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Audity udržitelného rozvoje

1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území

1

Situace je uspokojivá

0

Obec prosazuje při umisťování nových staveb požadavek, aby umístění nových staveb negenerovalo
zbytečnou dopravní zátěž okolí a klidových zón obce. Územní plán důsledně vymezuje funkční plochy pro

bydlení, služby, rekreaci a sport, dopravu, plochy zeleně a obchodu a služeb.

http://soubory.mesto-kromeriz.cz/uzemniplany.asp?
obec=krome&typ=%5C1%5FPlatn%FD%5CP%F9vodn%ED+%FAzemn%ED+pl%E1n+m%ECsta+Krom%EC%F8%ED%9Ee

V územně analy ckých podkladech (ÚAP) jsou sledovány jednotlivé funkční plochy, záměry na změny v
území, při každé aktualizaci ÚAP je zpracováván rozbor udržitelného rozvoje území a stanovovány problémy k
řešení v ÚPD.

Město se snaží o zachování přirozeného oddělení výše uvedených ploch. Řídí se Strategickým plánem

města Kroměříže s aktualizací na léta 2010 – 2020.

https://www.mesto-kromeriz.cz/urad/dokumenty-a-informace/strategicky-plan/

Při zpracování studií a projektových dokumentací nových staveb v okolí a klidových zónách města dodržuje
regula vy územního plánu a u staveb realizačně přípustných v dané lokalitě požadavky § 5 vyhl. 268/2009
Sb.  - Rozptylové plochy a zařízení pro dopravu v klidu a platné normy pro odstavné stání a parkovací plochy,
místní komunikace.

Město Kroměříž je významným historickým místem a z tohoto důvodu hraje významnou roli turis cký ruch.
Celkovým odlehčení dopravní situace v historickém centru města by měla být plánovaná stavba parkovacího
domu, neboť parkování je ve městě současným citelným problémem . Nový, připravovaný územní plán řeší
odlehčení celkové dopravní situace centrem města s návrhem nového přemostění přes řeku Moravu.

Město realizuje projekty na podporu rozvoje cyklistiky a to jak pro rekreační účely, tak za účelem dopravy do
zaměstnání, za nákupy a službami.

Výrazným odlehčením dopravní situace bylo bezplatné zprůjezdnění části dálnice kolem města Kroměříže.

Městský úřad připravuje plán udržitelné městské mobility

V rámci stávajícího územního plánu nejsou hodnoty potřebné pro výpočet indikátoru
vyčísleny. Město připravuje nový územní plán a v návaznosti na něj budou vstupní
údaje výpočtu vyčísleny.

1.5.A Kompaktnost městské zástavby;

Kroměříž - 2019
Kategorie : C

Stav auditu Platný audit

Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno

Oponent Karel Bařinka

Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...

Koordinátor Michaela Jiříková Kroměříž

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

1B – Územní rozvoj

Hodnocení oblasti

1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

Celkové hodnoceni oblasti:

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Oblast 1.5

Hodnoceni:
Dobrá

Trend:
První audit

Trend nehodnocený

Oblast 1.5

Hodnoceni:
Uspokojivá

Trend:
První audit

Trend nehodnocený

1.5.1. Prosazuje obec při umisťování nových staveb požadavek, aby umístění negenerovalo zbytečnou dopravní zátěž okolí a klidových zón obce?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU INDIKATORY

Navodná otázka 1.5.1. Indikátory

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

https://www.mesto-kromeriz.cz/urad/dokumenty-a-informace/strategicky-plan/


1

Mě s to s e  rozvíjí v s oul a du s  úze mním pl á ne m. Sna ží s e  pře dnos tně  využíva t za s ta vě né  úze mí mě s ta  a  s na ží s e  mi ni ma l i zova t

zá bory ne za s ta vě né ho úze mí okol ních ZPF, okol ní přírody a  kra ji ny.

V za s ta vě né m úze mí, při  výs ta vbě  nových obje ktů, s e  vždy řídí poža da vky vyhl á š e k a  nore m, mi ni ma l i zuje  dopra vní za že ní.

Odl e hče ní dopra vní s i tua ce  ve  mě s tě  při s pě l o be zpl a tné  zprůje zdně ní čá s ti  dá l ni ce , v pl á nu je  výs ta vba  nové ho pa rkova cího domu

v ce ntru mě s ta . V obl a s ti  dopra vy podporuje  rozvoj cykl i s ti ky. Při pra vuje  pl á n mobi l i ty.

0

V územně analy ckých podkladech (ÚAP) jsou sledovány jednotlivé funkční plochy, záměry na změny v
území, při každé aktualizací ÚAP je zpracováván rozbor udržitelného rozvoje území a stanovovány problémy k
řešení v ÚPD.

Funkční diferenciace území je dána platným územním plánem.

Město Kroměříž je městem s bohatou historií, místem s městskou památkovou rezervací, které představuje
především centrum města. Historické objekty města jsou zapsány do památek světové organizace UN ESCA. 
Ve městě je vybudovaný  informační a orientační systém, který pomocí směrovek, informačních tabulí či
panelů s plánem města přehledně a nejkratší cestou zavede návštěvníky k vybraným cílům. Nejvýznamnější
pamě hodnos  propojuje turis cká Trasa UNESCO s originálním značením zabudovaným v dlažbě. Všechny
prvky orientačního systému jsou provedeny v nové moderní úpravě vycházející z jednotného vizuálního stylu
města. Pro návštěvníky města je určitě tato trasa zpříjemním pobytu v Kroměříži.

https://www.mesto-kromeriz.cz/trasa-unesco/

Při obnově historických památek vychází město Kroměříž z Programu regenerace městské památkové
rezervace Kroměříž, který je po tře  aktualizaci od roku 2008 platný pro léta 2018 – 2022.  Z  tohoto
programu (seznamu obnovy kulturních památek) jsou postupně opravovány památkově chráněné objekty,
veřejná prostranství a pěší zóna, čímž se zachovává historické centrum města a včetně zahrad postupně
rozvíjí jeho tradiční ráz. Spolu s platným územním plánem stanovuje směr, kterým se bude město vyvíjet, aby
plnilo funkce zájmů všech obyvatel  města.

Městský úřad připravuje Plán udržitelné městské mobility, který by měl analyzovat stávající stav a navrhnout
řešení problémů, které ve městě vznikají při přesunu jeho obyvatel, lidí dojíždějících za prací a do škol i
turistů.  Jedná se nám hlavně o snížení počtu aut přijíždějících do centra města. Měla by zůstat na
odstavných plochách na jeho periferii a do centra by se lidé měli dostávat městskou hromadnou
dopravou. Cílem plánu udržitelné městské mobility je komplexní řešení dopravní dostupnos , zvýšení
bezpečnos  dopravy, snížení jejích nega vních vlivů na životní prostředí, lepší hospodárnost přepravy zboží a
osob a zvýšení atraktivity a kvality městského prostředí.

https://www.mesto-kromeriz.cz/aktuality/tiskove-zpravy/plan-udrzitelne-mestske-mobility-navrhne-zmeny-v-
doprave-v-kromerizi/

V rámci obnovy zeleně města Kroměříže má odbor služeb zpracovaný STRATEGICKÝ P LÁN ROZVOJE
SYSTÉMU ZELEN Ě MĚSTA KROMĚŘÍŽ z 12/2015. Pasporty tohoto plánu probíhají každoročně, avšak situace
pro obnovu stávající zeleně je řešena aktuálně, dle  potřeby a hlavně aktuálního stavu stromů a keřů ve
městě.

Obnova zeleně a návrh nových sadových úprav je zahrnována do projektů revitalizací ploch a sídlišť na celém
území města. Z posledních realizovaných projektů můžeme uvést:

 

1) Revitalizace veřejných prostranství Integrovaného plánu rozvoje města Kroměříž, realizované v roce 2010-
2014

a) - Revitalizaci panelového sídliště Oskol

b) - Revitalizaci sídliště Slovan

c) ZAKLÁDÁNÍ A REKONSTRUKCE ULIČNÍCH STROMOŘADÍ VE MĚSTĚ KROMĚŘÍŽ v roce 2013

d) - ZAKLÁDÁNÍ A REKONSTRUKCE ULIČNÍCH STROMOŘADÍ VE MĚSTĚ KROMĚŘÍŽ – II. etapa, 2014

e) Vegetační úpravy v ulici Kollárova byly provedeny v roce 2018.

 

Od roku 2010 do současnos  bylo na území města a v jeho místních částech (na pozemcích ve vlastnictví
města) vysazeno 3700 nových stromů. Ve vztahu ke stavu celkového počtu stromů to představuje v průměru 3
vysazené stromy na jeden strom vykácený.

 

 V průběhu let 2015 -2017 odbor služeb investoval do obnovy zeleně 3.272.738,- Kč

 

Nyní probíhají práce na stavbě pod názvem Revitalizace náměs  Miru s rozsáhlou úpravou zeleně. Jedná se
o revitalizaci veřejného prostranství. V travnatých plochách náměs  jsou navrženy také jednotlivé stromy i
skupina vzrostlých stromů, které mají vytvořit příjemnější parkový charakter celého území.

Další studie obnovy veřejného prostranství byla nedávno představena zastupitelům města Kroměříže. Jedná
se o revitalizaci prostoru Masarykova náměstí.

ano

Dostupnost místních veřejných parků a služeb je dostačující.

1.5.B Charakteristika urbanistické struktury - podíl počtů bytů v rodinných domcích a
v bytových domech z celkového počtu bytů;

Přehled bytového fondu města Kroměříže:

Počet bytů v rodinných domcích

Kollárova 658                            3 byty

 

Počet bytů v bytových domech

Domy zvláštního určení:

Kotojedská 1064                    16 bytů

Kotojedská 1065                    16 bytů

Lutopecká 1410                      47 bytů

Lutopecká 1411                      47 bytů

Lutopecká 1422                      99 bytů

U Sýpek 3209                         28 bytů

U Sýpek 3303                         28 bytů

Nitranská 4091                        30 bytů

Nitranská 4092                        27 bytů

Nitranská 4264                        44 bytů

Nám. Míru 520                         40 bytů

Celkem                                    422 bytů

Městské byty:

Kotojedská 1011                      16 bytů

Kotojedská 1012                      16 bytů

Nitranská 4265                         33 bytů

Celkem městských bytů           65 bytů

Račín

U Zámečku 2056                      8 bytů

U Zámečku 2086                      7 bytů

U Zámečku 2131                      4 bytů

Celkem Račín                         19 bytů

CELKOVÝ PODÍL:  Počtu bytů v rodinných domcích : Počtu bytů
v bytových domech

                                                                                        3:506

DOPLNĚNO 28.8.2019:

Ano, je uveden celkový počet městských bytů. Celkový počet bytů v rodinných
domech a bytových domech bohužel neznáme.

1.5.D Dostupnost místních veřejných parků (prostranství) a služeb;

Bezručův park v Kroměříži je přístupny cca k 50 m k bytové zástavbě

DOPLNĚNO: V Kroměříži je jen jeden park. Je přístupny cca 50 m k bytové
zástavbě, cca 30m k obytné vile. Ostatní objekty jsou administrativní budovy a
škola.

Návodná otrázka 1.5.1.

Hodnoceni:
Dobrá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Návodná otázka 1.5.1.

Hodnoceni:
Uspokojivá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.5.2. Prosazuje město takovou funkční diferenciaci využití území, aby vyhovovala jak z hledisek fungování města a jeho dopravní obsluhy, ale i zdravého životního prostředí a podmínek

života obyvatel i návštěvníků?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU INDIKATORY

Navodná otázka 1.5.2. Indikátory

https://www.mesto-kromeriz.cz/trasa-unesco/


 

Velká část obnovy městské zeleně je zahrnuta do připravovaného projektu Revitalizace komunikace,
chodníků a rozšíření parkovacích stání v lokalitě ulice Talichova – Moravská.

 
Životní prostředí a podmínky života obyvatel i návštěvníků města zlepšují i nepřehlédnutelné zelené autobusy
Společnos  Magic Bus s.r.o. jezdící v rámci linek MHD. Na rozdíl od na ových autobusů, využívají k pohonu stlačený
plyn.

1

Mě s to Kromě říž je  hi s tori ckým mě s te m s  ne us tá l e  s e  rozvíje jícím turi s ckým ruche m. Do obnovy hi s tori ckých pa má te k i nve s tuje
pra vi de l ně  fi na nční pros tře dky a  na pomá há  rozvíje t tra di ční rá z pro obyva te l e  i  ná vš tě vníky.

Při pra vova ný pl á n udrži te l né  mě s ts ké  mobi l i ty bude  ře š i t dopra vní dos tupnos  do mě s ta , zvýš e ní be zpe čnos  dopra vy, s níže ní
je jích ne ga vních vl i vů na  ži votní pros tře dí, l e pš í hos podá rnos t pře pra vy zboží a  os ob a  zvýš e ní a tra k vi ty a  kva l i ty mě s ts ké ho
pros tře dí.

Ke  zl e pš e ní podmíne k ži votního pros tře dí ve  mě s tě  na pomá ha jí ne us tá l é  i nve s ti ce  do re ge ne ra ce  s ídl i š ť a  pros tra ns tví.

Ochra ně  pros tře dí na pomá ha jí i  ze l e né  a utobus y Spol e čnos ti  Ma gi c Bus  s .r.o.

V s ouvi s l os  s  přípra vou nové ho úze mního pl á nu bude  prove de na  re vi ze  za s ta vi te l ných pl och. Při pra vova ný pl á n udrži te l né
mě s ts ké  mobi l i ty.

0

Prosím doplnit indikátory 1.5.B a 1.5.D, pokud je to možné. -

Indikátor 1.5.B předpokládá celkový počet bytů v rodinných domech a bytových
domech. Pravděpodobně je uveden počet městských nemovitostí. U indikátoru
1.5.D není uvedeno požadované číslo, uveden je pouze komentář. Jinak ostatní
komentář dostatečný.  

Hlavním cílem urbanis cké koncepce navržené v územním plánu je vytvoření podmínek pro rozvoj správního
území:

- dostatečnou nabídkou ploch pro novou obytnou výstavbu za účelem udržení stabilního počtu obyvatel;

- nabídkou ploch pro rozvoj dopravy;

- nabídkou ploch pro rozvoj výroby, obchodu  a služeb za účelem podpory ekonomiky, vytváření pracovních
míst a zabezpečení služeb v území;

- nabídkou ploch pro rozvoj především každodenní a víkendové rekreace a relaxace;

- vymezením ploch pro územní systém ekologické stability a krajinné zeleně.

- nabídkou ploch pro rozvoj občanské vybavenosti;

Platný územní plán vymezuje prověřené plochy pro rozvoj města i s ohledem na jeho dlouhodobý rozvoj.
Kvalita tohoto potenciálního rozvoje je podpořena regulativy vyplývajícími z ÚP.

Územní plán je platný od roku 2006 bylo k němu schváleno 6 změn.

Město připravuje nový územní plán. Požadovaný indikátor bude vypočten ve vztahu k
tomuto novému územnímu plánu.

1.5.C Poměr nově navrhovaných zastavitelných ploch mimo stávající zastavěné území
města a) k zastavěnému území b) k navrhovaným a přestavbovým plochám uvnitř
zastavěného území.;

1

Ano, mě s to Kromě říž má  ja s nou vi zi  v pl a tné m úze mním pl á nu.

0

. Bez připomínek, komentář k indikátoru akceptován. - Vize města popsána
dostatečně, jsou zřejmé priority rozvoje

1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií.

1

Mě s to Kromě říž má  s ml uvně  za ji š tě nou e xte rní s pol uprá ci  s  a rchi te ktkou mě s ta , zříze nou komi s i  pro re ge ne ra ci  MPR, pa má tky
mě s ta  Kromě říže  a  ve ře jná  pros tra ns tví. Komi s e  byl a  zvol e na  Ra dou Mě s ta  Kromě říže . Spol upra cuje  s  fa kul tou a rchi te ktury VUT
Brno. Spol upra cuje  s  obča ny při  přípra vě  proje ktů re vi ta l i za cí s ídl i š ť a  ve ře jných pros tra ns tví.

0

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 1.5.2.

Hodnoceni:
Dobrá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Návodná otázka 1.5.2.

Hodnoceni:
Uspokojivá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.5.3 Má město jasnou vizi dalšího kvalitativního rozvoje města, obsaženou v ÚPD?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU INDIKATORY

Navodná otázka 1.5.3 Indikátory

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 1.5.3

Hodnoceni:
Dobrá

Trend:

První audit
Trend nehodnocený

Návodná otázka 1.5.3

Hodnoceni:
Uspokojivá

Trend:

První audit
Trend nehodnocený

1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

Celkové hodnoceni oblasti:

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Oblast 1.6

Hodnoceni:
Dobrá

Trend:
První audit

Trend nehodnocený

Oblast 1.6

Hodnoceni:
Uspokojivá

Trend:
První audit

Trend nehodnocený

https://www.mesto-kromeriz.cz/rada-a-zastupitelstvo/komise/?tx_odagend_agenda%5Bcommittee%5D=75&tx_odagend_agenda%5Bcontroller%5D=Committee&cHash=7910c0b3e5f123b1fc402393ee465423


Ne, obec doposud nevyhlašovalo na projekty důležitých veřejných prostorů a staveb urbanis cké nebo
architektonické soutěže ve spolupráci s ČKA.

Spolupráce s ČKA je do budoucna plánována, vedení města spolu s městskou architektkou v současné době o
soutěžích na veřejné prostory jednají.

V roce 2014 Město Kroměříž však ve spolupráci s Českou komorou architektů, v souladu se Soutěžním řádem
České komory architektů vyhlásilo soutěž o návrh URBAN ISTICKO-DOP RAVN ÍHO ŘEŠEN Í MĚSTA
KROMĚŘÍŽE.  

https://www.mesto-kromeriz.cz/aktuality/neprehlednete/kromeriz-hleda-nejlepsi-urbanisticko-dopravni-
reseni-mesta/

 

V roce 2014 Město Kroměříž ve spolupráci s Českou komorou architektů vyhlásilo urbanis ckou soutěž o
návrh „Územní plán Kroměříž“.

https://ezak.mesto-kromeriz.cz/.../1615b815c89088f3-soutezni-podminky- pdf

 

Město Kroměříž díky městské architektce Ing. Arch. Radmile Vraníkové, Ph.D. spolupracuje s fakultou
architektury VUT Brno. Studen  zpracovávají v rámci svých studijních prací návrhy pro město Kroměříž na
revitalizace veřejných prostor, rekonstrukce objektů, nové návrhy veřejných prostor a urbanis cké studie.
Tato spolupráce se nám pro město jeví jako levnější alterna va a napomáhá tak ke spokojenos  oběma
stranám. Studentské práce posuzuje vedení města a v případě jejich schválení Radou a zastupitelstvem má
odbor rozvoje města podklad pro další zpracování stupňů projektových dokumentací.

 Jedná se o tyto zpracované práce:

2013 – Revitalizace veřejných prostor – 3 studie

2013 – Dopravní řešení – aktuální problémy urbanistické

             koncepce v Kroměříži- 1 práce

2014 – Rekonstrukce bývalých kasáren v Kroměříži – 4 práce

20014 – Úprava veřejných prostor Štěchovice – 1 práce

2016  - Návrh výletního místa na Barbořině – 3 práce

2016 – Návrh rekonstrukce smuteční síně v Kroměříži - 3 práce

2016 – Úprava nábřeží řeky Moravy

2016 – Velké náměstí v Kroměříži – studie - práce  studentů na

              které navázal Ing. Arch. Ivo Boháč, VUT – fakulta

               architektury

2017 – Tvorba v historickém prostředí města Kroměříže –

             1 práce

2018 – Předprostor autobusového a vlakového nádraží v

             Kroměříži – 1 práce

Zajímavou prací studentů architektury byla vize města Kroměříže v 21. století.

https ://docpl a ye r.cz/4816278-Stude nti -a rchi te ktury-pre ds ta vi l i -vi ze -o-podobe -krome ri ze .html

Doplnění k oponentuře:

Urbanis cko-dopravní řešení města resp. územní plán Města, soutěže, které město Kroměříž vypsalo jako
architektonické soutěže byly použity jako podklad pro zpracování nového územního plánu. Při závěrečném
vyhodnocení se však první firmy, které nebyly vybrány jako vítězné, odvolaly na ÚHO S. Přesto však
hodno me soutěže jako pozi vní, neboť v nich nacházíme nové invence pro přípravu dalších inves čních
akcí.

Doplnění č. 2 (28.8.2019):

Ano, zkušenost města s architektonickými soutěžemi je pozi vní. Soutěž o územní plán byla náročná,
zdlouhavá, což je dáno charakterem zadání. Dotazy a připomínky byly vysvětleny a v současné době její vítěz
územní plán zpracovává.

Ano

1.6.A Využívání externí odborné pomoci (autorizovaný architekt-urbanista, ČKA či
AUÚP, soutěže, spolupráce s vysokými školami a akad. pracovišti, experty ap.);

komentář k indikátoru v popisu otázek 1.6.1 - 1.6.3

DOPLNĚNO:

Ano, zkušenost města s architektonickými soutěžemi je pozi vní. Soutěž o
územní plán byla náročná, zdlouhavá, což je dáno charakterem zadání. Dotazy
a připomínky byly vysvětleny a v současné době její vítěz územní plán
zpracovává.

1

Proje kty ve ře jných pros torů a  s ta ve b ne byl y vyhl a š ová ny ve  s pol uprá ci  s   ČKA, a vš a k s pol uprá ce  ve  vě ci  s outě že  ná vrhu

0

Je zkušenost Města s architektonickými soutěžemi (urbanisticko-dopravní řešení
města, resp.územní plán) pozitivní? Případně jaké mělo Město v průběhu těchto

1.6.1. Vyhlašuje obec na projekty důležitých veřejných prostorů a staveb urbanistické nebo architektonické soutěže ve spolupráci s ČKA?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU INDIKATORY

Navodná otázka 1.6.1. Indikátory

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 1.6.1.

Hodnoceni:
Dobrá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Návodná otázka 1.6.1.

Hodnoceni:
Uspokojivá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

https://www.mesto-kromeriz.cz/aktuality/neprehlednete/kromeriz-hleda-nejlepsi-urbanisticko-dopravni-reseni-mesta/
https://docplayer.cz/4816278-Studenti-architektury-predstavili-vize-o-podobe-kromerize.html


Proje kty ve ře jných pros torů a  s ta ve b ne byl y vyhl a š ová ny ve  s pol uprá ci  s   ČKA, a vš a k s pol uprá ce  ve  vě ci  s outě že  ná vrhu
URBANISTICKO-DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE a  s outě že  o Úze mní pl á n Kromě říž  a no. Ja ko ve l mi  pozi vní a  e konomi cká
pro mě s to je  s pol uprá ce  s  fa kul tou a rchi te ktury VUT Brno a  s pol uprá ce  s  mě s ts kou a rchi te ktkou. Díky té to s pol uprá ci  má me
s pous tu podně tů pro re vi ta l i za ce  ve ře jných pros tor.

města, resp.územní plán) pozitivní? Případně jaké mělo Město v průběhu těchto
soutěží problémy? Jinak bez připomínek.

Ano, město Kroměříž má smluvně zajištěnou externí spolupráci s Ing. Arch. Radmilou Vraníkovou, Ph.D.

Ing. Arch. Radmila Vraníková, Ph.D. je předsedkyní Komise pro regeneraci M PR, památky města Kroměříže a
veřejná prostranství. Komise byla zvolena Radou Města Kroměříže.

Ano

1.6.A Využívání externí odborné pomoci (autorizovaný architekt-urbanista, ČKA či
AUÚP, soutěže, spolupráce s vysokými školami a akad. pracovišti, experty ap.);

2

Za ji š tě ná  e xte rní s pol uprá ce  s  a rchi te ktkou mě s ta  je  ve l mi  ná pomocná  při  přípra vá ch je dnotl i vých i nve s čních a kcích a  s tudi ích.
V rá mci  přípra vy je dnotl i vých a kcí komuni kuje me  v rá mci  mě s ta  s  ji nými  odbory a  s pol e čně  na chá zíme  ře š e ní a  výs tupy proje ktů.

0

Město Kroměříž za m vyhlásilo dvě architektonické soutěže. První soutěž – Generel dopravy byla zrušena a
druhá na Územní plán města Kroměříže byla úspěšně dokončena. Zde se nejedná o stavbu.

Pokud ale Město zadá zakázku na zpracování projektu budoucí stavby či rekonstrukce objektu, město vždy
uplatňuje zásadu, aby zpracovatel projektové dokumentace vykonával také autorský dozor až do dokončení
stavby.

Ano

1.6.A Využívání externí odborné pomoci (autorizovaný architekt-urbanista, ČKA či
AUÚP, soutěže, spolupráce s vysokými školami a akad. pracovišti, experty ap.);

2

Spol uprá ce  s  proje kta nte m při  re a l i za ci  s ta vby vždy na pomá há  i nve s torovi  s ta vby l é pe  ře š i t probl é mové  vě ci , a utor proje ktu je
zna l ý podmíne k da né  l oka l i ty i  podmíne k, s e  kte rými  s e  mus e l  vypořá da t při  s prá vních říze ních. Je ho přítomnos t na pomá há
i nve s torovi  – mě s tu Kromě říž- s ta vbu i  l é pe  fi na nčně  zvl á da t, uhl ída t da né  fi na nční pros tře dky.

0

Bohužel ne. U VZ M R je vždy jediným kritériem cena (v ojedinělých případech délka trvání,…). U zákonných
zakázek na výběr projektanta musí být víc než jedno kritérium, proto kromě ceny Město hodno  např. délku
zpracování, členy projektového týmu, délku trvání, atd. Kritérium by mělo být jasně dané a pro jeho výpočet
se používá vzorec. Proto v tomto případě není kritérium „kvalita“ úplně objek vní, jakkoliv by zadavatel
uvítal použití tohoto kritéria, neboť sám požaduje odvedení kvalitní práce.

Ano

1.6.B Projednávání velkých investičních záměrů s veřejností – např. plánovací
setkání;

Všechny velké investiční záměry města jsou projednány s veřejností formou plánovacích
setkání, kulatých stolů, atd.

https://www.mesto-kromeriz.cz/aktuality/tiskove-zpravy/stavbari-zahajili-druhou-etapu-
rekonstrukce-vodni-ulice/

Počet projednají je úměrný velikosti (rozsahu) dané investiční akce. Kolik občanů, daná
věc zasáhne.
U rekonstrukce Vodní ulice, kterou jsme uvedli jako příklad se realizovaly 4
kulaté stoly.
V Akčním plánu MA21 a Zdravého města Kroměříž máme stanoveno, že za jeden
kalendářní rok proběhnou minimálně 2 kulaté stoly.

-1

Mě s to v rá mci  výbě rových říze ní hodno  e konomi ckou výhodnos t, s ta novuje  kva l i fika ční poža da vky na  odbornos t zpra cova te l ů
dokume nta ce .

0

1.6.2. Má město smluvně zajištěnou spolupráci se stálým městským architektem?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU INDIKATORY

Navodná otázka 1.6.2. Indikátory

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 1.6.2.

Hodnoceni:
Velmi dobrá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Návodná otázka 1.6.2.

Hodnoceni:
Uspokojivá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.6.3. Uplatňuje město důsledně zásadu, že vítěz architektonické soutěže vykonává autorský dozor až do dokončení stavby?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU INDIKATORY

Navodná otázka 1.6.3. Indikátory

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 1.6.3.

Hodnoceni:
Velmi dobrá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Návodná otázka 1.6.3.

Hodnoceni:
Uspokojivá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.6.4. Uplatňuje obec při výběru projektanta a dodavatele pro veřejné stavby v obci kromě kritéria ceny i kritérium kvality výsledku, tedy poměru užitné a výtvarné hodnoty k ceně?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU INDIKATORY

Navodná otázka 1.6.4. Indikátory

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 1.6.4.

Hodnoceni:
Špatná

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Návodná otázka 1.6.4.

Hodnoceni:
Uspokojivá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.6.5. Uplatňuje město metodiku pro řízený proces projednávání velkých záměrů s veřejností?

https://www.mesto-kromeriz.cz/rada-a-zastupitelstvo/komise/?tx_odagend_agenda%5Bcommittee%5D=75&tx_odagend_agenda%5Bcontroller%5D=Committee&cHash=7910c0b3e5f123b1fc402393ee465423
https://www.mesto-kromeriz.cz/aktuality/tiskove-zpravy/stavbari-zahajili-druhou-etapu-rekonstrukce-vodni-ulice/


Ano, při přípravě velkých inves čních záměrů týkající se např. revitalizace území či oprav komunikací
v městské památkové rezervaci pořádá město Kroměříž veřejná projednání. Tato setkání a projednání
s občany iniciuje sám pan starosta města. Účastníci správních řízení jsou většinou písemně obesláni a
seznámeni s podklady připravených záměrů či studií, týkajících se daných území města. Po veřejném
projednání jsou připomínky a námitky občanů projednány s vedením města a projektantem stavby
zapracovány do dalších stupňů projektové dokumentace. Jedná se o připomínky jak technického rázu, tak
náměty pro realizaci stavby.

V minulých letech byly uvedeným způsobem projednávány s veřejností následující investiční záměry:

1) Revitalizace veřejných prostranství Integrovaného plánu rozvoje města Kroměříž, realizované v roce 2010-
2014

a) - Revitalizace panelového sídliště Oskol

b) - Revitalizace sídliště Slovan II

2) Revitalizace komunikace, chodníků a rozšíření parkovacích stání v lokalitě ulice Talichova – Moravská -
2017

3) Výsadba zeleně ve vybraných lokalitách města – rok 2017

 

4) Prezentace studie – Budova na Hanáckém náměstí a možnosti jejího využití - 2017

 

5) Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul. Vodní, Farní a Dobrovského v Kroměříži – rok 2018, 2019

Ano

1.6.B Projednávání velkých investičních záměrů s veřejností – např. plánovací
setkání;

2

Obyva te l é  mě s ta  Kromě říže  js ou ve l mi  i nte nzi vně  za pojová ni  do přípra vy proje ktů. Je ji ch poža da vky js ou proje dná ny s  ve de ním
mě s ta  a  v přípa dě  kl a dné ho s ta novi s ka  za pra cová ny do proje ktových dokume nta cí.

0

1.7 Regenerace a znovu využití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb

1

Ano, město se intenzivně zasazuje o to, aby znovu využilo nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb.

0

Ano, v roce 2010 byla provedena regenerace Hanáckého náměs  – původního vojenského prostoru vojenských
Žižkových kasáren. Byla vybudována nová komunikace, chodníky, fontána, herní prvky a mobiliář, veřejné
osvětlení, asfaltové povrchy, sadové úpravy.

V další čás   bývalých Žižkových kasáren byla provedena v místech vysokého znečištěni  zemin NEL  sanace tohoto
území a byly zde vybudovány rodinné domy a také soukromým investorem prodejna Lídl.  

                                          

ne

1.7.A Existuje ve městě průběžně aktualizovaný přehled „brownfields“, využitelných pro
rozvoj města, s popisem vhodné nové funkce;

Aktuální přehled "brownfields" ve městě:

- areál nevyužívané pekárny

- areál bývalého pivovaru

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU INDIKATORY

Navodná otázka 1.6.5. Indikátory

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 1.6.5.

Hodnoceni:
Velmi dobrá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Návodná otázka 1.6.5.

Hodnoceni:
Uspokojivá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.7 Regenerace a znovu využití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

Celkové hodnoceni oblasti:

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Oblast 1.7

Hodnoceni:
Dobrá

Trend:
První audit

Trend nehodnocený

Oblast 1.7

Hodnoceni:
Uspokojivá

Trend:
První audit

Trend nehodnocený

1.7.1. Došlo k regeneraci a znovu využití existujících brownfields v zastavěném území města?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU INDIKATORY

Navodná otázka 1.7.1. Indikátory



Na místě bývalých Rybalkových kasáren, po provedené sanaci v místech  s vysokou kontaminací NEL v zeminách, 
byl soukromým investorem postaven velký výstavní areál Floria Kroměříž a také  areál nákupního centra TESCO.
Stavby byly vybudovány včetně příjezdové komunikace, parkovacích ploch a zpevněných ploch.

https://www.mesto-kromeriz.cz/aktuality/nove-vystaviste-floria-kromeriz-otevira-sve-brany-nejen-pro-milovniky-
florie/

 

V areálu bývalé Územní vojenské správy v Kroměříži (ulice Velehradská, Havlíčkova a Tyršova) se nachází stará
ekologická zátěž -  sklady LTO, pohonných hmot  a předpokládaný kanál LTO.  Po likvidaci staré ekologické zátěže
v tomto území a po  vydání stavebního povolení zde bude vybudovaný Parkovací dům. Budoucím stavebníkem by
mělo být  Město Kroměříž.

 

https://www.mesto-kromeriz.cz/aktuality/tiskove-zpravy/mesto-ma-prislibenou-dotaci-na-stavbu-parkovaciho-
domu/

ne

- areál bývalého pivovaru

- Cihelna Vážany

https://geoportal.kr-
zlinsky.cz/arcgis/rest/services/brownfields_ZK/MapServer/2/51/attachments/51
https://geoportal.kr-
zlinsky.cz/arcgis/rest/services/brownfields_ZK/MapServer/2/108/attachments/108

https://geoportal.kr-
zlinsky.cz/arcgis/rest/services/brownfields_ZK/MapServer/2/90/attachments/90

 

 

1.7.B Plocha „brownfields“ na území města;

poměrově není ukazatel sledován

1

Mě s to Kromě říž ve  ve l ké  míře  využi l o brownfie l ds  v za s ta vě né m úze mí mě s ta  a  na  tě chto mís te ch dne s  s tojí a re á l y, kte ré
na pomá ha jí příje mné mu ži votu ve  mě s tě  Kromě říž. Ha ná cké  ná mě s  je  s poje no s  os l a va mi  mě s ta  – pořá da jí s e  zde  dožínky,
ja rma rky, ma s opus ty, vá noční a  ve l i konoční trhy. Na  výs ta vní a re á l  Fl ori a  s e  s jíždě jí l i dé  z ce l é  re publ i ky v době  koná ní a ktuá l ních
ročních výs ta v. 

0

. Bez připomínek. - Komentář dostatečný, je zřejmé, že město problematiku
eviduje a řeší.  

Ano, aktuální přehled o nevyužitých nebo nevhodně využitých objektech a plochách v současném zastavěném
území města, vhodných pro nová využití, město Kroměříž má.

 

Jedná se objekt na Hanáckém náměs  - objekt bývalých Žižkových kasáren a objekt bývalé okresní vojenské
správy.

Objekt bývalé okresní vojenské správy vedení Kroměříže plánuje přestavět na startovací byty pro mladé lidi a
na byty pro seniory. Mělo by jich být několik desítek. V současné době město zadalo práce na projektové
dokumentaci pro stavební povolení.

Aktuální územní plán neobsahuje plochy určené na přestavbu území. Nový územní plán se připravuje.

ano

1.7.C Poměr ploch realizované výstavby na „brownfields“/ k realizované zástavbě na
návrhových plochách mimo zastavěné území;

Realizované výstavby na „brownfields“ plochách byly realizovány na zastavěném
území, v centru a na okraji města.

DOPLNĚNO (28.8.2019):

Podíl zastavěných ploch na revitalizovaných brownfieldech na území města za posledních 10
let je podstatně vyšší než podíl nově zastavěného území (týká se výstavby nových rodinných
domů - v současné např. připravovaná lokalita "Hanácká pole"). Přesný poměr bohužel nelze
učit. Zásadní proměnou prošly 2 zchátralé areály bývalých kasáren včetně budov
(Hanácké náměstí, Výstaviště Floria a přilehlá obchodní zóna) a zástavba území těchto
revitalizovaných brownfieldů nadále pokračuje (např. letošní rozšíření obchodní zóny u Tesca
na ul. Velehradská, příprava výstavby parkovacího domu na ul. Havlíčkova atd.).

Přehled akcí na revitalizovaných brownfieldech:

1 ) Regenerace Hanáckého náměstí –    plocha regenerovaného
Hanáckého náměstí je využívána jako příjemné posezení pro matky
s dětmi, pravidelně pro Kroměřížské farmářské trhy
http://www.mojekromeriz.cz/kalendar-akci/view/6313/kromerizske-
farmarske-trhy, akce pořádané tělovýchovnými institucemi:
 http://www.mojekromeriz.cz/kalendar-akci/view/6318/beh-nadeje-a-
sokoleni, Svatomartinské hodování https://www.mesto-
kromeriz.cz/aktuality/hanacke-namesti-ozivi-svatomartinske-hodovani/  

Ukončení roku – silvestrovské večery, akce Hanácký den, akce D-
MUSIC – umělecké školy – závěrečné koncerty, hudební festivaly, Dny
uniformovaných sborů – 3. ročníky, Den pro rodinu – Zdravé město,
Hřiště na petang – akce pro seniory, v současné době se zde staví work-
outové hřiště.

2 ) Výstavní areál Floria Kroměříž    -      koncerty, burzy, festivaly,
výstavy https://www.vystavistekromeriz.cz/kalendar-akci

1 0

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 1.7.1.

Hodnoceni:
Dobrá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Návodná otázka 1.7.1.

Hodnoceni:
Uspokojivá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.7.2. Udržuje si obec průběžně aktuální přehled o nevyužitých nebo nevhodně využitých objektech a plochách v současném zastavěném území města, vhodných pro nová využití

(„brownfields“), které je možné využít pro potřeby obce nebo nabízet investorům a developerům místo výstavby „na zelené louce“?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU INDIKATORY

Navodná otázka 1.7.2. Indikátory

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 1.7.2.

Hodnoceni:
Dobrá

Trend:
První audit

Návodná otázka 1.7.2.

Hodnoceni:
Uspokojivá

Trend:
První audit

https://www.mesto-kromeriz.cz/aktuality/nove-vystaviste-floria-kromeriz-otevira-sve-brany-nejen-pro-milovniky-florie/
https://www.mesto-kromeriz.cz/aktuality/tiskove-zpravy/mesto-ma-prislibenou-dotaci-na-stavbu-parkovaciho-domu/
https://geoportal.kr-zlinsky.cz/arcgis/rest/services/brownfields_ZK/MapServer/2/51/attachments/51
https://geoportal.kr-zlinsky.cz/arcgis/rest/services/brownfields_ZK/MapServer/2/108/attachments/108
https://geoportal.kr-zlinsky.cz/arcgis/rest/services/brownfields_ZK/MapServer/2/90/attachments/90
http://www.mojekromeriz.cz/kalendar-akci/view/6313/kromerizske-farmarske-trhy
http://www.mojekromeriz.cz/kalendar-akci/view/6318/beh-nadeje-a-sokoleni
http://www.mojekromeriz.cz/kalendar-akci/view/6318/beh-nadeje-a-sokoleni�,
http://www.mojekromeriz.cz/kalendar-akci/view/6318/beh-nadeje-a-sokoleni
https://www.mesto-kromeriz.cz/aktuality/hanacke-namesti-ozivi-svatomartinske-hodovani/
https://www.mesto-kromeriz.cz/aktuality/hanacke-namesti-ozivi-svatomartinske-hodovani/ Ukon?en� roku ? silvestrovsk� ve?ery
https://www.mesto-kromeriz.cz/aktuality/hanacke-namesti-ozivi-svatomartinske-hodovani/ Ukon?en� roku ? silvestrovsk� ve?ery
https://www.vystavistekromeriz.cz/kalendar-akci


Díky a ktua l i za ci , kte rou mě s to o ne využi tých obje kte ch má , doš l o k re a l i za cím opuš tě ných obje ktů. Prosím doplnit indikátor 1.7.C, pokud je to možné, příp.komentář. -

Místo číselného vyjádření indikátoru komentář. Pravděpodobně souvisí s body
1.5.1-1.5.3

Ano, město Kroměříž nabízí pomoc investorů, kteří mají zájem o výstavbu v lokalitách „brownfields“.

Město Kroměříž bylo nápomocno v řešení zástavby ve čtyřech lokalitách, které získalo od Ministerstva
obrany, Armády ČR.

Jednalo se o tyto lokality :           -       Hanácké náměstí / Žižkovy kasárna /

Výstaviště Floria / Rybalkovy kasárna /
Nákupní centrum Rybalka I, Rybalka II / Rybalkovy kasárna /
Polyfunkční dům Havlíčkova / Vojenský lazaret /

 

V souvislos  s majetkoprávním řešením či  vypořádáním byly s investory na výše uvedených akcích uzavřeny
tyto smlouvy :

Kupní smlouvy / pozemky potřebné k realizaci plánovaných akcí /
Směnné smlouvy / směna pozemků ve vlastnictví investorů a města /
Plánovací smlouvy / řešení dopravní a technické infrastruktury /
Smlouvy o realizaci stavby / řešeny inženýrské sítě, vjezdy, parkovací místa, popř. výjimky … /
Souhlasy s dělením pozemků, souhlasy vlastníka sousedních nemovitostí

2

Pokud s oukromí i nve s toři  požá da jí Mě s to Kromě říž o s pol uprá ci  s  výs ta vbou nových obje ktů v l oka l i tá ch „brownfie l ds   ve  vě ce ch
ma je tkoprá vních vzta hů, pa k odbor prá vní, oddě l e ní ma je tkoprá vní je  ná pomocno při  ře š e ní otá ze k v tě chto l oka l i tá ch. 

0

1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství

2

Je  za ji š tě na  řá dná  s prá va  a  údržba  obje ktů obča ns ké  vyba ve nos , bytové ho fondu, ve ře jných pros tra ns tví a  te chni cké
i nfra s truktury.

0

Ano. Město Kroměříž provádí regeneraci domů a bytů ve vlastnictví města, městské občanské vybavenos .
Z posledních větších realizací uvádíme:

 

- Snížení energe cké náročnos  objektu základní školy Oskol v Kroměříži včetně výměny zdroje vytápění –
2015

 

 - Dům kultury Kroměříž – oprava střešní konstrukce – 2016

 

- Rekonstrukce školní družiny ZŠ Komenského, Komenského náměstí č. p. 440, 767 01 Kroměříž – 2016

ano

1.8.A Podíly z počtů domů, bytů, objektů OV z celkových počtů ve vlastnictví obce,
regenerovaných ve sledovaném období;

20
%

z celkového počtu bytů

Ano, sleduje, na

rekonstrukci ZŠ Oskol Kroměříž byly v rámci obnovitelných zdrojů energie navrženy vrty
země – vzduch (topný režim) a v rámci snížení energetické náročnosti objektů byla
budova zateplena a provedeny výměny oken.
rekonstrukci ZŠ Zachar Kroměříž byly pavilony školy kompletně zatepleny
včetně střešních plášťů a vyměněny okenní výplně.

První audit
Trend nehodnocený

První audit
Trend nehodnocený

1.7.3. Nabízí obec investorům ochotným využít „brownfields“ pomoc s překonáním administrativních a majetkoprávních obtíží s tím spojených a odstraněním starých ekologických zátěží či

zlepšení napojení na dopravní a technickou infrastrukturu?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU INDIKATORY

Navodná otázka 1.7.3. Indikátory

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 1.7.3.

Hodnoceni:
Velmi dobrá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Návodná otázka 1.7.3.

Hodnoceni:
Uspokojivá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

Celkové hodnoceni oblasti:

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Oblast 1.8

Hodnoceni:
Velmi dobrá

Trend:
První audit

Trend nehodnocený

Oblast 1.8

Hodnoceni:
Uspokojivá

Trend:
První audit

Trend nehodnocený

1.8.1. Provádí obec regeneraci domů a bytů ve vlastnictví města, městské občanské vybavenosti, panelových sídlišť apod.?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU INDIKATORY

Navodná otázka 1.8.1. Indikátory



 - Dům kultury Kroměříž  - rekonstrukce 2. podlaží,  stavební       úpravy  dle PBŘ 2016 - 2017

- Oprava uliční fasády budovy č.p. 142 Kroměříž, Riegrovo náměstí 142 – 2017

- Energetické úspory budovy MeÚ Kroměříž – budova B, D – 2017

- Klub Starý pivovar Kroměříž“, Prusinovského 114, Kroměříž 2018

- Oprava sociálních zařízení ZŠ Švabinského – 2017, 2018

- Oprava sociálních zařízení ZŠ Slovan  - 2016, 2017, 2018

- Oprava sociálních zařízení MŠ  Štítného  2018

2

Mě s to Kromě říž prove dl o ve l ké  množs tví proje ktů na  re kons trukcí obje ktů  ve  vl a s tni ctví mě s ta , mě s ts ké  obča ns ké  vyba ve nos ,
pa ne l ových s ídl i š ť.

0

Ano, město Kroměříž provádí systema ckou obnovu. Z  pohledu obnovy technického vybavení města byly
v posledních letech realizovány následující akce:

 

1) Hanácké náměs  Kroměříž - rok 2010 -  fontána, amfiteátr, veřejné osvětlení, komunikace a odstavné
plochy, zpevněné plochy

2) Rekonstrukce chodníků ul. Kollárova, Vrchlického, Jiráskova, Sokolovská a Velehradská v rámci IPRM
Kroměříže - zóna Jihovýchod – rok 2010

3) Úprava nástupní plochy před Květnou zahradou Kroměříž – rok 2014 – obnova parkoviště, chodníků a
autobusového zálivu, veřejného osvětlení a mobiliáře

 

4) Informační systém v Kroměříži – městě památek UNESCO – rok 2014  - vybudování informačního systému,
obnovení a doplnění mobiliáře, vybudování oddechových ploch před Arcibiskupským zámkem, na Milíčově
náměstí, na Vodní ulici, u kostela p. Marie

5) Revitalizace zeleně a vybraných komunikací v rámci IPRM Kroměříže - zóna Jihovýchod - rok 2015

6) Rekonstrukce komunikace, chodníků v ul. Vodní, Farní a Dobrovského v Kroměříži – rok 2018 – I. ETAPA
ulice Vodní, probíhající 2. ETAPA

7) Sta cké zabezpečení lávky pro pěší přes řeku Moravu – práce probíhají od 12/2018 – předpoklad
dokončení 04/2019

 

8) revitalizace ploch na sídlišti Oskol a Zachar - rekonstrukce komunikace včetně napojení navazujících ploch,

 

9) rekonstrukce tří autobusových zastávek v zálivech

 

10) rekonstrukce chodníků, výstavba zpevněných ploch v místě stávajících dětských hřišť, sadové úpravy -
průběžně

 

Obnova Inženýrských sí  byla v letech 2009 – 2018 stanovena Plánem obnovy vodovodů a kanalizací –
dokumentem schváleným vedením města. Tento dokument obsahoval roční finanční částky na obnovu
vodovodů a kanalizací, inženýrských sí , které jsou ve vlastnictví města Kroměříže. Obnova byla provedena
dle aktuální potřeby v daném období.

 

Příkladem je vybudování nové kanalizace v Těšnovicích, sloužící k odvádění odpadních vod z nemovitos .
Odpadní vody byly přepojeny do veřejné kanalizace, která je svedena na městskou ČOV Kroměříž.

Pro další období bude Plán obnovy vodovodů a kanalizací opět aktualizován.

ano

1.8.B Poměr délky ve sledovaném období obnovených komunikací a inženýrských sítí
v majetku města nebo jím řízených organizací k celkovým délkám těchto sítí ve
městě;

cca
10
%

délky chodníků, 2 % délky komunikací

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 1.8.1.

Hodnoceni:
Velmi dobrá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Návodná otázka 1.8.1.

Hodnoceni:
Uspokojivá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.8.2. Provádí obec systematickou obnovu technického vybavení města a inž. sítí?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU INDIKATORY

Navodná otázka 1.8.2. Indikátory



2

Mě s to Kromě říž re a l i zova l o ve l ké  množs tví proje ktů, ve doucích re vi ta l i za cím, re kons trukcím a  úpra vá m te chni cké ho vyba ve ní.

0

1.9 Připravenost na důsledky globálních změn klimatu

1

Js ou při pra vová na  opa tře ní ke  s níže ní oče ká va ných dopa dů s ouvi s e jících s  kl i ma ti ckou změ nou.   

0

Město Kroměříž má v současné době v rámci opatření ke snížení povodňových rizik vypracovanou Studii
proveditelnosti týkající se Návrhu efek vních opatření ke snížení povodňových rizik v dílčím povodí Moravy –
lokalitě Kroměříž. Studie je výstupem informací nashromážděných po povodních v roce 1997 v dané oblas .
Navrhuje opatření, která mají za účel ochránit zastavěná území města Kroměříže a zástavby v okolních
obcích při povodních, konkrétně na tocích s významným povodňovým rizikem t. j.   řeky Moravy a Moštěnky a
zajistit rozvoj ochráněného území.

 Zpracování studie vyplynulo z opatření obecné povahy, které vydalo Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo
životního prostředí 01/2016.

Zastupitelé Kroměříže schválili Smlouvu o spolupráci při přípravě a realizaci projektu Pro povodňová
opatření v povodí Moravy – lokalita Kroměříž. Město ji chce uzavřít s Povodím Moravy, městy Chropyně a
Hulín a obcemi Břest a Skaštice, na jejichž katastru by se také měla protipovodňová opatření budovat.

Podle předběžného harmonogramu by se až do roku 2026 měly vykupovat pozemky, chystat projektová
dokumentace, vyřizovat žádost o dotaci i nezbytná povolení a vybírat dodavatelé staveb. Hotovo by mohlo
být do roku 2035.

Kroměříž má hotový nový digitální povodňový plán pro město i pro obec s rozšířenou působnos . Zpracovala
jej brněnská společnost Envipartner. Náklady činí téměř 470.000 korun, zhruba 440.000 korun město získalo
jako dotaci z ministerstva životního prostředí (Operační program životní prostředí 2014-2020).

ano

1.9.A Opatření proti povodním;

město má protipovodňový plán

https://www.edpp.cz/povodnovy-plan/kromeriz

0

Sta v je  us pokoji vý.

0

Město Kroměříž nemá zpracovaný Plán opatření pro  suchu. Na základě opatření obecné povahy, které
vydalo Ministerstvo životního prostředí 01/2016 odbor životního prostředí vydává zákaz čerpání vody
z pozemních a zemních vod (potoků, studen…). ano

1.9.B Opatření k zvýšené akumulaci vod v prostředí a ke zpomalení odtoku.;

Za m město o takovém plánu neuvažuje. Součás  projektu
pro povodňových opatření jsou i opatření pro udržení vody v krajině.
Za m ale vedení města se nerozhodlo k zadání projektové
dokumentace. Komise pro životní prostředí MUDr. Kreml předložila
k diskuzi návrh vyhlášky s opatřeními pro  suchu.  Jinak nesou známy
jiné aktivity.

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 1.8.2.

Hodnoceni:
Velmi dobrá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Návodná otázka 1.8.2.

Hodnoceni:
Uspokojivá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.9 Připravenost na důsledky globálních změn klimatu

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

Celkové hodnoceni oblasti:

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Oblast 1.9

Hodnoceni:
Dobrá

Trend:
První audit

Trend nehodnocený

Oblast 1.9

Hodnoceni:
Uspokojivá

Trend:
První audit

Trend nehodnocený

1.9.1. Má obec/město zpracován Plán protipovodňových opatření?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU INDIKATORY

Navodná otázka 1.9.1. Indikátory

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 1.9.1.

Hodnoceni:
Uspokojivá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Návodná otázka 1.9.1.

Hodnoceni:
Uspokojivá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.9.2. Má obec /město zpracován Plán opatření proti suchu, resp. krizového hospodaření s vodou?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU INDIKATORY

Navodná otázka 1.9.2. Indikátory

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 1.9.2. Návodná otázka 1.9.2.

https://www.edpp.cz/povodnovy-plan/kromeriz


1

Mě s to za ča l o re a l i zova t přípra vné  kroky na  kl i ma ti cké  změ ny.

0

Ne

Ano

Ne

1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území

1

Situace je uspokojivá

0

1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií.

1

Mě s to Kromě říž má  s ml uvně  za ji š tě nou e xte rní s pol uprá ci  s  a rchi te ktkou mě s ta , zříze nou komi s i  pro re ge ne ra ci  MPR, pa má tky mě s ta
Kromě říže  a  ve ře jná  pros tra ns tví. Komi s e  byl a  zvol e na  Ra dou Mě s ta  Kromě říže . Spol upra cuje  s  fa kul tou a rchi te ktury VUT Brno.
Spol upra cuje  s  obča ny při  přípra vě  proje ktů re vi ta l i za cí s ídl i š ť a  ve ře jných pros tra ns tví.

0

Návodná otrázka 1.9.2.

Hodnoceni:
Dobrá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Návodná otázka 1.9.2.

Hodnoceni:
Uspokojivá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

OPONENTURA

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

1B – Územní rozvoj

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKA:
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?

HODNOCENÍ:
Vyjádření auditora

V zásadě bez připomínek.

OTÁZKA:
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?

HODNOCENÍ:
Vyjádření auditora

Bez připomínek.

OTÁZKA:
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?

HODNOCENÍ:
Vyjádření auditora

Podklady pro indikátory budou doplněny v rámci pořizování nového územního plánu.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

Celkové hodnoceni oblasti:

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Oblast 1.5

Hodnoceni:
Dobrá

Trend:
První audit

Trend nehodnocený

Oblast 1.5

Hodnoceni:
Uspokojivá

Trend:
První audit

Trend nehodnocený

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

Celkové hodnoceni oblasti:

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Oblast 1.6

Hodnoceni:
Dobrá

Trend:
První audit

Trend nehodnocený

Oblast 1.6

Hodnoceni:
Uspokojivá

Trend:
První audit

Trend nehodnocený

https://www.mesto-kromeriz.cz/rada-a-zastupitelstvo/komise/?tx_odagend_agenda%5Bcommittee%5D=75&tx_odagend_agenda%5Bcontroller%5D=Committee&cHash=7910c0b3e5f123b1fc402393ee465423


1.7 Regenerace a znovu využití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb

1

Ano, město se intenzivně zasazuje o to, aby znovu využilo nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb.

0

1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství

2

Je  za ji š tě na  řá dná  s prá va  a  údržba  obje ktů obča ns ké  vyba ve nos ti , bytové ho fondu, ve ře jných pros tra ns tví a  te chni cké  i nfra s truktury.

0

1.9 Připravenost na důsledky globálních změn klimatu

1

Js ou při pra vová na  opa tře ní ke  s níže ní oče ká va ných dopa dů s ouvi s e jících s  kl i ma ti ckou změ nou.   

0

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

Celkové hodnoceni oblasti:

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Oblast 1.7

Hodnoceni:
Dobrá

Trend:
První audit

Trend nehodnocený

Oblast 1.7

Hodnoceni:
Uspokojivá

Trend:
První audit

Trend nehodnocený

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

Celkové hodnoceni oblasti:

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Oblast 1.8

Hodnoceni:
Velmi dobrá

Trend:
První audit

Trend nehodnocený

Oblast 1.8

Hodnoceni:
Uspokojivá

Trend:
První audit

Trend nehodnocený

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

Celkové hodnoceni oblasti:

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Oblast 1.9

Hodnoceni:
Dobrá

Trend:
První audit

Trend nehodnocený

Oblast 1.9

Hodnoceni:
Uspokojivá

Trend:
První audit

Trend nehodnocený

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Závěry a doporučení:

Je zřejmé, že se Město problematikou udržitelného rozvoje intenzívně zabývá. Územní rozvoj je řešen v souladu s udržitelným rozvojem a koncepcí zdravých měst. Pozitivní přístup k racionálnímu využití
území města je z popisu zcela zřejmý. Architektonické soutěže na městské projekty již byly využity, o dalších se jedná. Funkce městského architekta je zajištěna externistou. Problematiku brownfields
město průběžně řeší. Některé indikátory nebyly doplněny, neboť se v současné době připravuje nový územní plán, data ze současně platného územního plánu nebyla k dispozici. Komentáře jsou
akceptovatelné. Celkově lze hodnotit přístup města pozitivně.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Stav hodnocení:

Zatím nehodnoceno

Datum tisku / Print date : 10.3. 2021 09:23
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