
Řízení města a úřadu

Zrychlíme rozvoj města a dáme mu vizi. Radnici povedeme lépe a s větším zapojením
veřejnosti. Budeme organizovat pravidelná setkání s občany v různých částech
města, aktivněji informovat o všech investicích a zavedeme systém občanského
připomínkování všech kroků radnice.

1. Vytvoříme nové nástroje pro aktivnější zapojení veřejnosti do různých oblastí fungování
města (investice, akce…):

a) Zorganizujeme pravidelné pracovní výjezdy úředníků a zastupitelů do různých
částí města.

Za čtyři roky proběhly desítky veřejných projednání “v terénu” s občany, na radnici vznikl manuál
veřejných projednání, občanská participace se stala naprostým standardem.

b) Připravíme srozumitelné webové stránky o všech významnějších městských
investicích a projektech (chystaných i probíhajících) s možností zapojit své
připomínky a nápady.

Stránky vytvořeny, odkaz zde. Město nyní připravuje novou, pokročilejší verzi stránek
v souvislosti s tvorbou strategického plánu.

c) Vytvoříme transparentní, srozumitelný a interaktivní rozpočet města s možností
dohledat dílčí položky.

Město má na webu svůj klikací rozpočet. Nelze se však proklikat až na úroveň konkrétních faktur
/ položek, jde o agregovaná data.

d) Zmodernizujeme stávající hlášení závad a nedostatků vytvořením mobilní
aplikace.

Spuštěna aplikace mobilního rozhlasu, využívá ji přes 5 tisíc občanů, pomocí aplikace bylo
vyřešeno 120 podnětů a závad.

e) Budeme pořádat pravidelná setkávání zástupců města s živnostníky, firmami,
sportovními kluby, kulturními a vzdělávacími organizacemi i dalšími zájmovými
skupinami.

Město vedeme výrazně komunitně. Úzká spolupráce se sportovními kluby při tvorbě koncepce
sportu, při mapování potřeb oddílů a na dalších tématech. Totéž v oblasti kultury (nově řešena
aktivnější role MIKSu nejen jako organizátora, ale také jako koordinátora kulturního dění).
Zavedeno pravidelné setkávání vedení města s velkými zaměstnavateli, připravuje se totéž
s živnostníky. V oblasti školství celorepublikově oceňovaný Místní akční plán rozvoje vzdělávání
na Krnovsku (sdílení dobré praxe, spolupráce pedagogů, ředitelů, rodičů, samospráv, spolků
a veřejnosti) + úzká spolupráce školské komise s řediteli školských zařízení.

https://krnov.cz/vismo/projekty.asp?p1=31288
https://portal.mukrnov.cz/birt/frameset?__report=rozpocet3.rptdesign&__showtitle=false
https://krnov.munipolis.cz/


f) Zavedeme elektronické hlasování zastupitelstva. Umožníme, aby každý občan
mohl snadno zjistit výsledky hlasování a docházku svých volených zástupců.

Zavedeno elektronické hlasování, občanům jsou na webu města k dispozici všechny materiály
vč. příloh, výsledky hlasování, docházka a strukturovaný audiozáznam zasedání. Vše zde.

2. Chceme výrazně zrychlit rozvoj Krnova smysluplnými investicemi. Přesto budeme
dobrými hospodáři města, nebudeme jej zadlužovat a chceme udržovat vyrovnaný
rozpočet.

Koronavirová epidemie pro město znamenala výpadek příjmů ve výši více než 100 mil. Kč.
Město si v roce 2020 nechalo zpracovat analýzu od předního ekonoma / odborníka na veřejné
finance Luďka Tesaře. Stav městského hospodaření je podle něj velmi dobrý, jako míru
bezpečného zadlužení určil hranici 1,2 miliardy. Kč. Město si následně pořídilo investiční úvěr
150 mil. Kč, což umožnilo rozběhnout strategické velké investice ještě před prudkým růstem cen.

3. Výrazně zkvalitníme řízení městského úřadu, zlepšíme spolupráci mezi odbory, vedením
města a atmosféru na radnici. Úředníky budeme mnohem lépe motivovat ke společným
cílům.

Došlo k personální obměně na pozici tajemníka a následně provedena rozsáhlá reorganizace
úřadu vč. zeštíhlení počtu odborů. Zavedeno projektové řízení, které výrazně usnadňuje,
zrychluje a zkvalitňuje přípravu velkých projektů - zejména těch, kde je nutná kooperace mezi
odbory. Odbory nově vzájemně sdílí a vyhodnocují cíle na kalendářní rok. Zavedený systém
každotýdenních porad vedení města jejichž výstupy jsou zveřejňovány.

4. Připravíme vizi Krnova jako moderního města 21. století. Město povedeme strategicky,
koncepčně a s využitím moderních technologií (smart city).

Probíhá postupná příprava strategických dokumentů (koncepce sportu, kultury, sociálního
bydlení…) s výrazným prvkem participace občanské společnosti. Snažíme se tvořit praktické,
nikoliv “šuplíkové” strategie s každoročními akčními plány. Řadu strategických projektů a aktivit
řešíme s výrazným přesahem jednoho volebního období.

5. Sestavíme, zveřejníme a budeme aktualizovat harmonogram investičních akcí a oprav.

Hotovo. Harmonogram je na webu teprve krátce, bude potřeba čas na to, abychom vše
vyhodnotili a pracovníci úřadu poctivě aktualizovali.

6. Racionalizujeme majetek ve správě města tak, aby zbytečně nezatěžoval rozpočet.

Město se odhodlalo k prodeji některých nebytových prostor, např. budovy s bývalou restaurací
Cactus. Při plánování investičních akcí preferujeme ty, které mají potenciál snižovat provozní
výdaje města.

https://www.krnov.cz/zasedani-zm-materialy-usneseni-audiozaznam-vysledky-hlasovani/ms-26204/p1=26204
https://krnov.cz/html/soubory/ZM14/pozvanka/attachments/Strednedoby-vyhled-s-ratingem.pdf
https://krnov.cz/kalendarium/ds-1587/archiv=0
https://krnov.cz/vismo/harmonogram-stavebnich-akci.asp?p1=31907


7. Stranická příslušnost přestane být hlavní vstupenkou do poradních orgánů. Do výborů,
komisí a pracovních skupin města navrhneme odborníky.

Splněno. Do komisí, výborů a dozorčích rad bylo nominováno velké množství nestraníků
a “nekandidátů”. Navíc opozice získala v komisích větší zastoupení.

8. Krnov má rezervy v čerpání evropských i národních dotací. Vytvoříme k tomu kvalitní
projektový tým, využijeme také služeb externích profesionálů.

Dnes to vidíme jinak. Rezervy nebyly v týmu, ale nedostatku připravených projektů. Zrychlením
projektové přípravy se podařilo získat několik velkých dotačních titulů (kanalizace Ježník 37 mil.
Kč, rekonstrukce byt. domu Albrechtická 37 5 mil. Kč, pastevní areál Chomýž 7 mil. Kč…).

Školství, kultura, sport a volný čas

Zrychlíme modernizaci městských sportovišť (městské lázně, fotbalový, zimní a atletický
stadion, tělocvičny, skatepark), vybudujeme hustou síť hřišť pro různé generace dětí a
dospělých, dotáhneme přesun ZUŠky do moderních prostor a provedeme vnitřní
rekonstrukci divadla.

9. Budeme důsledně investovat do páteřní sítě městských sportovišť (městské lázně,
fotbalový, zimní a atletický stadion, tělocvičny, skatepark) tak, aby každé z nich
odpovídalo nárokům 21. století.

Proběhla rekonstrukce atletického stadionu, dostavba tribuny zimního stadionu, osazeny nové
sedačky na fotbalovém stadionu, řešena bezpečnost a pořádek u skateparku, pokračují přípravy
výstavby nových městských lázní v areálu koupaliště, řeší se budoucnost areálu Lokomotivy,
připraven projekt opravy Sokolovny (vydáno stavební povolení). Do sportovišť investováno
v letech 2019-2022 přes 100 mil. Kč.

10. Zrekonstruujeme, bezpečně zpřístupníme a otevřeme sportovní areál v centru města.
Atletický stadion propojíme s dalšími sportovišti do jednoho funkčního celku včetně
pěších vazeb na centrum města a přilehlá sídliště. Tím vznikne ucelená sportovní čtvrť.

Proběhla architektonická soutěž “Krnov na start”, vyřešena etapizace a nyní probíhá dopracování
návrhu, následně zpracování projektové dokumentace.

11. Budeme cíleně modernizovat krnovské tělocvičny pro potřeby sportovních klubů,
sportovců a škol:

a) přebudujeme starou tělocvičnu na ZŠ Žižkova v moderní halu s hrací plochou
40x20m s možností rozdělit plochu na tři samostatné sekce.

Zkapacitnění tělocvičny by mohlo být náhradou za dosluhující areál Lokomotivy v Kostelci.
Projekt zatím nebyl připravován vzhledem k omezeným finančním možnostem města po



koronavirové epidemii a vzhledem k vůli TJ Lokomotiva ponechat si a částečně zrekonstruovat
tělocvičnu na Bruntálské.

b) provedeme kompletní citlivou rekonstrukci Sokolovny včetně využití rozsáhlých
půdních prostor tak, aby mohla i nadále sloužit sportovním a spolkovým aktivitám
dětí i dospělých

Projekt připraven včetně vydání stavebního povolení. Počítáme se zahájením v roce 2023.

c) budeme jednat s TJ Lokomotiva Krnov (vlastníkem areálu) o modernizaci haly v
Kostelci a rozvoji jejího okolí

Proveden stavebně-technický průzkum haly. Zastupitelům bude předloženo schválení finančního
daru pro TJ Lokomotiva na projektovou dokumentaci rekonstrukce tělocvičny. Na přání oddílu
bude také zahájen proces změny územního plánu pozemku vedle tělocvičny. Pozemek by mohl
sloužit k bytové výstavbě a prostředky za prodej chce oddíl použít na opravu haly.

12. Provedeme významnou vnitřní rekonstrukci městského divadla.

Hotovo, bude však nutné připravit další etapy rekonstrukce divadla.

13. Vybudujeme hustou síť hřišť pro různé generace dětí a dospělých - do jejich tvorby
zapojíme místní obyvatele (sousedy), samotné děti i odborníky (architekty, případně
rekreology…).

Postupně připravujeme revitalizace jednotlivých vnitrobloků a sídlišť se zapojením veřejnosti. Jde
o časově náročný proces. Vybudováno nové multifunkční hřiště v Krásných loučkách, rozšířeno
hřiště v Kostelci (zahradnická soutěž Lipová ratolest), zrekonstruováno hřiště u ZŠ Dvořákův
okruh, za přispění společnosti Kofola vzniklo nové (Jupíkovo) hřiště na SPC.

14. Vhodně upravíme dotační politiku města, aby byla maximálně prospěšná pro kulturní
organizace, sportovní kluby a zájmové spolky.

Na základě požadavků sportovních klubů navýšena finanční podpora o 1 mil. Kč. Sportovní
komise zapracovala řadu změn v dotačních podmínkách - zohlednila např. časovou frekvenci
tréninků, vytvořila program podpory pro výkonnostní sport. Evolucí prochází také dotační
programy na podporu kultury a volnočasových aktivit.

15. Budeme usilovat, aby školní jídelny nově spravovaly samotné školy.

Městský úřad dokončil ucelenou analýzu kapacit a fungování jídelen. Výstupem je zhodnocení
více variant možného fungování. Bude předložena radě města.

16. Dokončíme přesun Základní umělecké školy Krnov do nově zrekonstruované budovy na
náměstí Míru.

Probíhá rozsáhlá rekonstrukce budovy na náměstí Míru. Předpokládaný termín dokončení:
květen 2023.



17. Zasadíme se o vznik spolkového domu, který by vyhovoval potřebám spolků, aktivních
klubů nebo sborů.

Bude řešeno po dokončení koncepce rozvoje kultury, která potřeby spolků detailněji mapuje.

18. Lépe zkoordinujeme veškeré akce pro veřejnost na území města Krnova.

Roli koordinátora převzal odbor rozvoje města, vytvořil kalendář pro organizátory, viz web.

19. Podpoříme fungování aktivních kulturních uskupení ve městě a umožníme jim častěji se
prezentovat na akcích města.

Program Krnovských hudebních slavností nabízí větší zastoupení místních umělců. Nové
hudební koncepty Náš páááteček (MIKS), Garden vibe (SVČ) také dávají prostor místním. S
podporou města vznikla v areálu OD Prior soukromá Edel-gallery.

20. Vrátíme se k původní multižánrové koncepci Krnovských hudebních slavností a k tomuto
účelu znovu zavedeme pracovní komisi, která bude složena z řad místních odborníků.

Dramaturgie KHS nabízí větší žánrovou pestrost, byla vytvořena dramaturgická skupina.
Diskutujeme o dalším vývoji a posunu této velké kulturní akce.

21. Podpoříme rozvoj a další zkvalitňování služeb městské knihovny včetně jejích poboček.

Dotažen odkup obchodního domu PRIOR, zastupitelstvem schváleny prostředky na pořízení
architektonické studie jako prvního kroku k rekonstrukci budovy. Ta nabídne vedle obchodních
ploch také moderní a prostornější plochy pro Městskou knihovnu.

Doprava a bezpečnost

Zpracujeme strategii dopravy a stanovíme jasný harmonogram oprav komunikací.
Chceme zvýšit bezpečnost frekventovaných křižovatek. Městskou hromadnou dopravou
rychleji spojíme nejdůležitější místa. Lépe propojíme a rozšíříme cyklostezky. Dohlédneme
na přípravu dalšího obchvatu, který má odvést tranzitní dopravu z ulic Bruntálská,
Partyzánů a Albrechtická.

22. Zpracujeme plán udržitelné městské mobility jako komplexní strategii dopravy v Krnově.
Propojíme cyklistickou, pěší, automobilovou a veřejnou dopravu včetně řešení parkování.

Plán městské udržitelné mobility je před dokončením. Hlavním zpracovatelem dokumentu je
krnovský rodák a cyklokoordinátor Magistrátu města Brna Petr Gelnar.

23. Budeme pracovat na zvýšení bezpečnosti frekventovaných křižovatek, zejména Říční
okruh / Svatováclavská / Šmeralova, Jesenická / Petrovická / Smetanův okruh (u
atletického stadionu) a dalších.

https://www.krnov.cz/organizatori-akci/d-37272


Na úpravu křižovatky Říční okruh / Svatováclavská / Šmeralova je vydáno stavební povolení,
realizace proběhne v roce 2023. Dopravní řešení křižovatky Jesenická / Petrovická / Smetanův
okruh v podobě okružní křižovatky zpracoval tým dopravních expertů pod vedením doc.
Čarského. Realizace bude součástí jedné z etap revitalizace areálu sportovišť (Krnov na start).

24. Rozběhneme pravidelné mapování stavu místních komunikací (silnice, chodníky) a
stanovíme jasný harmonogram jejich oprav.

Podařilo se rozběhnout. Odbor investic si na tuto aktivitu najal svého dřívějšího investičního
technika Lubomíra Stýskalu. Aktuálně zmapovány všechny komunikace, pokračujeme
mapováním dalšího městského majetku, zejména budov. Data budou nyní vyhodnocována.

25. Dohlédneme, aby západní obchvat města, který má odvést tranzitní dopravu z ulic
Bruntálská, Partyzánů a Albrechtická, byl připraven mnohem lépe než obchvat
severovýchodní. Do již probíhajících příprav zapojíme veřejnost.

Všech pracovních jednání se účastnilo vedení města a zástupci vybraných odborů. Na popud
samosprávy Krnova byly do projektu zapracovány dvě lávky pro pěší a došlo k několika dalším
úpravám. Proběhlo setkání s občany, letáková kampaň a videokonference pro veřejnost.

26. Zasadíme se o optimalizaci městské hromadné dopravy dle skutečných potřeb občanů.
Podpoříme rychlé páteřní linky, které propojí nejdůležitější místa (např. Kostelec - hl.
nádraží - centrum - SPC, Nemocnice - Albrechtická - centrum - SPC). Vytvoříme
zastávku na náměstí a zaktualizujeme názvy stávajících zastávek. MHD přizpůsobíme
vlakovým a autobusovým spojům, včetně přesunů zastávek k nádražím a zavedeme
zdarma pro děti, studenty a seniory.

Dopravní expert Vladimír Návrat pro město provedl zkvalitnění spojů na základě dotazníkového
šetření mezi občany (zapojilo se 170 respondentů). Došlo k lepšímu propojení s vlakovými spoji,
průmyslovou zónou, vznikla rychlá linka na trase SPC - nemocnice. Výraznější změny v MHD
(včetně nových zastávek, přesunů stávajících a nového terminálu před vlakovým nádražím)
městu navrhuje tým dopravních expertů ČVUT. Koncept představen dopravní komisi.

27. Vytvoříme ucelený a funkční systém cyklistické infrastruktury ve městě - propojíme a
vhodně doplníme stávající cyklostezky, na hlavních komunikacích (např. Říční okruh)
zřídíme cyklopruhy. Zasadíme se o řešení pěších a cyklistických vazeb na SPC a
výstavbu cyklostezky do průmyslové zóny. U železničních stanic vybudujeme zařízení
pro bezpečné parkování kol (cykloboxy).

Cykloboxy máme, ale čeká nás ještě mnoho práce. Chceme se co nejdříve zaměřit na vytvoření
cyklopruhů na Říčním okruhu, Revoluční a Bruntálské.

28. Podpoříme projekty škol, spolků a nízkoprahových zařízení v rámci prevence kriminality.
Posílíme počty strážníků městské policie. Bezpečnost občanů zvýšíme také další
modernizací městského kamerového systému.

V oblasti prevence kriminality může být Krnov příkladem. V uplynulých letech realizována řada
projektů (výstava Crash, preventivní balíčky pro prvňáčky, forenzní značení jízdních kol, osobní



alarmy pro seniory, senior akademie…), probíhá postupná modernizace a rozšiřování
kamerového systému, pomyslnou třešničkou na dortu bude mezinárodní konference prevence
kriminality.

29. Zvážíme výstavbu parkovacích domů v lokalitách SPC, u nemocnice a na křižovatce
Petrovická - Rooseveltova.

Možnost výstavby parkovacích domů konzultována s dopravním projektantem Martinem Krejčím.
Náklady se pohybují ve stovkách mil. Kč. Od jejich realizace jsme upustili, místo toho
pokračujeme v rozšiřování počtu parkovacích míst (projekt parkoviště před nemocnicí a další).

30. Zlepšíme průchodnost města pro chodce. Vybudujeme nové lávky pro pěší a cyklisty
přes řeky Opavu a Opavici (například v lokalitě kino Mír / Albert nebo SPC / Cvilínské
nádraží…).

V rámci projektu Řeka ve městě zpracována architektonická studie na vybudování tří lávek
a jednoho můstku na řece Opavě (u kina, u Tyršovy ulice, přes mlýnský náhon, u ulice Na
Ostrově…). Jejich příprava bude pokračovat zpracováním projektové dokumentace. Opavice na
svou komplexní úpravu zatím čeká.

31. Budeme prosazovat modernizaci a elektrizaci železniční trati Olomouc - Krnov - Opava
pro rychlé a komfortní spojení s krajskými městy. Prosadíme rekonstrukce hlavního a
cvilínského nádraží včetně přednádraží.

Hlavní i cvilínské nádraží opraveno. V případě zastávky Krnov-Cvilín se nám podařilo zapojit
městského architekta a výsledek je velmi zdařilý. V tématu elektrizace železnice stát dlouhodobě
tápe a postupuje pomalu, přesto se naši zástupci ve vedení města účastní všech pracovních
schůzek ke studiím proveditelnosti a snaží se prosadit co nejrychlejší realizaci.

32. Po požáru Karnoly chceme revidovat a posílit bezpečnostní prvky kolem všech klíčových
budov a objektů města.

Proveden bezpečnostní audit všech významných budov v majetku města. Na jeho základě se
postupně při jednotlivých rekonstrukcích instalují modernější bezpečnostní prvky. Instalován
nový systém elektronického zabezpečení vodárenských objektů Krnovských vodovodů
a kanalizací.

33. Podpoříme další rozvoj krnovského letiště.

Město finančně podpořilo realizaci nové přistávací dráhy ze speciálních dlaždic, schválen
finanční příspěvek (475 tis. Kč) na zajištění kosení letiště nákupem rotační sekačky pro velké
plochy.

34. Prověříme možnosti dodatečné nápravy nepovedené rekonstrukce Gorkého ulice.
Zkontrolujeme projektové dokumentace ke všem plánovaným rekonstrukcím ulic,
abychom zabránili podobným realizacím.



Možnosti nápravy ulice Gorkého byly prověřeny projektantem dopravních staveb. Zásah by
vyžadoval stavební úpravy ve výši několika mil. Kč, z finančních důvodů jsme od nich upustili.
Případná náprava profilu / šířky komunikace může být upravena po "dožití" povrchů při nové velké
rekonstrukci.

Do příprav všech významnějších staveb město nově zapojuje veřejnost s možností projekt
připomínkovat případně se seznámit s jeho podobou.

Bydlení, veřejný prostor, urbanismus, architektura

Vytvoříme systém dostupného bydlení mladým lidem a seniorům v městských bytech.
Nabídku bydlení rozšíříme novou výstavbou. Krnovské řeky a jejich okolí zpřístupníme a
zatraktivníme lidem. Více vtáhneme veřejnost do přípravy všech investičních akcí města.

35. Vytvoříme systém dostupného bydlení mladým lidem a seniorům v městských bytech.

Městský bytový fond pro seniory rozšířen o komunitní dům v Kostelci. Stále chybí startovací byty
pro mladé.

36. Rozšíříme nabídku bydlení novou výstavbou městských bytů zastavěním proluk v
blízkosti centra města. Stavět byty umožníme také soukromým investorům.

Město nabídlo k prodeji pozemek na Hlubčické ulici naproti Flemmichovy vily. Soukromý investor
zde připravuje projekt bytového domu s až padesátkou bytů. Lokalit kolem náměstí je k dispozici
stále mnoho, např. nám. Minoritů.

37. Budeme investovat do modernizace stávajícího bytového fondu města.

Nechali jsme zcela přepracovat systém zadávání oprav bytů. Probíhá rozsáhlá pasportizace
(monitoring stavu bytů), zakázky na opravy město nyní mnohem transparentněji soutěží pomocí
elektronického systému pro správu veřejných zakázek. Tempo oprav bytů se výrazně zvýšilo.

38. Připravíme nabídku volných pozemků pro výstavbu rodinných domů.

Probíhají stavební práce na přípravě více než třiceti nových parcel v lokalitě Ježník III. pod
Kabátovým kopcem. Připravujeme dalších menších 18 parcel na Petrovické ulici. Rada města
vedle toho nechala zpracovat “Katalog pozemků ve vlastnictví Města Krnova: pozemky možné
k zastavění - bydlení”. Na jeho základě bylo v uplynulých dvou letech postupně nabídnuto
k prodeji několik dalších parcel k výstavbě rodinných domů. Město navíc připravuje změnu
územního plánu pro možnost výstavby dalších rodinných domů.

39. Budeme výrazně investovat do veřejných prostranství zejména na sídlištích (dětská
hřiště, lavičky, chodníky, údržba zeleně...)

Dokončeno nové veřejné prostranství v areálu Karnoly, menší prostranství před komunitním
domem pro seniory v Kostelci a v ulicích Příční / Cechovní, probíhají stavební práce u síně
sv. Ducha. Ještě v letošním roce očekáváme vydání stavebního povolení na revitalizaci sídliště



E. Hakena. Připravujeme (studie, projektové dokumentace) revitalizaci sídliště u nemocnice,
Hlavního náměstí, prostranství před Kofola Music Clubem, zahrady SVČ, dále lokality
Albrechtická u věžáku, Albrechtická u ČSAD, vnitrobloky Hlubčická, U nových staveb. Všechny
lokality řešeny s místními občany formou veřejných projednání.

Drobné úpravy veřejných prostranství v podobě nového mobiliáře v parku u Alberta, na Náměstí
Hrdinů a sídlišti Budovatelů a v dalších lokalitách. Opravy chodníků: Opavská (od křižovatky
Dobrovského po Palackého), nám. Míru, Palackého, U Požárníků, Brožíkova, Březinova,
Ježnická a další. Nové dětské (Jupíkovo) hřiště na SPC, multifunkční hřiště v Krásných loučkách,
rozšíření hřiště v Kostelci (Lipová ratolest), relaxační zóna Vláček ve vnitrobloku u nádraží
(participativní rozpočet). Příprava drobnějších (tzv. nestavebních) úprav ve spolupráci s místními
architekty.

40. Krnovské řeky a jejich okolí zpřístupníme a zatraktivníme lidem vytvořením náplavek a
dalšími vstřícnými úpravami.

Výrazný posun: zpracování studie Řeka ve městě týmem architektů a vodohospodářů, domluva
s Povodím Odry na realizaci velké většiny prvků a návrh několika lávek na řece Opavě. Aktuálně
probíhá zpracování projektové dokumentace.

41. Kvalita připravovaných projektů je pro nás důležitější než cena. Otevřeme Krnovu
příležitost, aby nám jej pomáhali rozvíjet úspěšní architekti společně s vámi.

Splněno: na klíčových projektech se podílí úspěšní architekti (nejen) z Krnova a okolí. Krnovští
rodáci pro Krnov navrhli dostavbu koupaliště (Adam Halíř) a řešili projekt Řeka ve městě (Tomáš
Machovský, Petr Ondruška). Revitalizaci sídliště u nemocnice připravil mnohokrát oceněný
opavský architekt Tomáš Bindr. Talentovaní krnovští architekti Marek a Denisa Juránkovi navrhli
revitalizaci prostranství před Kofola Music Clubem, komunitním domem pro seniory v Kostelci,
projekt revitalizace zahrady Střeleckého domu s návrhem nové restaurace, přístavbu budovy MŠ
Žižkova a prostranství Zahrada smyslů v areálu Karnoly. Na návrhu lávek přes řeku Opavu se
podílela mladá krnovská architektka Vendula Bažová (WMA architects z Opavy).

42. Mnohem více vtáhneme veřejnost do přípravy všech investičních akcí města. O jejich
průběhu budeme informovat výrazně aktivněji.

V různých lokalitách města proběhly desítky veřejných projednání, veřejnost má možnost
různými cestami připomínkovat všechny významnější kroky a projekty radnice. Na webových
stránkách města vznikla nová sekce s informacemi o významných projektech města.

43. Prior odkoupíme jen tehdy, pokud bude mít město jasnou a ekonomicky přijatelnou
představu o jeho dalším využití.

Zastupitelstvo města schválilo koupi obchodního domu na konci roku 2019. Předcházelo tomu
zpracování studie proveditelnosti. Počítá se s vybudováním menších, soudobějších,
samostatných prostor pro obchody, služby, vybudováním moderních prostor pro městskou
knihovnu včetně důstojného městského sálu.

44. Začneme s úpravami okolí obchvatu, abychom zmírnili negativní následky jeho výstavby.



Zadána projekční příprava pro vybudování chodníků na Petrovické ulici a přechodu pro chodce
na Hlubčické. Zpracován koncepční materiál dopravními experty ČVUT a následná jednání
s ŘSD o vybudování kruhových objezdů na obchvatu - ten na Petrovické ulici by umožnil vyřešit
velmi špatnou obslužnost zahrádkářské osady Zlatá Opavice. Vzniká koncepční materiál
analyzující možnosti odkupu a využití pozemků v okolí obchvatu.

45. Zásadní rozhodnutí o budoucnosti města nebudeme činit bez zapojení občanů. Na
náměstí bychom stavěli domy jen pokud by takový krok měl jednoznačnou podporu mezi
lidmi.

Dokončena podrobná architektonická studie Hlavního náměstí. Umožňuje sice v dlouhodobém
horizontu dostavět dva vnitrobloky v duchu prvorepublikové zástavby, v nejbližších desetiletích
však počítá s úpravou a výsadbou stromů a zeleně.

46. Před časem jsme v Krnově zorganizovali besedy známého architekta Adama Gebriana
se studenty, občany i úředníky. V popularizaci tématu architektury budeme pokračovat.

V rámci pořádání Landscape festivalu proběhl bohatý doprovodný program v oblasti architektury
vč. několika výstav a besedy městských architektů. V rámci projektu Řeka ve městě proběhla
procházka a představení projektu pro veřejnost. Město uspořádalo dvě architektonické soutěže,
výstavu a veřejnou prezentaci s autory.

47. Budeme pokračovat v modernizaci prostoru hřbitova a jeho zázemí.

Proběhla oprava vnitřních chodníků, připraven je projekt revitalizace prostranství před hřbitovem.
Řada kroků je ještě před námi, např. investice do smuteční síně.

48. Při správě města Krnova nezapomeneme na všechny příměstské části a zohledníme i
jejich lokální problémy a potřeby.

V Krásných loučkách vybudováno nové multifunkční hřiště, provedeno měření dopravy
a připraven projekt radaru pro zklidnění dopravy.

V Chomýži proběhla rekonstrukce kabin a zázemí na fotbalovém stadioně, nová
sportovně-relaxační zóna (díky zapojení místních do participativního rozpočtu), příprava projektu
nové komunikace vedle cyklostezky (“odslepení” části “K Ostrůvku”).

Na Hlubčickém předměstí rekonstrukce prostranství před bytovými domy na ulici Příční
a Cechovní, výsadba nových květinových záhonů, příprava projektu revitalizace prostranství
u bytových domů na Hlubčické 109-139, rozsáhlá oprava v budově MŠ Hlubčická a vybudování
parkoviště naproti školky.

Probíhá výstavba kanalizace na Ježníku, realizovány nové běžecké stezky na Ježníku a Cvilíně.
Rozšíření dětského hřiště v Kostelci, vybudování komunitního domu pro seniory z budovy bývalé
školy + příprava rekonstrukce budovy a revitalizace prostranství před Kofola Music Clubem.



49. Navážeme na naši práci v předchozích letech a dotáhneme výstavbu nových městských
lázní. Vhodně je propojíme s koupalištěm a celý areál budeme dále rozvíjet.

Uspořádána dvoukolová mezinárodní architektonická soutěž na výstavbu nových městských
lázní. Do soutěže se svými návrhy přihlásilo 14 ateliérů / týmů. Dalším krokem bude dopracování
vítězného návrhu a zpracování projektové dokumentace. Zpracována architektonická studie
nového zázemí koupaliště (Projektil architekti / Adam Halíř).

50. Budeme vytvářet podmínky pro příliv nových obyvatel i návraty původních Krnováků.
Vydáme praktického průvodce “Krnov - město pro život”, který shrne základní informace
pro potenciální, nové i stávající občany a umožní rychlé a aktivní zapojení do
plnohodnotného života ve městě (např. možnosti bydlení, pracovních příležitostí,
kulturního, sportovního a volnočasového vyžití a další praktické informace).

Počet obyvatel Krnova po mnoha letech začal růst dva roky po sobě i přes koronavirovou
epidemii.

Zaměstnanost, podpora podnikání, cestovní ruch

Vytvoříme jednotnou městskou kartu s benefity pro návštěvníky kina, divadla, sportovišť
a dalších zařízení. Začneme mnohem intenzivněji lákat investory do Krnova. Zapojíme
město do propagace místních firem, živnostníků a produktů. Zajistíme lepší zázemí pro
trhy.

51. Vytvoříme jednotnou městskou kartu pro návštěvníky kina, divadla, sportovišť a dalších
zařízení. Držitelům karty nabídneme zajímavé benefity.

Městská karta těsně před spuštěním. V závěrečných měsících roku 2022 bude probíhat testovací
provoz.

52. Vážíme si větších i menších krnovských zaměstnavatelů a výrazně s nimi zlepšíme
komunikaci. Zapojíme město do propagace místních firem, živnostníků a produktů.

Na radnici zřízena nová pracovní pozice pro podporu podnikání, což akcelerovalo pozitivní vývoj
v této oblasti. Každoročně organizovány setkání s největšími zaměstnavateli, výrazně těsnější
spolupráce s Kofolou s řadou konkrétních projektů. Připravujeme pravidelné setkání
s živnostníky a menšími firmami.

53. Zajistíme lepší zázemí pro trhy a pokusíme se lidem rozšířit nabídku lokálních produktů.

Na náměstí probíhají farmářské trhy, město na svých akcích preferuje místní prodejce. Do
dalších let je výzvou kultivace staré tržnice.

54. Oživíme město novým konceptem Krnovského léta jako pestré série mnoha (nejen)
kulturních akcí, především v centru. Pomůžeme nastartovat tradici krnovských Majálesů.



Rozběhl se nový úspěšný koncept letních akcí “Náš páááteček” (MIKS) na různých místech
v centru města. Ucelený koncept Krnovského léta zbrzdila koronavirová epidemie, počítáme
s ním do dalších let.

55. Vybudujeme poznávací cyklo/inline stezku po zaniklé železniční trati na Glubczyce.

Zatím jsme na začátku: domluva s polskou stranou na realizaci projektu, aktuálně připravována
žádost v operačních programech na zpracování studie, podána žádost Správě železnic na
převod pozemků do majetku města, řešena koordinace se stavbou přeložky Petrovické ulice.

56. Obnovíme vřelejší spolupráci s polskými partnery na příhraničních projektech.

Řada projektů realizována s partnerským městem Prudnik, úzká spolupráce s vedením Glubczyc
na budování dopravní infrastruktury.

57. Začneme mnohem intenzivněji lákat investory do Krnova. S místními firmami budeme
hledat další plochy pro jejich rozvoj. Nové průmyslové lokality budeme soustřeďovat
výhradně mimo centrum, například do blízkosti právě budovaného obchvatu města.

Probíhá průběžná komunikace s potenciálními investory a agenturami CzechInvest (stát) a MSID
(kraj). Vytvoření nového propagační videospotu a webových stránek. Vedení města s poslancem
M. Ratiborským prosadilo výrazně lepší podmínky pro průmyslovou zónu Červený dvůr II. První
investoři v zóně: společnost DMHermes (výrobní závod otevřen v roce 2021) a EDS Trade (před
výstavbou). Dořešeny majetkové spory a odblokována příprava podnikatelské zóny v lokalitě po
bývalé slévárně.

58. Budeme hledat vhodnou lokalitu pro zřízení kempu na území města.

Probíhají jednání s krajem na získání pozemku bývalé ČOV u řeky naproti koupaliště pro
variantu malého kempu.

59. Podpoříme další rozvoj turisticky atraktivních lokalit Petrova rybníka, Cvilína a Ježníku.

Na Ježníku a Cvilíně vznikly nové běžecké trasy, pro lokalitu Cvilína připraveno zadání (Petr
Ondruška) pro krajinářské studie. Jejich zpracování by měla odstartovat v letošním roce,
realizace pak v dalších letech.

60. Začneme s místními podnikateli pracovat na vzniku atraktivních turistických balíčků pro
návštěvníky města.

Zavedení benefitního programu pro turisty ve spolupráci s ubytovateli a následně restauratéry.

61. Zjednodušíme, zlidštíme a zesílíme propagaci Krnova turistům.

Ve spolupráci s expertním týmem TravelBakers vzniká nová koncepce cestovního ruchu Krnova.



Životní prostředí a lesy

Budeme usilovat, aby měl Krnov i nadále kvalitní a nejlevnější vodu v republice. Aktivně
se postavíme proti možnému rozšíření výroby asfaltu. Budeme spolupracovat na
opatřeních proti povodním i suchu. Přeměníme park u Alberta v moderní rekreační zónu.

62. Připravíme adaptační strategii města na změnu klimatu. Využijeme k tomu tyto nástroje:
zadržování vody v krajině, jímání srážkových vod, vysazování zeleně s využitím
pozemkových úprav, zelené střechy nebo výsadba nových porostů s vysokým podílem
melioračně zpevňujících dřevin v městských lesích.

Adaptační strategie města zpracována. Připomínkování a následně intenzivní tlak na Státní
pozemkový úřad k dotažení komplexních pozemkových úprav. Jejich dotažení je podmínkou
masivnějších opatřeních (remízky, aleje a další prvky) v krajině kolem Krnova. Spolupráce se
spolkem Slezské odrůdy na výsadbě veřejných sadů a alejí s lokálními odrůdami. Příprava
komplexního projektu na zadržování vody v krajině ve spolupráci se společností Kofola + první
aktivní kroky k přechodu z konvenčního zemědělství na vybraných pozemcích města.

63. Budeme úzce spolupracovat s Povodím Odry na realizaci protipovodňových opatření.

Proběhla řada jednání vedení Krnova a Povodí Odry v rámci projektu Řeka ve městě.

64. Připravíme město na celorepublikový zákaz skládkování v roce 2024. Dotáhneme projekt
biokompostárny se systémem svozu bioodpadu.

Zpracována komplexní strategie Optimalizace odpadového hospodářství. Nejpozději na jaře
2023 dojde k dodání popelnic na plasty a papír do rodinných a vybraných bytových domů,
zkapacitnění kontejnerů na tříděný odpad. Zaveden systém hnědých popelnic pro svoz
bioodpadu, aktuálně je připravován systém pro sběr gastroodpadu na sídlištích. Velký úspěch
nového re-use centra a s tím spojený pokles objemného odpadu.

65. Zkultivujeme prostory s kontejnery a popelnicemi.

Na nových veřejných prostranstvích více pracujeme s podzemními kontejnery. Při opravě
komunikace Žižkova k popelnicovým stáním osazeny estetické ocelové paravány. Aktuálně
připravujeme univerzální design paravánů pro hnízda kontejnerů na tříděný odpad.

66. Půjdeme příkladem. Na městských akcích budeme snižovat množství odpadů např.
nahrazováním jednorázových kelímků zálohovými.

Na Krnovských hudebních slavnostech se zálohované kelímky staly standardem.

67. Budeme důsledně hájit zájmy občanů a nadále se aktivně stavět proti možnému rozšíření
výroby/zpracování asfaltu na území města.

Město žádný souhlas k rozšíření závodu na zpracování asfaltu neudělilo. Proběhlo několik
setkání vedení města jak s petičním výborem proti produkci asfaltu, tak se zástupci firmy.



68. Čistý vzduch je naší prioritou. Kvalitu ovzduší budeme systematicky monitorovat.

Osloven Český hydrometeorologický ústav, umístění měřící stanice by vyžadovalo náklady v
řádech mil. Kč. Aktuálně vybíráme cenově dostupné alternativní řešení.

69. Zajistíme co možná nejrychlejší výsadbu nových lesních porostů po probíhající
kůrovcové kalamitě pestrou druhovou skladbou. Kromě lesní správy budeme usilovat o
výbornou spolupráci i s dalšími městskými společnostmi.

Lesní správa města Krnova odvádí výbornou práci a přes obtížné podmínky probíhá již několik
let intenzivní zalesňování v podobě smíšených porostů. V oblasti spolupráce s městskými
společnostmi došlo k aktualizaci organizačního řádu, nastavena transparentní personální
zodpovědnost, vedoucí příslušného odboru a oddělení nově navštěvují jednání dozorčích rad pro
lepší výměnu informací.

70. Krnov má kvalitní a nejlevnější vodu v republice. Budeme usilovat o to, aby tomu tak bylo
i nadále.

Splněno, přes velké investice do modernizace vodovodní a kanalizační sítě (a jejího rozšiřování)
máme stále nejlevnější vodu v zemi.

71. Přeměníme park u Alberta v moderní rekreační zónu. Lépe zpřístupníme Chářovský park
a osadíme jej novými informačními cedulemi a interaktivními prvky.

Park u Alberta řešen doplněním mobiláře (lavičky, odpadkové koše, stojany na kola). Probíhá
koncepční příprava revitalizace parku v rámci projektu Řeka ve městě.

72. V případě zájmu veřejnosti vytipujeme vhodné lokality pro vybudování nových zahrádek.

U Petrovické ulice vytvořena osada s 15 novými zahrádkami. Probíhá příprava na vybudování
další zahrádkářské osady s počtem minimálně 20 zahrádek.

Senioři, sociální oblast a zdravotnictví

Zřídíme komunitní centrum pro setkávání, aktivity, vzdělávání a poradenství seniorům. Pro
seniory také podpoříme výstavbu bezbariérových bytů. Za prioritu považujeme
dostupnost zdravotních i sociálních služeb.

73. Zřídíme Senior Point - komunitní centrum a kontaktní místo pro seniory i jejich rodinné
příslušníky v centru města. Místo bude sloužit k setkávání, zájmovým aktivitám,
besedám, vzdělávání a nabídneme zde také praktické poradenství.

Senior Point spuštěn v roce 2018 a přes náročné koronavirové období úspěšně funguje
a postupně rozšiřuje svou činnost.

74. Podpoříme výstavbu bezbariérových bytů pro seniory.



Dotažen projekt komunitního domu pro seniory v Kostelci (10 městských bytů) a také soukromý
projekt v bývalých kasárnách (46 bezbariérových bytů), na kterém se město podílelo investicí do
okolních veřejných prostranství.

75. Otevřeme Akademii umění a kultury pro občany v seniorském věku, která pozitivně
přispěje k posílení jejich duševní i fyzické kondice.

Projekt budeme realizovat po dotažení rekonstrukce budovy na Náměstí Míru pro ZUŠ Krnov.

76. Budeme aktivně komunikovat s vedením krnovské nemocnice.

Velmi úzká spolupráce s vedením nemocnice: oprava části vily v areálu SZZ pro vytvoření dvou
zubních ordinací, přes zahájením je projekt kompletní výměny střechy na hlavní budově
a probíhá příprava projektu zkapacitnění parkoviště před nemocnicí.

77. Chceme pružněji reagovat na potřeby obyvatel Krnova v oblasti zdravotní péče.

Řešeno především téma nedostatku zubařů, v dalších letech bude nutné vytvořit systém pobídek
pro lékaře dalších vybraných profesí, případně stipendijní program pro studenty lékařských
fakult.

78. Navážeme na současný postup odstraňování bariér na komunikacích a vstupů do
veřejných budov.

Systémový přístup k revitalizacím ulic, veřejných prostranství a rekonstrukcím budov se
zapojením architektů vede k maximální bezbariérovosti. Zahájena spolupráce s občany se
sníženou mobilitou, abychom dokázali pružněji reagovat na jejich nejčastější obtíže při pohybu
městem.

79. Zlepšíme dostupnost informací o poskytovaných sociálních službách na území města.

Připravuje se koncepční změna obousměrného sdílení informací, tedy jak od Městského úřadu
k občanům, tak sběru podnětů a žádostí. S ohledem na vytížení sociálního odboru prozatím
neřešeno.

80. Chceme i nadále podporovat platformu komunitního plánování sociálních a návazných
služeb.

Splněno, zastupitelstvo města schválilo v pořadí pátý Střednědobý plán rozvoje sociálních
a návazných služeb - na roky 2021-2024.


