů, rozvojových
ploch mikroregionu v rozsahu ÚPD, přehled, analýza stavu nefunkčních areálů. Prováděné nezbytné
úpravy územně plánovací dokumentace.

Postupné kroky
Starostové obcí vytvoří přehled lokalit a areálů vhodných pro revitalizaci, identifikují vlastníky a základní
problémy. Obce provedou a budou společně koordinovat nové kolo jednání o zahrnutí vhodných objektů
a ploch do ÚPD, zahájí jednání s vlastníky o možnosti, formě a míře jejich zapojení do projektu,
případně i o výkupu a zahrnutí do majetku obce.

Termín: Dlouhodobý úkol, katalog pozemků a objektů – červen 2007
Zodpovědnost: Starostové dotčených obcí mikroregionu za asistence euromanažera
Dále zúčastnění: Vlastníci pozemků, areálů, podnikatelé, zemědělská družstva, investoři
Financování: Obce mikroregionu, Program obnovy venkova, strukturální fondy EU – ROP NUTS

II Střední Morava, PRV
Část vynaložených prostředků se může vrátit při prodeji nebo pronájmu pozemků /
objektů jednotlivým zájemcům

B. Vybudování a provozování podnikatelského inkubátoru

 Individuální projekt

Předmět, cíl aktivity
Zaměření aktivity je na vytváření zaměstnanosti a zvýšení příjmů prostřednictvím podpory podnikání.
Podpora směřuje k rozvoji malých i začínajících podniků, které představují významné procento
celkového podnikání a mohou přispět k ekonomickému růstu mikroregionu. Mezi formy podpory ze
strany obcí obvykle mohou patřit programy kapitálových investic (granty, úvěry), místa pro pronájem,
podnikatelské poradenství a informace. Z celé řady důvodů je zde navrhováno řešení prostor pro
podnikání.
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Fungující podnikatelský inkubátor, realizace projektu. Zainvestovaný objekt s prostory pro začínající
drobné podnikatele, výhodný startovací pronájem na časově omezenou dobu, asistenční služba a
servis pro podnikatele – daňové, právní i jiné poradenství.

Postupné kroky
Pokračovat v realizaci rekonstrukce podnikatelského inkubátoru „Statek Uničov“, případně vyhledávat
další vhodné nemovitosti.

Termín: Průběžná realizace.
Zodpovědnost: Euromanažer, starostové obcí.
Financování: Příprava projektové dokumentace – obec / obce mikroregionu, realizace

prostřednictvím strukturálních fondů EU – ROP NUTS II Střední Morava, PRV, OP
Podnikání a inovace

Přehled projektů a záměrů obcí mikroregionu

OBEC AKCE / PROJEKT Fáze
připravenosti

Rozpočet
projektu
(mil.Kč)

Očekávaný
termín

realizace
Uničov Rekonstrukce areálu statku PD 15 2007 - 2008
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Priorita 5.   Cestovní ruch

A. Budování a rozvoj infrastruktury cestovního ruchu

 Společný projekt, individuální projekty

Předmět, cíl aktivity
V rámci celkového záměru podpory rozvoje turistického ruchu v mikroregionu Uničovsko může být
jedním ze základních kroků další pokračování výstavby značených regionálních a místních cyklistických
komunikací (cyklotras i cyklostezek), naučných stezek, tras pro pěší turistiku a lyžařských tras
v návaznosti na celou oblast regionu Střední Moravy.
S tím úzce souvisí i revize stávajících tras, jejich značení, poskytování informací o obcích a jiných
místních zajímavostech, vydání informační brožury, propagaci a marketing nabízených služeb a další
obdobné aktivity.

Postupné kroky
Zpracovat studii, dokument mapující současné značené trasy s logickým návrhem na jejich rozšíření,
dále obsahující návrh a způsoby podpory doplňujících a navazujících aktivit, způsob značení, propočet
nákladů na realizaci značení, specifikace nutného rozsahu oprav komunikací.
Na zamýšlené a připravované trasy, stezky zpracovat projektové záměry a tyto konzultovat
s odpovědnými institucemi. Oslovení, nabídka na spolupráci s podnikateli, využít výrazný multiplikační
efekt rozvoje cykloturistiky a obecně turistického ruchu.
Zpracování veškeré projektové dokumentace. Realizace v závislosti na finančních prostředcích.

Termín: Projektové záměry, veškerá nezbytná dokumentace průběžně, realizace následně
i podle otevíraných dotačních programů.

Zodpovědnost: Starostové jednotlivých obcí mikroregionu, euromanažer
Dále zúčastnění: Centrum dopravního výzkumu
Financování: Obce mikroregionu, MMR – Program obnovy venkova, v některých případech také

SFDI - Státní fond dopravní infrastruktury, strukturální fondy EU – ROP NUTS II
Střední Morava, PRV

B. Zavedení a podpora značky „Mikroregion Uničovsko“

 Společný projekt

Propagační a informační materiály

Předmět, cíl aktivity
Více aktivit - vydání společné knihy o mikroregionu, propagační a informační materiály v jednotném
formátu (na způsob nabídkových listů), využití dalších médií (CD-ROM, video, internet), spolupráce
s regionálním tiskem.
Vytvoření společného loga mikroregionu.
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Cílové skupiny – nejen turisté, ale i zájemci o podnikání v mikroregionu, partnerské instituce, orgány
státní správy a samosprávy, prezentační a upomínkové suvenýry starostů pro „důležité osoby“.

Postupné kroky
Dohodnout se na jednotném grafickém formátu tištěných materiálů (výběrem z existujících nebo
zadáním nového). Vyhodnotit možnosti propagace mikroregionu na dalších médiích CD, video.
Registrace loga úřadem průmyslového vlastnictví, stanovení systému jeho používání.

Kalendář mikroregionu

Předmět, cíl aktivity
Komplexní kalendář obcí mikroregionu představující místní kulturní, sportovní a společenské akce,
přírodní a kulturní památky i místní architekturu. Je na dalším zvážení o jaký typ kalendáře, případně i
diáře se bude jednat. Celoroční kalendář obsahující pořádané akce, možný v alternativách: exkluzivní
diář, jednodušší brožurka, nástěnný – 12 listů s fotografiemi z mikroregionu.

Postupné kroky
Vytvořit databázi pravidelných akcí, jejich pořadatelů v mikroregionu. Zpracovat grafickou podobu
jednotlivých verzí, vydat kalendář, distribuovat jej na všechna prodejní i kontaktní místa pro zájemce,
pro starosty vhodná prezentace, upomínkový předmět obce.
Najít pozitivní asociace, identifikovat je s mikroregionem, využít k propagaci a zvyšovat věhlas
tradičních, nových akcí.

Distribuce informačních a propagačních materiálů

Předmět, cíl aktivity
Funkční systém distribuce materiálů o mikroregionu v rámci kraje, případně i ČR, snaha o pravidelnou
účast na veletrzích cestovního ruchu – možnost účasti společně s dalšími mikroregiony kraje.
Propagační materiály se musí dostat ve správnou dobu na místa, kde je mohou využít potenciální
návštěvníci.

Postupné kroky
Sestavení seznamu míst (v mikroregionu, okrese, kraji, ČR), kde je možné nabízet vyrobené
propagační materiály, stanovení které materiály se kde a kdy budou nabízet, stanovení způsobu
kontroly stavu, objednávání a dopravy materiálů, stanovení odpovědnosti za tuto činnost, stanovení
seznamu veletrhů, na kterých se bude mikroregion prezentovat, vyhledání partnerů, dohodnutí
podmínek účasti.

Termín: Zpracování návrhů – každoročně, průběžně
Zodpovědnost: Euromanažer společně s reklamní agenturou zpracují pro starosty obcí návrhy
Financování: Obce mikroregionu a podnikatelé v cestovním ruchu – provozovatelé služeb,

program obnovy venkova, podle konkrétní situace strukturální fondy EU – ROP
NUTS II Střední Morava, PRV,
případně výnos z prodeje
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C. Zázemí turistického ruchu, ubytovací zařízení, sportovní a další aktivity

 Individuální projekty

Předmět, cíl aktivity
Až na výjimky schází v mikroregionu dostatečné ubytovací kapacity. Jedná se částečně o uzavřený
kruh – bez možnosti ubytování není možné očekávat „vícedenní“ turisty a naopak bez návštěvníků není
reálná návratnost investice do vybudování hotelu nebo penzionu.
Ze strany obcí se bude jednat zejména o vytvoření podmínek pro investory, není reálné předpokládat,
že by byl projekt připraven a realizován samotnými obcemi. Předpokladem pro rozšiřování nabídky
ubytování je z pohledu podnikatelů standardní finanční a ekonomická návratnost této investice.

Mimo základní (a současně komerční) pilíře, jako je ubytovaní a stravování, existuje celá řada akcí a
staveb, které mohou výrazně přispět k rozvoji CR a současně by tyto stavby měly být z řady důvodů
iniciovány (i finančně podpořeny) obcemi. Příkladem jsou záchytná parkoviště, půjčovny nebo úschovny
kol, značení a další.
Možnost vytváření takových doprovodných projektů, které podpoří cestovní ruch.

Postupné kroky
Obce zvolí pilotní akci, kterou zaštítí, dále se budou podílet na zpracování veškeré formální
dokumentace. Zajištění financování, realizace projektu, který pomůže podnikatelům, rozvoji CR a
následně přinese efekt celému mikroregionu. Dále bude probíhat příprava individuálních projektů a
zajišťování možností jejich financování.

Termín: Průběžná příprava a realizace
Zodpovědnost: Starostové jednotlivých obcí mikroregionu ve spolupráci s manažerem projektů
Dále zúčastnění: Potenciální investoři, podnikatelé, nájemci
Financování: Program podpory cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj, strukturální

fondy EU – ROP NUTS II Střední Morava, PRV

D. Projekt agroturistiky – diverzifikace zemědělských aktivit

 Individuální projekty

Předmět, cíl aktivity
Předmětem je spoluvytváření odvětví cestovního ruchu – dovolená na statku, prázdniny na venkově,
zlepšení image zemědělství v propojení s tradičním venkovským prostorem, kvalitativní zlepšení
celkové turistické nabídky nebo zlepšení celkové úrovně poskytovaných služeb v mikroregionu.
Podpora vybudování agropenzionu pro poskytování služeb v rámci rozvoje agroturistiky s hlavní
orientací na rodiny s dětmi a menší třídy škol, prázdniny na venkově.
Jedná se o typický projekt představující podporu a spolupráci obcí a podnikatelů v oblasti zemědělství,
cestovního ruchu a navazující na dotační programy.



Strategie rozvoje Mikroregionu Uničovsko 

Strategie 23

GHC
GH Consult o.p.s.

 výstavba, rekonstrukce a modernizace a vybavení ubytovacího zařízení
 zařízení a vybavení zařízení pro volný čas a vytvoření nabídek pro volný čas vztahující se

k zemědělským činnostem a činnostem blízkým zemědělství,
 podněty pro turistické aktivity a řemesla

Postupné kroky
Vybrat vhodný objekt, najít podnikatele – zemědělce, který bude schopen projekt připravit, realizovat a
začít provozovat. Ze strany obcí mikroregionu (koordinátora) nabídka asistence podnikateli s přípravou
projektové dokumentace.

Termín: Průběžná příprava a realizace
Zodpovědnost: Euromanažer poskytne asistenci vybranému podnikateli, resp. vlastníku vhodné

nemovitosti
Financování: Projektová dokumentace – jednotliví investoři

Realizace – Strukturální fondy EU - ROP NUTS II Střední Morava, PRV

Přehled projektů a záměrů obcí mikroregionu

OBEC AKCE / PROJEKT Fáze
připravenosti

Rozpočet
projektu
(mil.Kč)

Očekávaný
termín

realizace
Dlouhá Loučka Výstavba cyklostezek studie 5 2008 - 2010
Medlov Cyklostezka Medlov - Uničov PD 2 2007
Medlov Melites – cyklotrasa Uničov studie 2 2009 - 2010
Medlov Skalky záměr, studie 1,5 2008 - 2009
Nová Hradečná Stavební úpravy přístupu na

vyhlídku na  Bradle
studie 2,0 2007- 2008

Nová Hradečná Naučná stezka Bradlo studie 0,8 2007- 2008
Paseka Cyklostezka studie 7,7 2007
Újezd Vybudování cyklostezky Újezd –

Brníčko
záměr 7,5 2012

Uničov Budování cyklostezek ÚR 37 2008 - 2013
Uničov Vybudování autokempu studie 25 2013
Šumvald Vybudování cyklostezky záměr 10 2009 - 2010
Želechovice Cyklostezka Želechovice-Uničov záměr 6 2010 - 2013
Želechovice Cyklostezka Želechovice-Dětřichov záměr 1,450 2010 - 2013
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Priorita 6.   Sport, kultura, volný čas, kvalita života

A. Výstavba a modernizace školských, sportovních, kulturních a společenských
zařízení

 Individuální projekt

Předmět, cíl aktivity
Tato aktivita se může vztahovat asi ke všem obcím mikroregionu Uničovsko. Výstavba nových,
respektive rozšíření a modernizace stávajících školských, sportovních, kulturních a společenských
areálů. Jedná se zejména o hřiště, kurty, dětské koutky, rekonstruované a zpřístupněné sportoviště a
hřiště místních škol, dále také různé, kulturní domy, společenské místnosti, knihovny, koncertní sály,
muzea a klubovny.  Otevřené a udržované areály, jejich správa, návštěvní hodiny, fungující sociální
zázemí.

Postupné kroky
Vypracovat přehled technického stavu a potřeb jednotlivých hřišť a kulturních a společenských areálů
ve všech obcích. Připravit konkrétní mikroregionální projekt zaměřený na jejich rekonstrukci a
modernizaci – projekt zdravý životní styl – podání žádosti o zafinancování.
Podle finančních možností individuálně mohou obce individuálně investovat do rozvoje areálů,
realizovat projekty modernizace a rozšiřování sportovišť a kulturního zázemí.
Postupně zapojovat školy i sportovní kluby do programu otevírání hřišť a společenských prostor pro
veřejnost, zajistit zodpovědné osoby za provoz zařízení, zpracovat pravidla provozu školních hřišť
v době mimo školního vyučování. Vyjasnění mnohdy komplikovaných vztahů s vlastníky sportovních
areálů.

Termín: Připravené úvodní projekty obcí od ledna 2007, dále průběžně
Zodpovědnost: Starostové obcí individuálně, za asistence euromanažera
Dále zúčastnění: Zástupci místních škol, sportovních klubů, zájmových a neziskových organizací
Financování: Obce mikroregionu, Program obnovy venkova, strukturální fondy EU – ROP NUTS

II Střední Morava, PRV

B. Obecní a veřejný majetek – projekty modernizací a rekonstrukcí

 Individuální projekt

Předmět, cíl aktivity
Zde je možné zahrnout veškeré připravované a plánované projekty obcí, které se týkají výstavby,
rekonstrukce, obnovy, oprav obecních úřadů, kulturních domů, škol, sportovních areálů, knihoven,
hasičských zbrojnic a dalších obdobných zařízení.
Cílem je rovněž inventarizace, údržba a opravy nemovitých kulturních, historických i církevních
památek, záchrana ohrožených památek. Obnovení a podpora lidových tradic s památkami spojených.
Připravené projekty rekonstrukcí a modernizací, opět potenciální možnost podání projektů do vhodných
programů ke spolufinancování.
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Postupné kroky
Individuálně si každá obec připravuje své záměry. Vznik mikroregionálního přehledu akcí.

Termín: Průběžně, přehled projektů mikroregionu únor 2007
Zodpovědnost: Individuálně jednotlivé obce, asistence euromanažera a projektantských firem
Financování: Obce mikroregionu, POV, různé dotační programy

Strukturální fondy EU – ROP NUTS II Střední Morava, PRV

C. Sportovní, společenské a kulturní akce, podpora činnosti zájmových spolků

 Společný projekt

Předmět, cíl aktivity
Předmětem aktivity je podpora činnosti místních zájmových spolků na obcích, vzájemná koordinace
aktivit i například příprava vhodných společných projektů.
Komplexní přehled pořádaných akcí kulturního, společenského a sportovního charakteru, z nichž
některé mohou být podpořeny a prezentovány jako akce Mikroregionu Uničovsko. Prezentace
pravidelně zveřejňovaná v regionálním tisku, přílohách celostátního tisku, internetových stránkách,
rozhlase – soukromá rádia, lokální televizní vysílání apod.

Jedním ze základních faktorů, který pozitivně přispívá ke kvalitě života na obci, je činnost zájmových
spolků, místní sportovní kluby, dobrovolní hasiči, divadelní kroužky a další. Předmětem aktivity jsou
zpracovaná a využívaná pravidla pro podporu činnosti místních zájmových spolků, sportovních i jiných
klubů a organizací. Společná (obec + spolek) koordinace aktivit a příprava vhodných projektů pro
rozvojové programy.

Postupné kroky
Zmapovat, připravit přehled všech pořádaných akcí. Projednat možnost vlastní podpory stávajících i
nových akcí s pořadateli, a dále jejich koordinování, jednotného zaštítění. Každý měsíc přehled akcí
aktualizovat, včetně místa a času, široké zveřejnění, propagace, nabídka pro trávení volného času.
Schůzka starostů obcí a manažera projektů se zástupci spolků. Založení odborné pracovní skupiny,
přednášející své představy a připravující vhodné typy projektů.

Termín: Přehled akcí – březen 2007, připravená prezentace a propagace průběžně
Zodpovědnost: Euromanažer ve spolupráci se starosty obcí
Dále zúčastnění: Starostové obcí, pořadatelé zmíněných akcí, spolky, sportovní kluby
Financování: Obce mikroregionu, POV, rozpočty spolků, klubů a dalších institucí, částečná

návratnost například přes vstupné, případně pronájem sálů, ploch. Programy
Ministerstva kultury, Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Strukturální
fondy EU – ROP NUTS II Střední Morava, PRV
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D. Výstavba a modernizace zařízení pro sociální služby, rozšiřování sociálních a
zdravotních služeb, programy sociální integrace

 Individuální projekty

Předmět, cíl aktivity
Předmětem aktivity je vytvoření dostatečného množství sociálních zařízení pro marginalizavané skupiny
obyvatel a celkové rozšiřování sociálních služeb. Jedná se jak o jednotlivé úkony, za kterými občané
dochází, tak i o komplexní péči včetně bydlení a stálého dohledu.
Vytipování vhodných obecních nebo soukromých objektů vhodných pro poskytování sociálních služeb a
jejich modernizace, případně vybudování zcela nové stavby sloužící sociálně ohroženým osobám
mikroregionu.

Modernizace a rozšíření stávajících zdravotnických zařízení a rozšíření zdravotnických služeb
poskytovaných občanům obcí. Zajistit koordinaci činností a financování jednotlivých projektů.

Vytváření programů sociální integrace sloužících osobám postiženým nebo ohroženým exkluzí. Jedná
se zejména o příslušníky etnických a národnostních menšin, občany se zdravotním postižením, mladé
do 25 let, osoby po dovršení 55 let, matky s dětmi, osoby bez kvalifikace, občany po návratu z výkonu
trestu aj. Včasná identifikace ohrožených skupin, sledování a následně náležitá péče založená na
individuálním přístupu.

Postupné kroky
Připravit přehled potřeb pro výstavbu a modernizaci zařízení – stavební rekonstrukce, vybavení
zařízení, zajišťování služeb. Dále připravit harmonogramy realizace jednotlivých aktivit, postupné
zajišťování financování. Založit pracovní skupinu pro koordinaci aktivit. Realizace dle finančních
možností.

Termín: Průběžná příprava projektů a zajišťování financování
Zodpovědnost: Euromanažer ve spolupráci se starosty obcí
Dále zúčastnění: Starostové obcí, poskytovatelé služeb
Financování: Obce mikroregionu, Strukturální fondy EU – ROP NUTS II Střední Morava, PRV

E. Základní a mateřské školy, zajištění kvality, standardů

 Společný projekt

Předmět, cíl aktivity
Síť mateřských i základních škol v Mikroregionu Uničovsko je relativně široká a dostačující, přesto
z celé řady důvodů poměrně nestabilní a udržení stávajícího rozsahu je jednou z nezbytných částí
kvality života na obcích.
Studie /záměr/ na zatraktivnění studijních programů a dalších školních i mimoškolních aktivit, kroužků
v místních školách. Efektivnější využití stávajících kapacit i možností strukturálních fondů EU.
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Postupné kroky
Schůzka starostů obcí a ředitelů škol, seznámení se ze situací, založení odborné pracovní skupiny –
komise, která připraví studii, navrhne nové vhodné školní aktivity.
Analýza možností strukturálních fondů – nejen směrem k technickému zázemí škol, ale i ke kvalitě
výuky a dalších mimoškolních zájmových aktivit.

Termín: Průběžná realizace projektů
Zodpovědnost: Odborná pracovní skupina pro vzdělávání, euromanažer
Dále zúčastnění: Rodiče dětí
Financování: Školská zařízení, obce mikroregionu jako zřizovatelé škol, rodiče žáků, možno

programy kraje, programy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Strukturální fondy EU – ROP NUTS II Střední Morava, PRV.

F. Rozvoj informační základny

 Individuální projekt

Předmět, cíl aktivity
Efektivní komunikace, přenos informací od samosprávy směrem k občanům. Budování informačních a
komunikačních systémů poskytujících aktuální i archivní údaje. Jedná se zejména o rekonstrukce
místního rozhlasu a modernizace internetových stránek.

Postupné kroky
Vypracovat projekt mapující současný stav informační základny. Vymezit možnosti rozšíření informační
základny. Určit osoby odpovědné za obsah a způsob šíření informací. Realizace jednotlivých projektů.

Termín: Průběžná realizace projektů
Zodpovědnost: Starostové obcí
Dále zúčastnění: Podnikatelské subjekty
Financování: Obce mikroregionu, PRV

Přehled projektů a záměrů obcí mikroregionu

OBEC AKCE / PROJEKT Fáze
připravenosti

Rozpočet
projektu
(mil.Kč)

Očekávaný
termín

realizace
Dlouhá Loučka Výstavba tělocvičny u ZŠ záměr 15 2008
Dlouhá Loučka Výstavba sportovního areálu studie 10 2010 - 2011
Dlouhá Loučka Oprava Základní školy – Modrá

hvězda
studie 10,3 2007

Dlouhá Loučka Oprava Mateřské školy záměr 3 2008 - 2010
Dlouhá Loučka Opravy a údržba obecního majetku studie 0,5 2007
Dlouhá Loučka Oprava veřejného osvětlení záměr 0,8 2007 -

2008,2012
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Dlouhá Loučka Zřízení ordinace zubaře projekt 1 2007
Lipinka Rekonstrukce budovy obecního

úřadu
záměr 2 2008

Lipinka Rekonstrukce kaple sv. Václava záměr 0,17 2007
Lipinka Vybudování dětského hřiště záměr 0,65 2008
Medlov Údržba a opravy místních památek 0,5 2007 - 2010
Medlov Rekonstrukce resp. stavba OÚ studie 5 2008 - 2010
Medlov Areál volnočasových aktivit studie + PD 3 2007 - 2010
Medlov Hřiště, skateboard rampa studie

míčové hry + tenisové kurty,
tribuna

PD 3 2007 - 2009

Nová Hradečná Rekonstrukce ZŠ záměr 0,5 2007 - 2008
Nová Hradečná Rekonstrukce MŠ záměr 11,4 2007 - 2008
Nová Hradečná Rekonstrukce knihovny záměr 6 2007 - 2009
Nová Hradečná Rekonstrukce obecního úřadu záměr 15 2007 - 2009
Nová Hradečná Vybudování multifunkčního

kulturního a turistického centra
záměr 15 2008 - 2009

Oskava Rekonstrukce budovy OÚ záměr 4 2007
Oskava Rekonstrukce kulturního domu záměr 10 2009
Oskava Výstavba a modern.sport.a kult.zař. záměr 20 2009
Oskava Výstavba domova důchodců PD 50 2008
Oskava Oprava hasičské zbrojnice záměr 5 2008
Oskava Rekonstrukce veřejného osvětlení studie 3 2008
Oskava Realizace veřejného rozhlasu studie 18 2009
Oskava Modernizace přírodního koupaliště záměr 10 2010
Paseka Rekonstrukce a půdní vestavba

v ZŠ
SP 7,5 2007 a dále

Paseka Rekonstrukce zahrady MŠ a ZŠ studie 0,8 2007
Paseka Rekonstrukce koupaliště studie 15
Paseka Výstavba a rozšíření sportovně

relaxačního centra
studie 20 2008 - 2011

Paseka Výstavba In-line okruhu záměr 10 2008
Paseka Vybudování letního sletiště záměr 2 2009
Paseka Vybudování odpočinkových zon studie 1,5 2009
Paseka Centrum volných aktivit studie 7 2010
Pňovice Zateplení fasády ZŠ a výměna

oken
záměr 4 2010

Pňovice Oprava kostela sv. Václava studie 0,2 2008
Strukov Oprava sochy + kříže studie 0,2 2008
Šumvald Oprava kaple v Břevenci záměr 1,2 2009
Šumvald Rekonstrukce ZŠ studie 20 2008 - 2010
Šumvald Rekonstrukce šaten na fotbalovém

hřišti
studie 0,4 2007 - 2008

Šumvald Rekonstrukce školního bytu studie 0,73 2007 - 2008
Troubelice Rekonstrukce budovy Sokolovny záměr 10 2007 - 2008
Troubelice Rekonstrukce ZŠ a MŠ záměr 8 2007 - 2008
Troubelice Rekonstrukce bývalého obecního

úřadu v Lazcích
záměr 7 2007 - 2009

Troubelice Rekonstrukce bývalého obecního záměr 7 2007 - 2009
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úřadu v Pískově
Troubelice Vybudování oddechových zón a

dětských hřišť
záměr 6 2007 - 2009

Újezd Dům s pečovatelskou službou studie 10 2008
Újezd Rekonstrukce a modernizace

sportovního areálu – hřiště Újezd
záměr 2,5 2008

Újezd Rekonstrukce a modernizace
sportovního areálu Rybníček

záměr 1 2007

Újezd Rekonstrukce a modernizace
kulturního zařízení – sál Újezd

záměr 3,5 2009

Újezd Rekonstrukce koupaliště záměr 17,5 2011
Újezd Oprava a rekonstrukce zdrav.

střediska
záměr 3 2008

Újezd Oprava a rekonstrukce požární
zbrojnice

záměr 2 2009

Újezd Rekonstrukce místního rozhlasu záměr 1,2 2008
Uničov Rekonstrukce ZŠ audit 72 2007 - 2010
Uničov Rekonstrukce MŠ audit 4,5 2008 - 2013
Uničov Centrum vzdělávání, kultury a

spolkové činnosti
studie 55 2007 - 2008

Uničov Rekonstrukce atletické dráhy PD 6 2010
Uničov Výstavba nové DPS studie 30 2013
Uničov Rekonstrukce polikliniky záměr 8 2010
Uničov Rekonstrukce koncertní síně záměr 5 2010
Uničov Rekonstrukce domu služeb záměr 3,2 2010
Uničov Rekonstrukce zubního střediska záměr 2 2013
Uničov Rekonstrukce budovy školní

družiny
záměr 35 2008 - 2009

Uničov Rekonstrukce DPS záměr 20,1 2007 - 2009
Uničov Rekonstrukce budov PD, SP 52,8 2007 - 2010
Uničov rekonstr. Masarykova nám. PD, SP 57,8 2007 - 2010
Uničov Oprava hradebního zdiva PD 2010
Uničov Požární vůz 5,5 2008
Želechovice Oprava kaple záměr 1,190 2008-2009
Želechovice Oprava drobné sakrální

architektury
záměr 0,400 2007-2013

Želechovice Vybudování dětského hřiště záměr 1 2008-2010
Želechovice Hasičská zbrojnice – 1. varianta

                               -  2. varianta
záměr 0,450

0,080
2013-2014
2012-2014

Žerotín Dokončení rekonstrukce koupaliště PD 3 2007
Žerotín Oprava kulturního domu záměr 5 2008 - 2009
Žerotín Oprava ZŠ a MŠ záměr 2 2007 - 2008
Žerotín Obnova kulturních památek záměr 2 2007 - 2009
Žerotín Podpora činnosti sboru

dobrovolných hasičů
záměr 0,1 průběžně

Žerotín Podpora spolkové činnosti na obci záměr 0,1 průběžně
Žerotín Podpora komunitního plánování záměr - průběžně
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Další nezařazené opatření

A. Celoživotní vzdělávání

 Společný projekt

Předmět, cíl aktivity
Předmětem opatření je podpora a rozvoj vzdělání a vzdělávání, kvalifikační struktury v Mikroregionu
Uničovsko, podporující podnikání v perspektivních oborech s vyšší přidanou hodnou, vyšší
zaměstnanost. Řešením je identifikace stávajících vzdělávacích kapacit v širším regionu, vyškolení
zájemců o podnikání a začínající podnikatele, příprava a realizace rekvalifikačních programů.
Cílem aktivity je rovněž zvyšování informačních, počítačových a jazykových znalostí; více věnovat
pozornost počítačovému vybavení a personálnímu obsazení na základních školách i veřejných
knihovnách, vytvářet vzdělávací programy pro všechny skupiny obyvatel.
Konkrétními výstupem se mohou stát vzdělávací kursy, připravené v součinnosti s Úřadem práce a
středními školami v okrese Olomouc i dalšími institucemi z kraje.
Rozšiřování zájmu o vzdělávání je možné realizovat rovněž pomocí netradičních forem, například
doplňkovou výukou hanáčtiny.

Postupné kroky
Výzva ke spolupráci a zapojení vzdělávacích institucí a dalších subjektů do projektu.
Podle potřeb trhu práce i zájmu veřejnosti připravovat odborné, vzdělávací i jiné kurzy pro různé skupiny
obyvatel. Využívání kapacit škol – technicky vybavené ZŠ i veřejné knihovny, granty na zaplacení
profesionálních externistů, zapojení studentů.

Termín: Zmapování situace – březen 2007, následně příprava a realizace
Zodpovědnost: Euromanažer, ve spolupráci s odbornou pracovní skupinou „Vzdělávání“
Dále zúčastnění: Místní podnikatelé, Úřad práce, vzdělávací agentury, obce
Financování: Více dotačních programů, strukturální fondy – Strukturální fondy EU – ROP

NUTS II Střední Morava, PRV. Dále POV, Úřad práce.

B. Spolupráce a komunikace s dalšími mikroregiony, společné projekty

 Společný projekt

Předmět, cíl aktivity
Mikroregion Uničovsko přirozeně hraničí s dalšími mikroregiony, rovněž na území mikroregionu vznikla
MAS Uničovsko o.p.s. v rámci iniciativy Leader. Je zde tedy deklarováno, že mnohé připravované
projekty mají širší dopad a je možné je podpořit i ve větším rozsahu.
Obecně předmětem může být i spolupráce s dalšími městy a obcemi kraje, sousedními mikroregiony při
přípravě různých projektů, zaměřením přesahující dosah mikroregionu.
Vzájemná komunikace a spolupráce při přípravě projektů pro strukturální fondy, výměna zkušeností.
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Postupné kroky
Oslovení, výzva ke spolupráci směrem k vedení sousedních mikroregionů, zahájení spolupráce –
vytipování a příprava vhodných projektů.
Termín: Průběžně / i v závislosti na termínech dotačních programů
Zodpovědnost: Euromanažer
Dále zúčastnění: Starostové obcí, podnikatelé, neziskové organizace, zájmové spolky, školy
Financování: Příprava projektů z rozpočtů obcí, POV, případně i strukturální fondy EU –

Strukturální fondy EU – ROP NUTS II Střední Morava, PRV, realizace podle
konkrétní situace

C. Prezentace zájmů mikroregionu v rámci Olomouckého kraje

 Společný projekt

Předmět, cíl aktivity
Samospráva krajů včetně Olomouckého kraje postupně přebírá více kompetencí i pravomocí od státní
správy, rozhoduje, významně začíná ovlivňovat dění v kraji a hospodaří s finančními prostředky. Kraj by
měl dokonale znát potřeby a situaci v jednotlivých mikroregionech.
Spolupráce a komunikace s klíčovými členy rady, zastupiteli i úředníky.
Prezentace a vhodné lobování Mikroregionu Uničovsko za své problémy, podílení se alespoň poradním
hlasem při přípravě krajských rozvojových koncepcí, i například jednání o rozpočtu.

Postupné kroky
Navázání a udržování formálních i neformálních kontaktů s vybranými krajskými zastupiteli i úředníky,
pozvání na schůzky mikroregionu v případě projednávání konkrétních problémů.

Termín: Kontakty budou probíhat pravidelně
Zodpovědnost: Euromanažer, předpokládá se nutně i zapojení starostů.
Financování: Obce mikroregionu


