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ÚVOD  

Program rozvoje města Ivančice je základním plánovacím dokumentem města, zakotveným 
v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Formuluje představy o budoucnosti obce a navrhuje způsoby, 
jak těchto představ dosáhnout. Slouží tak k řízení rozvoje města. Podporuje efektivní využívání 
finančních a personálních kapacit města i jeho celkového potenciálu a je zásadním podkladem pro 
úspěšné získání prostředků vnějších (dotace EU, národní dotace, krajské dotace, apod.). 

Program rozvoje města (PRM) je zpracován na roky 2016–2022, tj. na 7 let. Dlouhodobý pohled 
na rozvoj města je formulován ve strategické vizi na cca 20 let (což odpovídá realizaci 3 návazných 
PRM). 

PRM zpracovala na základě smlouvy o dílo ze dne 5. 5. 2015 firma GaREP, spol. s r.o. Tvorba 
programu probíhala v úzké součinnosti se zástupci města od května do října 2015. 

 

 

Program rozvoje je zpracováván dle „Metodiky tvorby programu rozvoje obce“ doporučené 
Ministerstvem pro místní rozvoj.  
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A. ANALYTICKÁ ČÁST  

A.1 CHARAKTERISTIKA MĚSTA  

Charakteristika města soustřeďuje základní fakta o městě a obsahuje komplexní zhodnocení 
situace, charakteristiku stavu a vývoje jednotlivých oblastí života. Klade důraz na zachycení 
hlavních předností a rozvojových problémů a jejich příčin. 

 

1. ÚZEMÍ 

Poloha 

Město Ivančice, které má přibližně 9,6 tis. obyvatel, se nachází na území Jihomoravského kraje, 
a to konkrétně v okrese Brno-venkov. Rozkládá se na soutoku řek Jihlavy, Oslavy a Rokytné, ve 
vzdálenosti přibližně 30 km jihozápadně od krajského města Brna. Město leží v nadmořské 
výšce 209 m. n. m. a je obklopené kopci. Pro Ivančice je typická vinařská tradice a intenzivní 
zemědělské využívání místní úrodné půdy.  

 

Obr. 1: Katastrální území města Ivančice 
Pramen: mapy.cz 

 

Území města Ivančice se skládá z 8 katastrálních území, resp. místních částí (jsou to konkrétně 
Ivančice, Alexovice, Budkovice, Hrubšice, Letkovice, Němčice u Ivančic, Řeznovice a Kounické 
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Předměstí). Město je od roku 2003 členem dobrovolného svazku obcí  Mikroregionu Ivančicko 
a spadá do území MAS Brána Brněnska, o.s.  

Ivančice jsou obcí s rozšířenou působností. Do jejich obvodu spadá 17 obcí. 

Obr. 2: Správní obvod ORP Ivančice a jeho poloha v rámci Jihomoravského kraje 
Pramen: Český statistický úřad: Krajská správa ČSÚ v Brně 

 

Historické souvislosti 

První zmínka o Ivančicích pochází již z roku 1221, avšak k rozvoji obce došlo až v 16. století 
a následně také po roce 1848, kdy dosáhly značného významu jako regionální centrum pro celé 
okolí.  

K územnímu rozrůstání Ivančic došlo nejprve v roce 1949, kdy se s městem spojily obce 
Alexovice, Letkovice a Němčice a následně také v roce 1980, kdy se k Ivančicím připojily 
nedaleké obce Budkovice, Řeznovice a Hrubšice. 

 

Shrnutí 

Město Ivančice je obcí s rozšířenou působností (tzv. III. typu) má téměř 10 000 obyvatel a nachází se 
v širším zázemí krajského města Brna. Ivančice leží na soutoků 3 řek, skládají se z 8 místních částí. 

 

2. OBYVATELSTVO 

Demografická situace 

Ke konci roku 2014 žilo v Ivančicích 9 603 obyvatel. Vývoj populace Ivančic zachycuje následující 
obrázek. Hustota zalidnění cca 201 obyv./km2 převyšuje průměrnou hustotu zalidnění v České 
republice (133 obyv./km2). 
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Obr. 3: Vývoj počtu obyvatel ve městě Ivančice v období mezi léty 2004 a 2014 
Pramen: Český statistický úřad: Databáze demografických údajů za obce ČR 

 

Za posledních 10 let lze ivančický demografický vývoj hodnotit jako značně rozkolísaný zejména 
z důvodu výkyvů v počtech přistěhovalých a vystěhovalých osob.  

Obr. 4: Vývoj přirozeného a migračního přírůstku obyvatel ve městě Ivančice v období mezi 
lety 2004 a 2014 
Pramen: Český statistický úřad: Databáze demografických údajů za obce ČR 

 

Věková struktura obyvatelstva Ivančic je srovnatelná s průměrnými hodnotami za celý obvod 
ORP, kraj, či ČR.  
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Obr. 5: Věková struktura obyvatel města Ivančice, SO ORP Ivančice, Jihomoravského kraje 
a ČR k 31. 12. 2013 
Pramen: Český statistický úřad: Územně analytické podklady (ÚAP) 

 

Pro vyjádření demografického rozložení populace slouží tzv. index stáří.1 Z něho je patrné, že 
Ivančice ve srovnání s vyššími územními celky dosahují nejvyšší hodnoty. Naproti tomu index 
stáří za SO ORP Ivančice je nejnižší ze sledovaných územních celků. 

Tab. 1: Index stáří k 31. 12. 2013 

 Ivančice SO ORP Ivančice Jihomoravský kraj ČR 

Index stáří 121,1 115,4 120,2 115,7 
Pramen: Český statistický úřad: Územně analytické podklady (ÚAP) 

 

Z věkové pyramidy na obrázku č. 6 je patrné, že nejsilnější zastoupení má generace okolo roku 
narození 1975 (tzv. Husákovy děti). V Ivančicích se vyskytuje i mnoho šedesátníků pocházejících 
z poválečné generace, což do budoucna představuje značné nároky pro systém sociální péče. 

 

                                                             
1 Počet obyvatel ve věku nad 65 let /počet obyvatel ve věku 0–14 let * 100. 
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Obr. 6: Věková pyramida města Ivančice k 30. 6. 2015 
Pramen: matrika města Ivančice, zpracování GaREP, spol. s r.o. 
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Vzdělanostní struktura 

Při porovnání vzdělanostní struktury města Ivančice s hodnotami platnými za celý Jihomoravský 
kraj (tab. 2.) lze pozorovat obdobný podíl obyvatel se základním vzděláním (a bez vzdělání), 
stejně jako s maturitou.  

Vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva je ve srovnání s Jihomoravským krajem (14,7 %) 
v Ivančicích (10,1 %) méně. 

Tab. 2: Vzdělanostní struktura obyvatel v roce 2011 

Vzdělání 
Jihomoravský kraj SO ORP Ivančice město Ivančice  

abs. rel. (%) abs. rel. (%) abs. rel. (%) 

Základní a bez vzdělání 179 692 18,0 3 866 19,1 1 410 17,5 
Střední odborné bez 

maturity 
323 328 32,3 8 113 40,1 3 021 37,5 

Střední s maturitou (vč. vyšší 
odborné a nástavbové) 

309 083 30,9 5 734 28,4 2 518 31,3 

Vysokoškolské 146 796 14,7 1 691 8,4 810 10,1 
Nezjištěno 41 815 4,2 819 4,0 296 3,7 

Obyvatelstvo ve věku 15+ 1 000 714 100,0 20 223 100,0 8 055 100,0 
Pramen: SLDB 2011, Český statistický úřad 

 

Sociální situace v obci  

Podle posledního sčítání (SLDB 2011) se ve městě nachází jen pouze malý počet národnostních 
menšin. Převažovala zejména národnost slovenská (81 osob), kterou až s velkým odstupem 
následovala národnost ukrajinská (20 osob). V menší míře se lidé hlásili také k vietnamské 
národnosti (12 osob) a zastoupeny byly také národnosti německé (3 osoby) a polské (2 osoby). 

Na území města Ivančice není oficiálně vedená žádná sociálně vyloučená (případně sociálním 
vyloučením ohrožená) lokalita. 

 

Shrnutí 

Za posledních 10 let mírně vzrostl počet obyvatel zejména díky migračnímu přírůstku. Ivančice 
vykazují relativně nadprůměrné hodnoty indexu stáří, silně je zastoupena hlavně generace 
šedesátníku, což do budoucna představuje zátěž pro systém sociální péče.  

 

3. HOSPODÁŘSTVÍ 

Ekonomická situace  

V roce 2013 bylo v Ivančicích evidováno více než 1 200 ekonomických subjektů se zjištěnou 
ekonomickou aktivitou. U více než 80 % z nich však nebyly uvedeny údaje o počtu zaměstnanců či 
udávaly, že jsou bez zaměstnanců. Dalších 175 podniků náleželo do kategorie mikropodniků, 
protože v nich pracovalo méně než 10 osob. Malý podnik je pak definován kategorií 10 až 
49 zaměstnanců, což v Ivančicích splňovalo 48 subjektů. Pouze 6 subjektů lze zařadit mezi střední 
podniky (50 až 249 zaměstnanců) a jen jeden mezi velké podniky (250 a více zaměstnanců). 

Co se týká odvětvové struktury, tak převažují subjekty ze sektoru služeb, zastoupen je 
především velkoobchod a maloobchod; profesní, vědecké a technické činnosti; peněžnictví 
a pojišťovnictví a ostatní činnosti. Zhruba 200 subjektů se řadilo do zpracovatelského 
průmyslu a dalších 220 subjektů pak do stavebnictví. V rámci podrobnějšího členění průmyslu 
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lze vyzdvihnout především podniky z oblasti hutnictví a kovovýroby, elektrotechniky, 
dřevozpracujícího průmyslu a strojírenství. 

Před začátkem transformace českého hospodářství byly největšími zaměstnavateli v Ivančicích 
podniky textilního průmyslu (alexovický závod brněnské Mosilany a Retex) a strojírenství (závod 
pražské Avie a závod brněnského podniku Stavební stroje). V roce 2015 je však již největším 
zaměstnavatelem Nemocnice Ivančice; výrobce desek, překližek a dřevotřísky Deufol Česká 
republika a Město Ivančice. Hranici 50 pracovníků překročily ještě mezinárodní i vnitrostátní 
dopravce Autoexpres Buček, výrobce netkaných i technických textilií Ekotex a subjekt zahrnující 
MŠ, ZŠ a Dětský domov. Na dalších místech se pak objevují podniky kovozpracujícího průmyslu, 
strojírenství a textilnictví. Ze služeb dominují vzdělávací organizace. 

Tab. 3: Zaměstnavatelé se sídlem v Ivančicích a více než 25 pracovníky v roce 2015 

Název ekonomického subjektu IČO 
Počet 

zaměstnanc
ů 

Odvětví 

Nemocnice Ivančice 00225827 250-499 zdravotní péče 

Deufol Česká republika a.s. 26222574 200-249 
dřevozpracující 

průmysl 
Město Ivančice 00281859 100-199 veřejná správa 

Autoexpres Buček s.r.o. 25328492 50-99 doprava a skladování 
EKOTEX spol. s r.o. 46345027 50-99 textilní průmysl 

Mateřská škola, Základní škola 
a Dětský domov, Ivančice 16 

70840661 50-99 vzdělávání 

DMT Jelinek s.r.o. 60720930 25-49 kovozpracující průmysl 
EMIT-CZ, s.r.o. 27678598 25-49 ostatní služby 

FOSAN s.r.o. 64509214 25-49 strojírenský průmysl 
Gymnázium Jana Blahoslava 66596769 25-49 vzdělávání 

IKVA výrobní družstvo 46969471 25-49 kovozpracující průmysl 
Ing. Jan Blatný - Kovoobrábění 

a strojírenská výroba 
46920013 25-49 kovozpracující průmysl 

IVACAR Ivančice, spol. s r.o. 48906719 25-49 strojírenský průmysl 
LANATEX,a.s. 25523139 25-49 textilní průmysl 

M & B Calibr, spol. s r.o. 43389783 25-49 strojírenský průmysl 
Středisko volného času Ivančice 44946902 25-49 vzdělávání 
Základní škola a mateřská škola, 

Ivančice-Němčice 
70852022 25-49 vzdělávání 

Základní škola T. G. Masaryka  70918767 25-49 vzdělávání 
Základní škola Vladimíra Menšíka  70919453 25-49 vzdělávání 

Pramen: Registr ekonomických subjektů Českého statistického úřadu, 2015 

 

Na území města fungují také maloobchodní řetězce Tesco Stores ČR; Penny Market; Jednota, 
spotřební družstvo, Moravský Krumlov a Sportisimo, u nichž lze předpokládat vyšší 
zaměstnanost (za jednotlivé provozovny ale není dostupná). Stejně tak je možné uvažovat 
o subjektech, jako jsou Česká pošta, České dráhy a Správa železniční dopravní cesty.  

 

Trh práce 

Podle výsledků ze sčítání lidu 2011 žilo v Ivančicích téměř 4 500 ekonomicky aktivních osob, což 
odpovídalo míře ekonomické aktivity ve výši 55,3 % (podíl ekonomicky aktivních na 
obyvatelstvu ve věku 15 let a více). V porovnání s ostatními územními jednotkami se jedná 
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o mírně nižší hodnotu. Velmi obdobně lze hodnotit i počet zaměstnaných osob, resp. míru 
zaměstnanosti. Tyto výsledky poukazují na vyšší nezaměstnanost v regionu. 

Tab. 4: Ekonomická aktivita obyvatel v roce 2011 

  

Ekonomicky 
aktivní osoby 

Míra 
ekonomické 
aktivity (%) 

Zaměstnané 
osoby 

Míra 
zaměstnanosti 

(%) 

město Ivančice 4 440 55,3 4 016 50,0 
SO ORP Ivančice 11 360 56,2 10 194 50,4 

okres Brno-venkov 100 308 57,7 92 100 53,0 
Jihomoravský kraj 572 019 57,3 511 844 51,3 

Česká republika 5 080 573 57,0 4 580 714 51,4 
Pramen: SLDB 2011, Český statistický úřad 

 

Ohledně odvětvové struktury zaměstnaných lze konstatovat vyšší zastoupení průmyslu 
a stavebnictví v samotných Ivančicích a v blízkém okolí (správní obvod ORP Ivančice). Vyšší 
zastoupení sekundéru odkazuje stále na průmyslovou minulost, což na jednu stranu částečně ze 
strukturálních důvodů přispívá k horší ekonomické situaci, na druhou stranu lze uchopit jako 
potenciál (znalost know-how k textilnímu průmyslu a strojírenství). Zaměstnanost v zemědělství 
byla v Ivančicích minimální, ve službách dosáhla 60 %. Zaměstnanost v terciéru se blíží 
průměru za Jihomoravský kraj a ČR (města obecně vykazují více pracujících ve službách, a proto 
by měla u tohoto ukazatele průměrů za kraje a ČR dosahovat či spíše přesahovat).   

Tab. 5: Zaměstnaní podle odvětví ekonomiky v roce 2011 

  
Zemědělství Průmysl Stavebnictví Služby 

abs. % abs. % abs. % abs. % 

město Ivančice 51 1,5 1 060 30,2 292 8,3 2 109 60,1 
SO ORP Ivančice 240 2,7 2 859 31,9 901 10,1 4 949 55,3 

okres Brno-venkov 2 522 3,0 23 623 28,5 7 937 9,6 48 814 58,9 
Jihomoravský kraj 14 502 3,1 123 039 26,7 40 274 8,7 282 769 61,4 

Česká republika 124 284 3,1 1 161 216 28,5 313 662 7,7 2 470 565 60,7 
Pramen: SLDB 2011, Český statistický úřad 

 

Míra registrované nezaměstnanosti (dosažitelní uchazeči o zaměstnání / pracovní síla) 
v Ivančicích kopírovala trend ve vyšších prostorových jednotkách, tj. do příchodu ekonomické 
krize v roce 2008 klesala, následně strmě rostla. Ivančice se před hospodářskou recesí pohybovaly 
pod průměrem ČR i Jihomoravského kraje, ekonomická krize však tuto situaci otočila. V letech 
2009 až 2011 tak nejvyšší nezaměstnanost vykazovaly město Ivančice a jeho zázemí. Z toho lze 
vyvozovat vyšší zranitelnost (nižší stabilitu) hospodářství na Ivančicku. Roky 2012 a 2013 jsou 
poznamenány neexistujícími daty o nezaměstnanosti za úroveň obcí a následnou změnou 
metodiky. Dle „staré metodiky“ však v roce 2014 byla míra registrované nezaměstnanosti 
v Ivančicích a jejich zázemí oproti Jihomoravskému kraji a ČR stále vyšší. 
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Obr. 7: Vývoj míry registrované nezaměstnanosti v letech 2005 až 2014 
Pramen: Statistiky nezaměstnanosti, Integrovaný portál MPSV, 2015 

 

Podíl nezaměstnaných osob (dosažitelní uchazeči o zaměstnání ve věku 15-64 let / obyvatelstvo 
15-64 let), který byl zaveden od ledna 2013 a je s mírou registrované nezaměstnanosti 
nesrovnatelný. Byl poprvé do úrovně obcí dostupný až v roce 2014, kdy byl v Ivančicích a zázemí 
(SO ORP Ivančice) zaznamenán v téměř totožné výši jako činí průměr Jihomoravského kraje 
avšak vyšší než za okres Brno-venkova, což značí, že Ivančicko je v rámci Brna-venkov oblast 
s horším stavem ekonomiky 

Obr. 8: Vývoj podílu nezaměstnaných osob v letech 2005 až 2014 
Pramen: Statistiky nezaměstnanosti, Integrovaný portál MPSV, 2015 

 

Ke konci roku 2014 činil počet uchazečů 524 osob a Úřad práce ČR evidoval ve městě 
29 volných pracovních míst. Tyto hodnoty tak představovaly 18,1 uchazečů o zaměstnání, kteří 
připadali na jedno volné pracovní místo. To bylo sice méně než v celém správním obvodu ORP 
Ivančice, to však bývá u městských sídel typické. Navíc hodnoty za okres, kraj i ČR jsou výrazně 
menší.  
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Míra dlouhodobé nezaměstnanosti (tj. počítána z uchazečů o práci, kteří jsou v evidenci déle 
než 12 měsíců) dosahovala téměř 4 %, tedy nadprůměrných hodnot při srovnání s ostatními 
jednotkami. Také podíly tzv. rizikových skupin uchazečů o zaměstnání na všech nezaměstnaných 
poukazují na to, že se je v regionu daří obtížněji dosazovat na trh práce, ať už se jedná o ženy, 
zdravotně postižené, osoby bez maturity či absolventy a mladistvé. Nejpočetnější skupinou 
v evidenci Úřadu práce ČR jsou sice osoby s nízkým stupněm vzdělání, srovnání však především 
ukazuje relativně vysoký počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých a osob zdravotně 
postižených.    

Tab. 6: Struktura uchazečů o zaměstnání k 31. 12. 2014 
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město Ivančice 524 29 18,1 3,9 % 51,9 % 15,8 % 66,0 % 7,4 % 
SO ORP Ivančice 1 299 47 27,6 3,6 % 51,8 % 17,2 % 67,1 % 7,2 % 

okres Brno-venkov 8 807 777 11,3 2,5 % 50,9 % 13,9 % 60,5 % 6,7 % 
Jihomoravský kraj 65 279 4 455 14,7 3,7 % 49,6 % 11,8 % 63,2 % 5,7 % 

Česká republika 541 917 58 408 9,3 3,3 % 49,6 % 11,3 % 66,2 % 5,1 % 
Pramen: GIS 0 - Prostorová analýza, prosinec 2014 (1. 12. 2014 - 31. 12. 2014), MPSV ČR 

 

Jedním ze způsobů, jak čelit vyšší nezaměstnanosti, případně jak získat lepší pracovní místo, je 
dojížďka za prací. V případě Ivančic počet vyjíždějících za prací jednoznačně převyšuje počet 
dojíždějících do zaměstnání, a proto je počet obsazených pracovních míst o téměř 530 nižší při 
komparaci s počtem zaměstnaných osob, které ve městě žijí. 

Tab. 7: Dojížďka do zaměstnání v roce 2011 

 Zaměstnaní Vyjíždějící Dojíždějící 
Obsazená 
pracovní 

místa (OPM) 

OPM na 1 000 
bydlících 

zaměstnaných 

město Ivančice 4 016 981 454 3 489 869 
okres Brno-venkov 92 100 39 953 22 024 74 171 805 
Jihomoravský kraj 511 844 136 252 134 042 509 634 996 

Pramen: SLDB 2011, Český statistický úřad 

 

Hlavní směr vyjížďky za prací (i do škol) je jednoznačný, více než polovina všech vyjíždějících do 
zaměstnání míří do krajského města Brna (516 osob). Dále pak následují především sídla střední 
velikosti v okolí, jako jsou Oslavany (88 osob), Rosice (45 osob), Modřice (28 osob), Moravský 
Krumlov (26 osob) a Zastávka (24 osob).  

Zdrojem dojížďky za prací do Ivančic jsou pak spíše blízká malá a středně velká sídla – Moravský 
Krumlov (66 osob), Nová Ves (29 osob), Zbýšov (27 osob), Moravské Bránice (26 osob), Dolní 
Kounice (24 osob), Rosice (22 osob) a Neslovice (20 osob). 

 

Cestovní ruch 

Mezi hlavní atraktivity cestovního ruchu přímo v Ivančicích patří městská památková zóna 
s kostelem Nanebevzetí Panny Marie, dále pak bývalá synagoga a židovský hřbitov, zámek 
Hrubšice, románský kostel sv. Petra a Pavla v Řeznovicích a nad městem se tyčící kaple sv. 
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Jakuba s křížovou cestou. Mezi turistické cíle také náleží Muzeum v Ivančicích a Památník 
Alfonse Muchy a Vladimíra Menšíka. V těsné blízkosti města se nachází rozhledna Alfonse 
Muchy, rozhledna Na Oklikách a ivančický viadukt. 

Z přírodních atraktivit lze jmenovat Přírodní park Střední Pojihlaví, který do Ivančic zasahuje 
svou východní částí. Na katastru města leží přírodní rezervace Nad Řekami a přírodní 
památky Bouchal, Budkovické slepence a Pekárka. V části Alexovice pak rostou památné 
stromy Skeneho platany. 

Veřejná databáze ČSÚ udává, že počet návštěvníků, kteří se v letech 2012 až 2014 ubytovali 
v Ivančicích v hromadných ubytovacích zařízeních, činil ročně průměrně 4 400 osob. Ze zhruba 
90 % se jednalo o tuzemské hosty a průměrný roční počet přenocování byl 2,7. 

Tab. 8: Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení v letech 2012 až 2014 

 
 

Počet 
příjezdů 

hostů 

z toho tuzemští 
hosté 

Počet 
přenocování 

z toho tuzemští 
hosté 

Průměrný 
počet 

přenocování abs. %  abs. %  

2012 3 877 3 489 90,0 8 284 7 610 91,9 2,1 
2013 4 753 4 266 89,8 11 585 10 679 92,2 2,4 

2014 4 443 4 088 92,0 16 175 15 501 95,8 3,6 
Pramen: Veřejná databáze Českého statistického úřadu, 2015 

 

Z jednotlivých ubytovacích zařízení lze zmínit především Hotel Besední Dům (kapacita 50 
lůžek) a Hotel U Černého lva (v létě 2015 v rekonstrukci). Ve městě se nachází několik penzionů 
– např. Penzion Cha cha (39 lůžek), Penzion-zámek Hrubšice (25 lůžek), Penzion Princ (20 
lůžek) a další. Vyšší ubytovací kapacity poskytuje i Ubytovna Ivacar Service (32 lůžek). Mezi 
nejvýznamnější stravovací zařízení patří Restaurace a vinárna Hotelu Besední Dům, Restaurace 
a kavárna U Černého lva, Restaurace Cha cha a Snack Bar Marek. Město Ivančice dále nabízí 
vinárny, kavárny, čajovny a cukrárny. Na území Ivančic se dále nachází modelářské letiště Czech 
heaven u místní části Budkovice, kde je možné ubytování v pokojích a bungalovech s celkovou 
kapacitou 44 lůžek. V areálu se také nachází rozlehlý kemp. 

I za účelem podpory cestovního ruchu bylo zřízeno Kulturní a informační centrum Ivančice, 
které je v provozu nejen ve všední dny, ale i o víkendech.  

 

Shrnutí 

V Ivančicích je evidováno celkem 6 středně velkých podniků (50–249 zaměstnanců) a 1 podnik 
velký (250 a více zaměstnanců). V minulosti ve městě dominoval textilní a strojírenský průmysl, dnes 
je největším zaměstnavatelem místní nemocnice a firma Deufol z oblasti dřevozpracujícího 
průmyslu. Ve srovnání s vyššími územními celky lze v Ivančicích pozorovat vyšší nezaměstnanost. 
V Ivančicích a nejbližším okolí se nachází řada atraktivit cestovního ruchu přírodního i kulturního 
charakteru. 

 

4. INFRASTRUKTURA 

Technická infrastruktura 

Pro zásobování obyvatel pitnou vodou slouží skupinový vodovod Ivančice – Rosice. Vodojemů 
je na území města evidováno celkem sedm. 

Čistírna odpadních vod v Ivančicích byla rekonstruována a také intenzifikována (v rámci 
projektu „Zlepšení kvality vody v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny“), přičemž 
kapacita činí cca 20 000 ekvivalentních obyvatel (EO). Kromě odpadních vod samotných 
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Ivančic, slouží také pro okolní obce (Oslavany, Moravské Bránice či Nové Bránice). Ne všechny 
místní části Ivančic však mají vybudovanou kanalizační stoku a potýkají se tak 
s nevyhovujícím odkanalizováním. Tento problém se týká zejména okrajových částí města 
(Budkovice, Řeznovice, Hrubšice). 

Město Ivančice je zásobeno elektrickou energií dostatečně. Trafostanice jsou v dobrém stavu 
a vyhovují současným požadavkům na zajištění odběrů. Na území města fungují také tři drobné 
vodní elektrárny, a to na řece Jihlavě, v objektu Stříbského mlýna a v objektu závodu Lanatex. 

Ivančice i všechny jeho místní části jsou zásobovány zemním plynem ze systému VTL plynovodů 
přes VTL regulační stanice. Zásobování plynem je v současné době vyhovující.  

Ve městě se nachází dvě skládky, a to přímo v Ivančicích a dále také na katastrálním území 
místní části Hrubšice.2 Tyto lokality lze však dnes označit za staré ekologické zátěže. Pro likvidaci 
směsného komunálního odpadu se využívá rovněž spalovna v Brně. Společností, která má 
v Ivančicích na starost svoz odpadu, je KTS Ekologie, s.r.o. Místní občané mají k dispozici sběrný 
dvůr, který mj. odebírá velkoobjemový odpad, pneumatiky či nebezpečný odpad. Tento sběrný 
dvůr je kapacitně v nevyhovujícím stavu, jeho modernizací může město dosáhnout zvýšení 
poskytovaných služeb v likvidaci různých druhů odpadů, např. kompostováním bio odpadu. 
V blízkosti města fungují rovněž další sběrny odpadů (např. v Oslavanech či Moravském 
Krumlově). Ve fungování odpadového hospodářství má město ještě určité rezervy. Chybí zde 
například kompostárna, která slouží pro uskladnění biologicky rozložitelného odpadu. Tento 
druh odpadu se musí následně odvážet do Centrální kompostárny Brno a.s., popřípadě do 
Kompostárny Mohelno. Ve městě se rovněž nenachází žádná třídící linka, a proto se musí tříděný 
odpad odvážet mimo Ivančice (např. do Pohořelic). Problémem v Ivančicích je také nedostatečná 
kapacita kontejnerů na separovaný odpad a přeplněnost těchto nádob. Dosavadní odpadový dvůr 
je nedostačující. 

 

Dopravní infrastruktura 

Město je velmi dobře dopravně dostupné. Nejbližší dálnice, kterou v tomto případě 
představuje dálnice D1, je od Ivančic vzdálena pouze cca 12 km. Samotným městem (ani územím 
SO ORP Ivančice) však neprochází žádná silnice I. třídy a pro místní dopravu jsou proto stěžejní 
zejména vybrané komunikace II. tříd. Jedná se o komunikaci II/152, která spojuje město směrem 
na východ s dálnicí D2 (propojující Brno a Bratislavu) a západním směrem se ubírá na Hrotovice 
a dále do jižních Čech.  Silnice II/393, která se kříží s komunikací II/394, je trasována z Ivančic 
přes Oslavany a napojuje se na silnici I. třídy č. 23. Již zmíněná komunikace č. 394 se ve směru na 
Rosice rovněž napojuje na komunikaci I/23, resp. dálnici D1. Na řadě míst je třeba vybudovat 
okružní křižovatky. 

                                                             
2 Podklady pro Rozbor udržitelného rozvoje území SO ORP Ivančice 2014 – 3. aktualizace 
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Obr. 9: Intenzita automobilové dopravy na území města Ivančice. 
Pramen: Celostátní sčítání dopravy 2010, Ředitelství silnic a dálnic ČR 

 

Právě na poslední uvedené silnici, tj. komunikaci II. třídy č. 394, se nachází nejvytíženější 
dopravní úsek na území města, kde během jednoho dne projede 9 239 motorových vozidel. 
Vyšší intenzitě dopravy je vystaveno především centrum Ivančic a dále také místní část 
Němčice, přes které je trasován významný tah směrem na Moravský Krumlov (II/152). Do většiny 
místních částí (Letkovice, Alexovice, Řeznovice, Hrubšice či Budkovice) se lze dostat pouze po 
silnicích III. třídy. Dopravní zátěž zejména v centru města by pomohly vyřešit okružní křižovatky. 

Železniční doprava je v Ivančicích zajištěna prostřednictvím odbočné železniční trati, která 
vychází z Moravských Bránic a přes Ivančice pokračuje do Oslavan. Jedná se o jednokolejnou, 
neelektrifikovanou trať. Na území města se nachází čtyři, resp. tři zastávky. Jedná se o zastávky 
Ivančice letovisko, Ivančice město, Ivančice a Budkovice. Poslední uvedená železniční zastávka 
však v současné době není obsluhována.  

V rámci dopravy je důležité zajištění možností pro parkování automobilů. Nedostatek parkovacích 
míst je zejména u nemocnice. Náměstí ve středu města umožňuje bezplatné parkování osobních 
vozidel. V důsledku nedostatečných kapacit parkovacích ploch v okolí se náměstí stává odstavným 
parkovištěm. Zavedením systému regulace dlouhodobého stání je možné dosáhnout oživení 
centra s možností parkování pro občany využívajících služeb poskytovaných v samotném centru 
města. 

Stav chodníků na sídlištích a v městských částích je špatný. Na řadě míst je třeba vybudovat, příp. 
zmodernizovat přechody pro chodce. 

 

Dopravní obslužnost 

Městská hromadná doprava (MHD) v pravém slova smyslu v Ivančicích realizována není. 
Město Ivančice je součástí Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (IDS 
JMK). Spojení centra Ivančic s okolními místními částmi je zajištěno prostřednictvím spojů 
autobusových linek č. 431 a 432. Spoje vyjíždějí nejčastěji ze zastávky Ivančice náměstí. 
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Přímé spojení Ivančic s Brnem je buď autobusovou linkou č. 406 (jede každých cca 30 minut, 
cesta zabere nejméně 45 min), nebo vlakovou linkou č. S41. Bližší přehled linek veřejné dopravy 
procházejících městem, resp. správním obvodem ORP Ivančice nabízí následující mapa. 

Dopravní obslužnost je sice dobrá, ale stav nádraží je neuspokojivý. Na autobusovém nádraží 
chybí zastřešení a WC. Na vlakovém nádraží chybí chodníky. 

Obr. 10: IDS Jihomoravského kraje – systém integrovaných linek veřejné dopravy na území SO 
ORP Ivančice 
Pramen: KORDIS JmK, převzato z Podkladů pro RURÚ SO ORP Ivančice 2014 – 3. aktualizace 

 

Cyklostezky 

Ivančice a Oslavany spojuje od roku 2015 nová cyklostezka. Po jejím uvedení do provozu na ni 
byla přesunuta trasa původní tematické cyklotrasy Templářská. Přes Ivančice dále prochází 
vinařská stezky Brněnská (č. 403). V blízkém okolí je možné vydat se také po cyklostezkách 
Energetická (vedoucí k jaderné elektrárně Dukovany) či Pivovarská (vedoucí z Oslavanského 
zámeckého pivovaru k pivovaru Dalešice).  
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Shrnutí 

Okrajové místní části města (Budkovice, Řeznovice, Hrubšice) nemají vyřešenou kanalizaci. Ve 
městě chybí kompostárna, byla identifikována nedostatečná kapacita kontejnerů na separovaný 
odpad. Ivančicím chybí okružní křižovatky, které by zlepšily plynulost dopravy přes centrum, které 
je vystaveno vyšší intenzitě dopravy. Neuspokojivý je stav autobusového nádraží. 

5. VYBAVENOST 

Bydlení 

Domovní a bytový fond tvořilo dle sčítání lidu v roce 2011 v Ivančicích 2 362 domů a 4 063 bytů. 
Neobydleno je jak domů, tak bytů zhruba 12 %, což je při srovnání se zázemím i krajem a ČR 
podprůměrné množství. To svědčí o relativně stabilně využívaném domovním a bytovém fondu. 

Tab. 9: Počet domů a bytů a jejich (ne)obydlenost v roce 2011 

 
 

počet 
domů 

neobydlené domy počet 
bytů 

neobydlené byty 
abs. % abs. % 

město Ivančice 2 362 300 12,7 4 063 480 11,8 
SO ORP Ivančice 6 899 1 002 14,5 9 858 1 431 14,5 
okres Brno-venkov 57 882 7 277 12,6 84 108 11 308 13,4 
Jihomoravský kraj 259 567 34 479 13,3 503 489 60 131 11,9 
Česká republika 2 158 119 356 933 16,5 4 756 572 651 937 13,7 

Pramen: SLDB 2011, Český statistický úřad 

 

Téměř dvě třetiny bytů se v Ivančicích nacházejí v rodinných domech, což je pro města střední 
velikosti průměrná hodnota. Zázemí Ivančic (správní obvod ORP) i okres Brno-venkov mají 
podíl bytů v rodinných domech vyšší, protože jsou tvořeny také venkovskými sídly. Naopak 
Jihomoravský kraj a ČR vykázaly nižší hodnoty, jelikož jejich území zahrnují řadu velkých sídel. 
Podíl nájemních bytů v Ivančicích činil 10,5 %, což bylo více než ve správním obvodu ORP 
a v okrese Brno-venkov (opět kvůli vyššímu počtu venkovských sídel, v nichž nájemní bydlení 
není příliš obvyklé), ale méně oproti kraji a ČR (hodnoty zvyšují velká města s významným 
podílem nájemních bytů). 

Tab. 10: Struktura bytového fondu v roce 2011 

  
  

byty v rodinných 
domech 

byty v bytových 
domech 

nájemní byty 

abs. % abs. % abs. % 

město Ivančice 2 526 62,2 1 491 36,7 376 10,5 
SO ORP Ivančice 7 412 75,2 2 354 23,9 733 8,7 
okres Brno-venkov 63 331 75,3 19 566 23,3 6 877 9,4 
Jihomoravský kraj 267 703 53,2 229 168 45,5 96 139 21,7 
Česká republika 2 256 072 47,4 2 434 619 51,2 920 405 22,4 

Pramen: SLDB 2011, Český statistický úřad 

 

Mezi lety 2002 a 2013 bylo na území města Ivančic postaveno 284 bytů. Do roku 2006 se 
jednalo o relativně nižší výstavbu, pohybovala se mezi 10 až 20 byty ročně. V roce 2007 byl 
dokončen nový dům s 63 bytovými jednotkami na starém sídlišti, čímž v tomto roce vzrostla 
celková výstavba na 74 bytů. Následně se vrátila do původních hodnot, i když ty začaly pozvolna 
narůstat a v letech 2012 a 2013 překročily 20 dokončených bytů ročně. Po odeznění hospodářské 
krize se v Ivančicích začala projevovat suburbanizace i s ohledem na blízkost města Brna. 
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Podle sčítání lidu 2011 se v Ivančicích v roce 2011 nacházelo 109 domů využívaných na rekreaci, 
což představovalo 4,6 % domovního fondu. Ve srovnání se správním obvodem ORP Ivančice je 
to sice méně, ale převyšuje to průměr okresu Brno-venkov i Jihomoravského kraje. 

 

Školství a vzdělávání 

Ve městě Ivančice funguje celkem pět mateřských škol, přičemž dvě z nich se nachází přímo ve 
městě (MŠ Chřestová a MŠ Na Úvoze) a tři jsou lokalizovány v okrajových městských částech (MŠ 
Němčice s odloučeným pracovištěm MŠ Alexovice a MŠ Řeznovice). Mimo již uvedené MŠ, funguje 
v Ivančicích rovněž speciální MŠ pro sluchově postižené děti. Bližší informace nabízí přehled níže 
(tab. 11). 

Tab. 11: Mateřské školy fungující na území města Ivančic a jejich naplněnost. 

Název školy Kapacita 
Počet 
žáků 

Volná 
místa 

Naplněnost (%) 

MŠ Chřestová 56 56 0 100,0 

MŠ Na Úvoze 118 118 0 100,0 

ZŠ a MŠ Ivančice-Němčice3 112 112 0 100,0 

ZŠ a MŠ Řeznovice  32 32 0 100,0 

MŠ, ZŠ a DD pro sluchově postižené 30 25 5 83,3 

Pramen: Strategie meziobecní spolupráce ORP Ivančice, školní rok 2012/2013 
 

Základní školy jsou ve městě celkem čtyři, přičemž 2 z nich mají zřízený pouze nižší stupeň, tj. 1–
5. ročník. Jedna ze základních škol je dokonce specializovaná na sluchově postižené. Pro město 
této populační velikosti je tento počet zcela dostačující. Ve školním roce 2012/2013 studovalo 
na ZŠ (zřizovaných městem) celkem 880 žáků (viz. tab. 12). 

Středoškolské vzdělání ve městě poskytují 2 instituce. Místní Gymnázium Jana Blahoslava nabízí 
zájemcům jak osmileté studium, tak i „klasické“ čtyřleté studium. V Ivančicích dále funguje 
odloučené pracoviště Střední školy dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov. Ve školním 
roce 2011/2012 navštěvovalo Gymnázium Jana Blahoslava 347 studentů. Ve školním roce 
2015/2016 navštěvuje Střední školu dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov 587 žáků. Ve 
škole lze navštěvovat obory vzdělání s výučním listem strojní mechanik, karosář, obráběč kovů, 
mechanik opravář motorových vozidel, truhlář, podkovář a zemědělský kovář, kuchař-číšník, 
umělecký kovář a zámečník pasíř, stravovací a ubytovací služby. Dále fungují obory vzdělání 
s maturitní zkouškou mechanizace a služby, ekonomika a podnikání, autotronik. Škola poskytuje 
i nástavbové studium v oboru podnikání. Škola má vlastní autoškolu a svářecí školu, žákům nabízí 
také kurzy vyřezávání ovoce a zeleniny, barmanské kurzy, kurz na vysokozdvižný vozík a státní 
zkoušky z anglického jazyka či zpracování textů. Škola je plně vybavena moderní technikou, 
v prosinci 2015 bude otevírat jedno z nejmodernějších středisek technického vzdělávání 
v Jihomoravském kraji.  

Z dalších zařízení, která se v Ivančicích nacházejí lze jmenovat dětský domov, středisko volného 
času a nechybí ani městská knihovna (a několik místních knihoven). 

  

                                                             
3 Součástí je i kapacita odloučeného pracoviště MŠ Alexovice  
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Tab. 12: Základní školy a osmileté gymnázium fungující v Ivančicích a jejich naplněnost 

Název školy Kapacita 
Počet 
žáků 

Volná 
místa 

Naplněnost 
(%) 

Vybavenost Poznámka 

ZŠ T. G. Masaryka 600 467 133 77,8 
tělocvična, 

hřiště, 
zahrada 

zřizovatelem je 
město, úplná ZŠ 

ZŠ Vladimíra 
Menšíka 

370 250 120 67,6 hřiště 
zřizovatelem je 
město, úplná ZŠ 

MŠ a ZŠ Němčice 150 125 25 83,3 
hřiště 

a zahrada 
zřizovatelem je 

město, neúplná ZŠ 

MŠ a ZŠ Řeznovice 50 38 12 76,0 zahrada 
zřizovatelem je 

město, neúplná ZŠ 
MŠ, ZŠ a DD pro 
sluchově 
postižené 

92 58 34 63,0 x 
zřizovatelem je 
JmK, úplná ZŠ 

Gymnázium Jana 
Blahoslava 

240 118 122 49,2 
tělocvična 

a hřiště 

zřizovatelem je 
JmK, 

osmileté 
gymnázium  

Střední škola 
dopravy, obchodu 
a služeb Moravský 
Krumlov 

715 
587 

(162)4 
128 82,09 

tělocvična, 
domov 

mládeže, 
školní 

jídelna, 
dílny 

zřizovatelem je JMK 

Pramen: Strategie meziobecní spolupráce ORP Ivančice, školní rok 2012/2013 
Poznámka: JmK – Jihomoravský kraj, neúplná ZŠ má jen ročníky 1. nebo 2. stupně, úplná ZŠ má ročníky 
1. i 2. stupně.  

 

Zdravotnictví 

Hlavním subjektem v oblasti zdravotnictví je Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace 
Jihomoravského kraje. Zajišťuje akutní lůžkovou péči v pěti odbornostech (chirurgie – 50 lůžek, 
interna – 40 lůžek, gynekologie a porodnictví včetně novorozeneckého oddělení – 26 lůžek, 
rehabilitace – 28 lůžek a intenzivní a resuscitační péče – 10 lůžek), následnou lůžkovou péči (LDN 
– 60 lůžek), ambulantní péči, služby komplementu a lékárenské služby. Zabezpečuje i jiná 
specializovaná vyšetření externími lékaři, kteří tu mají své privátní ordinace. 

Nemocnice také smluvně zajišťuje lékařskou pohotovostní službu pro spádovou oblast Ivančic 
a Rosic (využívají ji i obyvatelé spádové oblasti Moravského Krumlova).  

Přímo ve městě se nachází i výjezdové stanoviště zdravotnické záchranné služby. 

Na území města se pak dále nachází několik ordinací praktických lékařů pro dospělé, pro děti 
a dorost, gynekolog, oční, kožní, psychiatr a zubní lékaři (stomatologové). Kromě již zmíněné 
nemocniční lékárny fungují na území města další čtyři (dvě na Palackého náměstí a po jedné na 
ulicích Oslavanská a Široká). 

 

Sociální péče 

Od roku 1995 funguje v Ivančicích Penzion pro důchodce - dům s pečovatelskou službou, jedná 
se o příspěvkovou organizaci zřízenou městem Ivančice. Dům je určen k trvalému bydlení pro 

                                                             
4 z toho v Ivančicích 
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starší a zdravotně postižené občany, jejichž zdravotní stav nevyžaduje komplexní ústavní péči. 
Zařízení poskytuje 62 bytových jednotek, z toho 39 garsoniér pro jednotlivce a 23 
jednopokojových bytů. 

Organizační složkou města Ivančice je také Pečovatelská služba Ivančice. Mezi poskytované 
služby patří pečovatelská služba poskytovaná v domácnosti klientů (terénní služba ve všední dny, 
v případě nutnosti i o víkendech) a denní stacionář (denní pobyt v čase 7-15 hod. pro seniory, 
osoby tělesně či zdravotně postižené, kteří potřebují péči jiné osoby). Terénní pečovatelská služba 
má kapacitu 126 klientů na den (dle MPSV), resp. 136  klientů na den (dle vedení pečovatelské 
služby). Pečovatelská služba Ivančice má 11 pracovníků. 

Jako dalšího poskytovatele sociálních služeb lze uvést již výše zmíněnou Nemocnici Ivančice. 
V tomto zařízení jsou k dispozici 2 lůžka pro následnou péči nemocných po hospitalizaci na LDN, 
nicméně tyto služby nejsou v současné době využívány, a to zejména vzhledem k vysokým 
nákladům na pobyt (cca 1 000 Kč / den). 

 

Kultura 

Místní obyvatelé mají k dispozici Kino Réna. Nabízí malý (kapacita 70 míst) a velký sál (kapacita 
253 míst), které lze využít i pro různá školení či semináře. Ivančice se mohou pochlubit jedním 
z nejstarších moravských regionálních muzeí, jež funguje již od roku 1894, jmenuje se Muzeum 
v Ivančicích a spadá pod příspěvkovou organizaci Muzeum Brněnska. Pozornost je zde věnována 
zejména slavnému ivančickému rodákovi, kterým byl slavný malíř Alfons Mucha (1860–1939). 
Expozice věnovaná Muchovi je součástí také druhého muzea, které ve městě funguje. To nese 
název Muzeum Alfonse Muchy a Vladimíra Menšíka, které - jak je z názvu zřejmé - je věnováno 
také další významné osobnosti města, kterým byl český herec Vladimír Menšík (1929–1988). 

Významnou dominantou města je gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie s kostelní věží 
dosahující výšky 53 m. Nejedná se však o jediný kostel v Ivančicích. K vidění je zde také kostel 
sv. Petra a Pavla (v Řeznovicích) či kostel Jednoty bratrské. Samotné historické jádro města je 
vyhlášeno jako městská památková zóna. Jako kulturní památka ČR je chráněn místní židovský 
hřbitov z 16. století či zámek Hrubšice. Kromě uvedených historických a kulturních památek se 
lze poblíž Ivančic setkat i s památkou technického rázu, kterou představuje část původního 
viaduktu (z roku 1870) přes řeku Jihlavu.  

Celkově je v Ivančicích evidováno 40 nemovitých kulturních památek. Jde zejména o městské 
domy na Palackého náměstí a v okolí a o církevní stavby. Architektonicky významnou stavbou je 
Besední dům, novorenesanční budova se secesní výzdobou interiérů zbudovaná Občanskou 
záložnou v roce 1890.  

Významné městské akce, které se v Ivančicích pravidelně konají, jsou Slavnosti chřestu či 
Ivančická pouť. 

 

Sport a volnočasové aktivity 

Hlavní sportovní infrastrukturu v Ivančicích představuje Městská sportovní hala, která nabízí 
tělocvičnu, hernu na stolní tenis a klubovnu. V objektu je navíc dlouhodobě komerčně pronajat 
prostor pro posilovnu Royal Arena. K základní infrastruktuře dále patří venkovní fotbalový 
stadion. 

Na území města funguje několik sportovních klubů: kuželkářský klub KC Réna Ivančice, 
fotbalový klub FC Ivančice, házenkářský klub HK Ivančice, TJ Orel Ivančice, volejbalový oddíl žen 
při TJ Slovan Ivančice, futsalový klub FC United Ivančice, volejbalový klub VC QOK Ivančice, 
Sportovní Klub Mládeže Ivančice, tenisový oddíl Slovan Ivančice a oddíl stolního tenisu MK 
Řeznovice.  
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Spolková, osvětová a informační činnost 

Spolková činnost má v Ivančicích dlouhou tradici. V roce 1911 byl ve městě založen včelařský 
spolek, oddíl Klubu českých turistů funguje od roku 1927. Sdružením osob je také Okrašlovací 
spolek Ivančice, který pokračuje v činnosti původního Zalesňovacího a okrašlovacího spolku 
založeného roku 1886 (sdružuje milovníky a zvelebovatele prostředí, ve kterém žijí). V Ivančicích 
také od roku 1879 funguje sbor dobrovolných hasičů, od roku 1925 pak i v místní části Němčice. 
Jako problematické se jeví financování spolků a sdružení, které vykonávají činnosti v oblasti 
prevence sociálně patologických jevů, neboť pro tyto spolky nejsou nastavena přesná pravidla pro 
poskytování podpory z rozpočtu města Ivančice. 

O dění ve městě jsou občané informováni od roku 1971 prostřednictvím Ivančického 
zpravodaje, který vychází v posledních letech desetkrát ročně. 

 

Shrnutí 

V Ivančicích se ročně postaví mezi 10 až 20 nových bytů, v letech 2012 a 2013 se tento počet o něco 
navýšil. Ve školním roce 2012/2013 byla naplněnost mateřských škol 100 %, naplněnost 
základních škol činila přibližně 75 %. Zdravotnictví je v Ivančicích dostatečné, nachází se zde 
dokonce nemocnice a pohotovostní služba pro okolní region. Ze sociálních služeb funguje penzion 
pro důchodce a existují zde i terénní sociální služby a denní stacionář. Problematickým se jeví 
financování spolků a sdružení věnujících se prevenci sociálně patologických jevů. 

 

6. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Stav životního prostředí 

Z hlediska struktury využití půdy (obr. 9) je zjevná převaha zemědělské půdy. Z celkové rozlohy 
města, která činí 47,6 km2, připadá téměř 51 % na zemědělskou půdu. Pro zemědělství zde 
panují ideální podmínky, neboť se jedná o území charakteristické nejvyššími průměrnými 
teplotami vzduchu u nás. Dle klimatogeografického členění, které v roce 1971 zpracoval E. Quitt, 
lze město zařadit do oblasti klasifikované jako T4, tj. nejteplejší a nejsušší oblast v ČR.  

 
Ačkoliv jsou vinice na území města zastoupeny pouze okrajově (tvoří jen 0,6 % celkové rozlohy 
města), lze město Ivančice označit za vinařskou obec, neboť se zde nachází několik viničních 
tratí (Syslice, Marše, Pod Jakubem a Špýry). Ivančice spadají do Znojemské vinařské podoblasti, 
resp. vinařské oblasti Moravy. 
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Obr. 11: Využití půdy na území města Ivančice 
Pramen: Český statistický úřad: Městská a obecní statistika (MOS), k 31. 12. 2013 

   

Město není významněji zasaženo hlukem, neboť městem neprochází žádná dálnice ani 
rychlostní komunikace. Taktéž není v těsné blízkosti města provozováno žádné letiště či jiný 
významný zdroj nadměrného hluku. V menší míře může jako zdroj hluku ve městě působit osobní 
či železniční doprava. 

V Ivančicích se nenachází žádný brownfield, tj. starý nevyužívaný objekt, který bývá také často 
nositelem staré ekologické zátěže.  

Území města není ohroženo svahovými nestabilitami. Výjimku představuje neveliká oblast při 
Budkovicích, která je z hlediska potenciálního ohrožení sesuvem půdy klasifikována jako aktivní. 
Naopak, na vybraných částech území města, se vyskytují plochy, které lze klasifikovat jako silně 
ohrožené větrnou erozí. Jedná se zejména o oblast na rozhraní katastrálního území Alexovice, 
Řeznovice a Budkovice. Přibližně stejná oblast je ve zvýšené míře ohrožována i vodní erozí.  

Množství polétavých mikročástic prachu v samotných Ivančicích nepřekračuje povolené limity. 
Rovněž z hlediska dalších znečišťujících látek (oxid dusičitý - NO2 a oxid siřičitý - SO2) je situace 
ve městě příznivá, tj. není na území města zaznamenána zvýšená koncentrace těchto látek v 
ovzduší. Ve městě však existuje oblast (jedná se konkrétně o severovýchodní část Ivančic), která 
vykazuje zvýšenou koncentraci jiné škodlivé látky v ovzduší, a to benzenu. Navzdory této 
skutečnosti je možné obecně považovat kvalitu vzduchu v Ivančicích za poměrně dobrou. 

Z hlediska kvality vody ve vodních tocích je bezesporu co zlepšovat. Vodu v řece Jihlavě a Oslavě 
lze klasifikovat jako znečištěnou, avšak v porovnání se situací ve zbytku Jihomoravského kraje, 
resp. České republiky lze tento stav považovat za průměrný. Horší hodnocení se vztahuje na řeku 
Rokytná, jejíž voda je již klasifikována jako silně znečištěná. 
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Z hlediska potenciálního ohrožení města povodněmi jsou nejvíce ohroženy místní části 
Letkovice, Alexovice a také jižní část Ivančic a Kounického Předměstí. Uvedené části města „leží“ 
v předpokládaném (záplavovém) území 100-leté vody.   

Velmi často využívaným ukazatelem, který dává představu o stavu životního prostředí, je 
tzv. koeficient ekologické stability (dále jen KES). KES v daném území poměřuje krajinotvorné 
prvky stabilní, tj. s vyšší ekologickou hodnotou – lesní půda, pastviny atd., k plochám nestabilním, 
které představují nejčastěji zastavěné plochy a zemědělsky využívaná půda (především orná 
půda). K 31. 12. 2013 dosahovala hodnota KES ve městě Ivančice 0,8. Jedná se o stejnou hodnotu, 
kterou tento ukazatel vykazuje na úrovni SO ORP Ivančice (v tomto případě se však jedná o údaj 
platný k 31. 12. 2012). Dosažené hodnoty potvrzují skutečnost, že území města je intenzivně 
využívané, a to zejména pro zemědělství. Dochází tedy k oslabování autoregulačních pochodů 
v ekosystému a do budoucna lze – v případě, že bude místní půda dále intenzivně využívána bez 
žádoucích ochranných opatření – očekávat zhoršení situace.  

 

Ochrana životního prostředí 

Byť na území Ivančic nezasahuje žádná chráněná krajinná oblast (CHKO) či národní park (NP) 
bylo zde vyhlášeno několik maloplošných chráněných území. Konkrétně se jedná o 3 lokality, 
které byly vyhlášeny za přírodní památky (PP) a 1 lokalita, jenž je chráněná jako přírodní 
rezervace (PR). První z nich představuje přírodní památka Bouchal, jež se rozprostírá na 
katastrálním území Letkovice, a předmětem ochrany jsou zdejší teplomilná společenstva. Plocha 
této PP činí cca 2,6 ha. Druhá přírodní památka – Pekárka, která se nachází na katastru Alexovic, 
byla vyhlášena již v roce 1946, neboť se zde rozkládá cenná skalnatá stráň s teplomilnou 
květenou. Rovněž se zde vyskytuje evropsky chráněná bylina – Hvozdík moravský. Co do výměry 
se jedná o podstatně větší území než prve zmiňované, neboť zabírá plochu o rozloze cca 9,5 ha. 
Na jižní část Budkovic zasahuje přírodní památka Budkovické slepence. 

Hadcové skály s jejich specifickými společenstvy jsou předmětem ochrany v případě přírodní 
rezervace Nad řekami, která se rozprostírá asi 1 km západně od Hrubšic. Výměra této přírodní 
rezervace činí cca 6,6 ha. Ve městě se nachází rovněž památné stromy (Skeneho platany).  

U místní části Hrubšice zasahuje na katastr Ivančic Přírodní park Střední Pojihlaví. 

 

Shrnutí 

Ivančice jsou čistým městem, které je obklopené kopci, zelení a úrodnou zemědělskou půdou. Vyjma 
zvýšené dopravní zátěže v centru se ve městě nevyskytuje žádná větší ekologická zátěž. Čistota 
řek Oslavy a Jihlavy je průměrná, řeka Rokytná je klasifikována jako silně znečištěná. Místní části 
Letkovice, Alexovice,  jižní část Ivančic a Kounického Předměstí leží v záplavovém území 100-
leté vody. 
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7. SPRÁVA OBCE 

Obecní úřad a kompetence obce 

Ivančice tvoří od roku 2003 správní obvod obce s rozšířenou působností (SO ORP), do něhož patří 
17 obcí s necelými 25 000 obyvateli. 

V Ivančicích se nachází matrika pro Ivančice a okolní obce Hlína a Neslovice. Ve města dále působí 
stavební úřad pro Hlínu, Neslovice a Senorady. 

Obr. 12: Administrativní mapa SO ORP Ivančice  
Pramen: Český statistický úřad: Krajská správa ČSÚ v Brně 

 

Ivančice zřizují několik organizací. V oblasti kultury jde o Kulturní a informační centrum 
Ivančice a Besední dům Ivančice. Dále zřizuje Penzion pro důchodce v Ivančicích a několik 
základních a mateřských škol. 

 

Hospodaření a majetek obce  

Objem ročních rozpočtových příjmů a výdajů města se pohybuje mezi 150–200 mil. Kč. V letech 
2010 a 2011 vytvářelo město přebytky v celkové výši téměř 30 milionů, které si částečně 
ukládalo na svůj běžný účet a částečně z nich hradilo své dlouhodobé půjčky. Následovalo 
dvouleté období deficitů v celkové výši více než 85 milionů, které byly způsobeny zejména 
podstatným navýšením kapitálových výdajů spojených s výstavbou kanalizace. Deficity byly kryty 
výhradně dlouhodobými půjčkami. Roku 2014 se podařilo opět dosáhnout přebytku ve výši cca 
25 milionů, kterým se splatila část dluhu, zbytek byl uložen na bankovní účet.  

Od roku 2012 si lze povšimnout, že se rozpočet o téměř 70 milionů ztenčil. Takto výraznou změnu 
zapříčinil hlavně nový způsob financování příspěvků na péči o seniory a způsob vyplácení 
sociálních dávek. Kvůli vypovídací hodnotě především v časovém srovnání se v dalších 
ukazatelích k těmto přibližně 70 milionům nepřihlíží. 
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Saldo běžných příjmů, tj. rozdíl běžných příjmů5 a běžných výdajů6, představuje částku, kterou 
město může ročně použít na investiční výdaje (nebo na spolufinancování získaných dotací). Tato 
částka se od roku 2010 do roku 2012 pohybovala nad 20 miliony, v roce 2013 činila více než 35 
milionů a v roce 2014 již necelých 47 milionů. 

Obr. 13: Vývoj rozpočtového hospodaření města Ivančice v letech 2010–2014 
Pramen: portál monitor.statnipokladna.cz, zpracování GaREP, spol. s r.o. 

 

Kapitálové výdaje jsou oproti běžným výdajům více nárazové a zpravidla jsou spojeny 
s investičními akcemi. Jejich podíl na celkových výdajích v letech 2010 a 2011 činil cca 15 %. 
Hlavně kvůli výstavbě kanalizace posléze raketově vzrostl až k 50 % v roce 2013, aby pak roku 
2014 klesl k hranici 20 %. 

Struktura příjmů se od roku 2010 nijak dramaticky nezměnila. Daňové příjmy postupně rostly 
a jejich podíl mírně převyšuje 70 %. Nedaňové příjmy se stabilně podílí na příjmech z cca 7 %. 
Přijaté transfery v letech 2010 a 2011 činily přibližně 25 %, v dalších letech poklesly na cca 20 %.  

Investiční přijaté transfery (nenárokové investiční dotace) byly v letech 2012 a 2013 na relativně 
nízké úrovni 1–2 mil. Kč. Situace si mírně zlepšila roku 2014, kdy se získalo 8 milionů. Dařilo se 
získávat dotace zejména na investiční akce do místních základních a mateřský škol., realizoval se 
také projekt na nakládání s odpady a snížení imisí z dopravy. 

 

Bezpečnost 

Index kriminality (počet trestných činů na 10 000 obyvatel) se na území obvodního oddělení 
Ivančice7 pohybuje pod průměrem vyšších územních celků. Přímo v teritoriu města Ivančice se 
v roce 2013 událo 169 trestných činů. V roce 2014 klesl tento počet na 138. Největší 

                                                             
5 Běžné příjmy jsou příjmy, které se víceméně každoročně opakují. Jedná se o součet daňových příjmů, 
nedaňových příjmů a nárokových transferů. Do běžných příjmů naopak nepatří nenárokové transfery nebo 
kapitálové příjmy z prodeje majetku. 
6 Běžné výdaje jsou výdaje, které se každoročně opakují. Souvisí s běžným hospodařením města. 
7 Obvodní oddělení Ivančice zahrnuje kromě Ivančic i Oslavany, Biskoupky, Čučice, Dolní Kounice, Hlínu, 
Ketkovice, Kratochvilku, Kupařovice, Mělčany, Moravské Bránice, Němčičky, Neslovice, Novou Ves, Nové 
Bránice, Pravlov, Prštice, Radostice, Senorady, Silůvky a Trboušany. 
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problematikou je vloupání do rodinných domů a rekreačních chat.  Z pohledu bezpečnosti se 
na území města nevyskytuje žádné rizikové místo. Počet přestupků řešených místní městskou 
policií se v posledních letech stabilně pohybuje okolo 750. Ve městě dosud schází kamerový 
systém v bezpečnostně rizikových zónách. 

Hasičský záchranný sbor Ivančice sídlí na Tesařově náměstí a vyjíždí k událostem do Bohutic, 
Dobelic, Dobřínska, Jamolic, Lesonic, Moravského Krumlova, Rakšic, Petrovic, Polánky, Rokytné, 
Rybníků a Vedrovic. Jednotka disponuje dvěma hasičskými vozy, dvěma strojníky a osmi hasiči. 
Vyjíždí se k likvidaci požárů a k dopravním nehodám. 

Výjezdové stanoviště zdravotnické záchranné služby se nachází přímo v Ivančicích na ulici 
Široká. 

Obvodní oddělení Policie ČR v Ivančicích sídlí na ulici Josefa Vávry. Nad bezpečností ve městě 
dohlíží celkem 5 policistů. Ve městě dále působí městská policie sídlící na Palackého náměstí. 

 

Vnější vztahy a vazby obce 

Ivančice jsou členy mikroregionu Ivančicko, kam se ročně odvádí 15 Kč na obyvatele. Svazek 
realizuje zejména společné investiční projekty a podporuje společenský život. Hlavním projektem 
z poslední doby byla cyklostezka z Oslavan do Ivančic, která byla otevřena v květnu 2015. 
V současné době se uvažuje o zvýšení profesionalizace svazku vytvořením místa projektového 
manažera. 

Ivančice se nachází v havarijní zóně 20 km od Jaderné elektrárny Dukovany. Město je tudíž členem 
sdružení obcí Energoregion 2020. Hlavním předmětem činnosti sdružení je zastupovat a hájit 
zájmy regionu ve vztahu k jaderné energetice. 

Na území Ivančic působí místní akční skupina Brána brněnska, která v novém programovém 
období bude rozdělovat nemalé finanční prostředky z evropských dotací. Místní akční skupina by 
mimo jiné měla svou animační činností podporovat komunitní život v regionu. 

Mezi partnerské obce Ivančic se řadí slovenská města Sládkovičovo a Stupava, dále slovinská 
Radovljica a francouzské Soyaux. 

 

Shrnutí 

V letech 2010 a 2011 se podařilo dosáhnout přebytkových rozpočtů, které v letech 2012 a 2013 
vystřídaly deficity způsobené zejména výstavbou kanalizace, v roce 2014 bylo opět dosaženo 
přebytku. V letech 2012 se příliš nedařilo čerpat nenárokové investiční transfery. Podle indexu 
kriminality jsou Ivančice bezpečným místem ve srovnání s vyššími územními celky. Město je 
zapojeno do dvou mikroregionů, místní akční skupiny a druží se s čtyřmi partnerskými obcemi. 
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A.2 VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST  

Východiska pro návrhovou část jsou zpracována zejména na základě poznatků z charakteristiky 
obce a podnětů od zástupců města a zachycují základní (klíčové) podněty pro návrhovou část, 
a to zejména vyhodnocení dotazníkového šetření, přednosti města (pozitiva, rozvojové faktory) a 
nedostatky města (negativa/problémy) jako vnitřní faktory ovlivnitelné obcí.  

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 

Na přelomu května a června 2015 proběhlo dotazníkové šetření mezi radními, části zastupitelů, 
osadními výbory a komisemi. Celkem dorazilo 16 dotazníků, kdy dotazovaní hodnotili stav města 
ve vybraných oblastech, přednosti a problémy města, priority rozvoje města a svoji představu o 
městě v horizontu 20 let. Výsledky a zjištěné postřehy z dotazníků byly zohledněny při tvorbě vize 
a návrhové části. 

Při bodovém hodnocení jednotlivých oblastí dotazovaní nejvíce kladně hodnotili stav základního 
školství (ZŠ, MŠ), činnost spolků a stav krajiny v okolí města. Naopak negativně dotazovaní 
vnímají pracovní příležitosti, podmínky pro podnikání a fungování městského úřadu. 

Tab. 13: Výsledek hodnocení situace v jednotlivých oblastech rozvoje města 

Jak hodnotíte stav města v následujících oblastech: PRŮMĚR 

Základní školství (ZŠ, MŠ)  1,56 

Činnost spolků 1,80 

Vzhled/stav krajiny v okolí města 1,88 

Kvalita bydlení 2,00 

Středoškolské školství 2,07 

Stav životního prostředí ve městě a okolí  2,19 

Zdravotnictví  2,20 

Komerční služby (obchod, opravny apod.)  2,23 

Veřejná doprava  2,25 

Podmínky pro sportování  2,28 

Spolupráce s okolními obcemi 2,38 

Vzhled/stav veřejných prostranství ve městě  2,44 

Sociální služby (např. péče o seniory)  2,54 

Bezpečnost 2,55 

Možnosti kulturního vyžití  2,56 

Stav místních komunikací a chodníků  2,56 

Komunikace mezi městem a občany  2,58 

Stav technické infrastruktury 2,67 

Stav historických objektů a kulturních památek  2,67 

Odpadové hospodářství  2,72 

Mezilidské vztahy ve městě 2,72 

Možnosti bytové výstavby 2,79 

Podmínky pro podnikání 2,86 

Fungování městského úřadu 2,86 

Pracovní příležitosti 3,07 
Pozn.: Hodnocení jako ve škole 1 nejlepší, 5 nejhorší 

 

V otevřené otázce na největší přednosti města byl zmiňován zejména vzhled okolní krajiny, 
historie města a jeho rodáci. Jako hlavní problém byla nejčastěji označována dopravní situace v 
centru. Mezi hlavní priority města bylo často zařazeno koupaliště, autobusové nádraží a zlepšení 



Program rozvoje města Ivančice na období 2016–2022 

31 

dopravní situace ve městě. Za 20 let by dotazovaní chtěli vidět své město vesměs jako upravené 
příjemné místo s vyřešenou dopravou. 

 

PŘEHLED ROZVOJOVÝCH FAKTORŮ A PROBLÉMŮ MĚSTA 

Hlavní přednosti města 

(pozitiva, rozvojové faktory) 

Hlavní nedostatky města 

(negativa, problémy) 

 Výhodná poloha v širším zázemí města 
Brna 

 Dobrá dopravní dostupnost do Brna, 
fungující Integrovaný dopravní systém JMK 

 Stabilní vývoj počtu obyvatel v posledních 
4 letech 

 Mírné zvýšení výstavby nových bytů 
v posledních letech 

 Nemocnice na území města 

 Žádná sociálně vyloučená lokalita 

 V rámci regionu relativně velké množství 
přírodních atraktivit v okolí města 

 Příznivé životní prostředí 

 Nízká kriminalita 

 Existence speciální školy pro sluchově 
postižené děti  

 Vysoký rozvojový potenciál plynoucí 
z poměrně bohatých vnějších vztahů města 

 Nadprůměrné hodnoty indexu stáří 

 Populačně silně zastoupená generace 
dnešních šedesátníků (do budoucna zátěž 
pro systém sociální péče) 

 Vyšší nezaměstnanost a dlouhodobá 
nezaměstnanost 

 Nevyřešená kanalizace v místních částech 
Budkovice, Řeznovice a Hrubšice 

 Dopravní zátěž v centru města, chybějící 
okružní křižovatky 

 Špatný stav chodníků a nádraží (zejména 
autobusového) 

 Problematické financování (z rozpočtu 
města) plynoucí na podporu spolků 
působících v oblasti prevence sociálně 
patologických jevů 

 Nedostatečná kapacita kontejnerů na 
separovaný odpad 

 Chybějící moderní odpadní dvůr 

 Existence starých ekologických zátěží na 
území města (v podobě skládek odpadů) 

 Nižší čerpání nenárokových investičních 
transferů v posledních 5 letech 
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST  

B.1 STRATEGICKÁ VIZE  2035 

Vize představuje zamýšlenou podobu města za cca 20 let. Tvoří rámec pro konkrétní opatření 
a aktivity. Je určitou směrovkou rozvoje. Vize zajišťuje kontinuitu mezi jednotlivými 
střednědobými programy rozvoje města. 

 

Ivančice – město, kde je příjemné žít a které je radost navštívit. 

Ivančice budou městem s kvalitními podmínkami pro život obyvatel – kvalitní základní a střední 
školství, dostatečné kapacity bydlení pro seniory a sociálních služeb, široká nabídka sportovišť a 
míst pro kulturní vyžití. 

Ivančice budou malebným dynamickým městem s duchem Vladimíra Menšíka i Jana Blahoslava a 
lokálním centrem vzdělávání, sportu a kultury. Ve městě funguje široká škála spolků a občané se 
aktivně zapojují do života města. 

Město a jeho okolí bude skýtat pestré možnosti volnočasového a rekreačního vyžití: prostor kolem 
řeky Jihlavy od Stříbského mlýna přes Rénu po Malovansko bude tvořit sportovně rekreační a 
oddechový areál. Přírodní bohatství města bude kvalitně udržováno a okolí města bude příjemnou 
a přístupnou kulturní krajinou plnou zeleně. 

Ve všech místních částech města bude dobudována základní technická infrastruktura (kanalizace, 
vodovody). Místní komunikace a chodníky budou v dobrém stavu. Navazujícími vhodnými 
dopravními řešeními se sníží dopravní zátěž města. 

Město bude mít stabilní ekonomickou základnou zaručující trvalou konkurenceschopnost. 
V ekonomice města se zvýší význam cestovního ruchu a Ivančice budou (spolu s okolními městy 
Oslavany, Dolními Kounicemi a Moravským Krumlovem) širším rekreačním zázemím města Brna. 

 

B.2 CÍLE, OPATŘENÍ  A AKTIVITY 

Střednědobé cíle stanoví, čeho konkrétně má být v období platnosti programu rozvoje města 
dosaženo (tj. do roku 2022).   

Cílů bude dosaženo naplňováním aktivit, tj. konkrétních projektů a činností.  

Aktivity jsou seskupeny do opatření (tematicky zaměřených okruhů činností a úkolů) a 
rozvojových oblastí (obecných témat, ke kterým jsou vztaženy jednotlivé střednědobé cíle). 

U jednotlivých aktivit jsou identifikovány zdroje financování. Důraz je kladen na využití vnějších 
dotačních zdrojů. V komentářích je přiblíženo pojetí aktivity a další důležité dostupné informace 
(např. důležitost aktivity, náklady, odpovědnost, či předpokládané roky realizace). 
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Rozvojové oblasti: 

A. Podmínky pro život (sociální a zdravotnická oblast, školství, sport, volnočasové aktivity, 
kultura) 

B. Ekonomický rozvoj města (podpora podnikání, cestovní ruch, dopravní infrastruktura, 
technická infrastruktura) 

C. Veřejný prostor a životní prostředí (péče o veřejná prostranství, životní prostředí, 
odpadové hospodářství) 

D. Dobrý úřad (plánování a procesní řízení města, vnější vztahy, komunikace s občany) 
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Vize, rozvojové oblasti, opatření 

 

Město, kde je příjemné 
žít a které je radost 

navštívit

A. Podmínky pro život

A.1 Opravy a 
rekonstrukce budov 

základních a mateřských 
škol

A.2 Zvýšení kvality 
vzdělávání a vybavenosti 

školských zařízení

A.3 Rozvoj sociálních 
služeb a sociálního 

bydlení

A.4 Zkvalitnění zázemí 
pro kulturní aktivity

A.5 Výstavba 
infrastruktury pro sport 
a volnočasové aktivity

A.6 Podpora spolkové 
činnosti , kulturních a 

sportovních aktivit

B. Ekonomický rozvoj 
města

B.1 Podpora podnikání a 
tvorby pracovních míst

B.2 Rozvoj cestovního 
ruchu

B.3 Budování a 
modernizace technické 

infrastruktury

B.4 Dobudování silniční 
infrastruktury

B.5 Zkvalitnění 
podmínek pro veřejnou 
a nemotorovou dopravu

C. Veřejný prostor a 
životní prostředí

C.1 Péče o budovy a 
bytový fond města

C.2 Zlepšování stavu 
veřejných prostranství

C.3 Zkvalitnění životního 
prostředí

C.4 Rozvoj odpadového 
hospodářství

D. Dobrý úřad

D.1 Zkvalitnění 
fungování městského 

úřadu

D.2 Vnější vztahy města
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Rozvojová oblast A. Podmínky pro život 

Střednědobé cíle do 2022: 

 Udržet, případně zvýšit počet obyvatel města 

 Zpomalit stárnutí obyvatel (přilákat mladé obyvatele) 

 Zlepšit stav budov základních a mateřských škol 

 Zlepšit vybavenost základních a mateřských škol 

 Zvýšit kapacity bydlení pro seniory 

 Zvýšit kapacity a kvalitu sociálních služeb 

 Zvýšit možnosti kulturního, sportovního a volnočasového vyžití 

 

Opatření A.1 Opravy a rekonstrukce budov základních a mateřských škol8 

Komplex opatření reaguje na nutnost zlepšit stav budov školských zařízení provozovaných městem. 
Součástí je i zvýšeni vybavenosti škol navýšením odborných učeben, které umožní svým 
specializovaným vybavením maximálně rozvinout klíčové kompetence žáků.  

Nezbytnou součástí těchto opatření je také udržovat stav školních zařízení ve stavu odpovídajícím 
standardu. Provádět udržovací práce na budovách škol a revitalizovat stará školní zařízení vhodným 
způsobem.  

Dosáhnout rekonstrukce a modernizace vybavení školní kuchyně a školních jídelen. Zkvalitnění 
prostředí nejen pro samotnou vývařovnu ale také pro jednotlivé výdejny a jídelny na školách.  

Zajistit energetickou úsporu školních objektů a tím snížit náklady spojené s vytápěním rozsáhlých 
objektů na co nejnižší možnou hranici. Celkovým zateplením změnit vzhled a modernizovat tak 
samotný řešený objekt. Získané energetické úspory použít na vybavení, modernizaci či vzdělávací 
programy pro žáky.  

Všechny aktivity realizovat v co nejužší návaznosti na dotační tituly poskytované v daném období, 
maximálně využít dotační prostředky k úspoře vlastních finančních prostředků a umožnit tak 
realizovat více investičních akcí. 

Název aktivity Důležitost Termíny Odpovědnost 
Náklady 
(v tis.) 

Zdroje 
financování 

A.1.1 Řešení kapacit 
školních budov 

Vysoká 
2016–
2023 

OISMAP a 
Rada 

18000 
dotace MŠMT 

vlastní 

Komentář: Posoudit stávající kapacity a demografické trendy. Dle očekávaného výhledu realizovat 
kapacitní opatření ve školských zařízeních. 

A.1.2 Revitalizace školských 
zařízení 

Vysoká 
2017–
2020 

OISMAP   3000 OP ŽP 5.1 

Komentář: Revitalizace II. budovy ŠD na ZŠ Ivančice-Němčice  a výměna oken. 
A.1.3 Zkvalitnění vybavení a 

služeb školních jídelen 
Vysoká 

2016–
2018 

OISMAP   3500 OP ŽP 5.1 

Komentář: Kompletní oprava budovy školní kuchyně Na Brněnce, dovybavení školních jídelen. 

                                                             
8 Zpracováno na základě podkladů shromážděných Školskou komisí Rady města v rámci úvodního 
dotazníkového šetření. Do Programu byly zařazeny pouze významnější investice s náklady cca 1 mil. Kč a 
více, případně i investice s nižšími náklady v případě reálných dotačních šancí. 
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Název aktivity Důležitost Termíny Odpovědnost 
Náklady 
(v tis.) 

Zdroje 
financování 

A.1.4 Zateplení školních 
budov 

Střední 2017 OISMAP 13000 OP ŽP 5.1 

Komentář: Zateplení MŠ Němčice, MŠ Alexovice, zateplení ZŠ Řeznovice. 
A.1.5 Zřízení jeslí nízká 2020 Sociální odbor 2000 vlastní 

 

Opatření A.2 Zvýšení kvality vzdělávání a vybavenosti školských zařízení 

Cílem je materiálně zajistit školy zřizované městem tak, aby mohly poskytovat vzdělávání žáků v co 
nejvyšší kvalitě a dle stanovených priorit. V případě zjištění nedostatku neinvestičních prostředků, 
podpořit školy k získání potřebného vybavení. Na základě požadavků ředitelů základních škol 
provést revizi potřeb na vybavení učeben určených k odbornému vzdělávání a to nejen samotným 
technickým zařízením ale vyučovacími pomůckami.   

Vybavení ICT je záležitost, za kterou nese plně odpovědnost zřizovatel, potažmo ředitel školy. 
Náklady spojené na samotné pořízení hardwaru, softwaru, financování licencí a údržba sítě je 
významnou položkou v rozpočtu škol. Samotní ředitelé nejsou bez další pomoci schopni stabilně 
udržovat vysokou vybavenost ICT technologií. Řešením této situace je možné zapojení škol do grantů 
a dotačních titulů. Úkolem pro ředitele škol bude sledování operačního programu vzdělávání a 
aktivní využití oblastí nabízené podpory (MŠMT). Získáním moderního vybavení z akceptovaných 
projektů, nabídnou školy vzdělávání v oboru IT dle současných trendů. 

Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot žáků, 
důležitých pro rozvoj a další vzdělávání. Účelem je nabídnout žákům možnost vzdělávání 
prostřednictvím podporovaných aktivit. Mezi podporované aktivity na základních školách patří 
zkvalitnění čtenářství, zahraniční a jazykové kurzy pro žáky i učitele. Využitím operačních programů 
a místních akčních plánů zajistit vědomostní rozvoj žáků a připravenost pro pokračování v dalším 
studiu. 

Nezbytnou součástí vzdělávání je rozvoj žáků v oblasti tělesné výchovy. Současný stav sportovních 
zařízení ve školách je neuspokojivý a neumožňuje zajistit pokrytí požadavků na hodiny tělesné 
výchovy. Opatřením je revitalizovat tělocvičny na školách, které jimi disponují. Zmapováním situace 
stavu sportovišť zjistit aktuální stav sportovišť, navrhnout možnosti jejich rozšíření k pokrytí 
požadavků výuky. Určit na základě akutní potřeby, v jakém pořadí se budou jednotlivá sportoviště 
revitalizovat.  

Město Ivančice zpracuje systém kritérií, která budou monitorovat jednotlivé oblasti škol, jejichž 
úroveň má město jako zřizovatel kompetenci hodnotit. Systém kritérií bude napomáhat jednak 
hodnocení práce ředitelů škol, ale i škol samotných. Bude tedy především na vedení škol, aby 
podporovalo další vzdělávání pedagogických pracovníků, vytvářelo prostředí pro týmovou práci a 
spolupráci, udržovalo dobrou spolupráci s rodinou, vytvářelo vstřícný vzdělávací prostor a škola 
poskytovala kvalitní vzdělávání. 

 Zřizovatel bude kromě vlastních postřehů rovněž brát na zřetel výsledky různých kontrol a 
inspekčních zpráv a bude brát v potaz i reakce a hodnocení rodičovské veřejnosti, aby měl ucelený 
přehled o úrovni vzdělávání na svých školách. 

Zřizovatel bude apelovat na vedení škol, aby se zapojovalo do OP VVV i dalších rozvojových 
programů, které by měly v konečném důsledku zajistit rovný přístup ke vzdělávání všem žákům, 
včetně žáků mimořádně nadaných nebo žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Pokud bude 
zapotřebí pro zapojení do rozvojových programů finanční spoluúčast, zřizovatel je připraven školy 
v tomto ohledu podpořit a poskytnout prostřednictvím svých odborů i metodickou podporu. 

Výuka cizích jazyků je dnes nezbytnou součástí vzdělávání, zajímavou alternativou zdokonalování 
žáků jsou mezinárodní pobyty, přispívají ke zdokonalení jazykové vybavenosti žáků a získání 
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zkušeností. Oslovením partnerských měst s myšlenkou výměnných pobytů nastartovat mezinárodní 
spolupráci vedoucí k uskutečnění výměnných pobytů na úrovni škol. Další formou k dosažení výměny 
našich a zahraničních žáků je využití „Operačních programů vzdělávání pro konkurence schopnost“. 
Ředitelé škol budou využívat výzev programu a podávat zpracované projekty k jednotlivým osám. 
Iniciativa a zájem zejména ze stran škol samotných, se může obracet i na jiné formy zahraniční 
spolupráce jako jsou projekty nabízené na portálu eTwinning. 

Název aktivity Důležitost Termíny 
Odpovědn

ost 
Náklady 
(v tis.) 

Zdroje 
financování 

A.2.1 Revize vybavení škol Střední Průběžně 
Ředitelé 

škol 
1558 OPVVV MŠMT 

Komentář: zjištění standardu vybavení základních moderních technologií pro efektivní výuku.  

A.2.2 Zvýšení ICT 
vybavenosti 

Střední Průběžně 
Ředitelé 

škol 
6120 

IROP 2.4 

OPVVV MŠMT 

Komentář: podpořit HW a SW nezbytný pro zajištění vysokého standardu v oblasti ICT (např: 
mobilní ICT učebny) 

A.2.3 Pořízení vybavení pro 
rozvoj klíčových kompetencí 

žáků 
Střední Průběžně 

Ředitelé 
škol 

1990 
IROP 2.4  

OPVVV MŠMT 

Komentář: Vybavení pro výuku jazyků, přírodovědných a technických odborů. 
A.2.4 Revitalizace prostor 

pro tělesnou výchovu 
Vysoká 

2015 - 
2017 

Ředitelé 
škol 

7100 vlastní 

Komentář: Generální oprava podlahy tělocvičny ZŠ TGM, oprava hřiště ZŠ TGM. Vybudování 
víceúčelového hřiště pro dopravní a míčové hry MŠ Němčice. 

A.2.5 Rozvoj vzdělávání na 
území města 

Vysoká 2016 
OVV 

Rada města 
910 

vlastní  

OPVVV MŠMT 

Efektivně podporovat vzdělání dětí a mladých lidí tak, aby disponovali znalostmi a dovednostmi 
potřebnými pro osobní i občanský život v moderní společnosti, aby jim jejich vzdělání pomáhalo 
k dobrému uplatnění na současném i budoucím trhu práce. 

A.2.6 Podpora 
mezinárodních výměnných 

pobytů žáků 
Střední Průběžně 

Ředitelé 
škol 

760 
vlastní 

dotace 

Komentář: Spolupráce se zahraničními školami zejména v partnerských městech. 
 

Opatření A.3 Rozvoj sociálních služeb a sociálního bydlení 

Opatření reaguje na nedostatečnou péči věnovanou seniorům. Zpracování koncepce péče o seniory 
ukáže slabé stránky a nastaví směr, kterým je nutné ubírat k dosažení celkového zlepšení situace. 
Prověří možnost zapojení aktivních seniorů do programu aktivního stárnutí. Zajistí rozšíření 
sociálních služeb v místě bydliště. 

 Zásadním úkolem je umožnit seniorům co nejdéle setrvat v dobře známém domácím prostředí za 
přispění subjektů poskytujících terénní služby. Navazující rozvoj těchto služeb je základním 
kamenem umožňujícím maximální pokrytí požadavků seniorů tak, by byla zajištěna jejich relativní 
nezávislost. Využívání dobrovolníků, či dobročinných organizací pro pomoc zdravotnickému 
personálu v nemocnicích. Začlenění těchto služeb do běžného života hospitalizovaných seniorů. 

Součástí zajištění životních podmínek je i podpora výstavby malometrážních bytů pro seniory nad 
60 let. Získání investorů a komunikace s investory těchto bytových domů o urychlení výstavby je 
prioritou v řešení bytové situace seniorů.  
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Rozvoj poradenství o možnostech využití služeb v sociální oblasti a tím zabránit izolaci a vyloučení 
seniorů z běžného života.  Prostřednictvím sociálních pracovníků a dobrovolníků, pomáhat řešit 
složité životní situace. Za pomoci PČR a MěP. chránit seniory před trestnou činností, poskytovat 
informace o nástrahách plynoucích z přílišné důvěřivosti a ochoty. 

Název aktivity Důležitost Termíny 
Odpovědn

ost 
Náklady 
(v tis.) 

Zdroje 
financování 

A.3.1 Zpracování koncepce 
péče o seniory 

Vysoká 2016 
II. 

místostaros
ta 

100 
vlastní 

dotace 

Komentář: Komplexní řešení péče o seniory v návaznosti na fyzické možnosti seniorů, zapojení 
aktivních seniorů do péče a využití potenciálu dobrovolníků. Umožnit maximální setrvání seniorů 

ve známém prostředí jejich domova. Rozšíření terénní i ambulantní služby, zřízení odlehčovací 
pobytové služby, 

A.3.2 Zkvalitnění a rozšíření 
zázemí pro sociální a 

zdravotní služby 
Střední Průběžně 

Sociální 
odbor 

6000 IROP 2.19 

Komentář: vybudování sociálních bytů, rozvoj sociálního podnikání, podpora nemocnice Ivančice. 
A.3.3 Rozvoj poradenství a 
prevence v sociální oblasti 

Střední Průběžně 
Sociální 
odbor 

550 OP ZAM 2.1.1 

Komentář: Důraz na prevenci sociálního vyloučení. 
 

Opatření A.4 Zkvalitnění zázemí pro kulturní aktivity 

 Cílem opatření je udržet tradiční kulturní akce a oživit kulturní dění ve městě zvýšením počtu 
pořádaných akcí. Spolupracovat s ostatními subjekty na nových projektech oslovujících širokou 
veřejnost. Zajistit dostatečnou informovanost o probíhajících akcích a koordinovat kulturní akce 
nejen na území města ale i v rámci regionu. Podpořit aktivní spolky a sdružení při pořádání 
kulturních a společensky významných akcí. 

Zajistit dostatečně reprezentativní prostory pro pořádání koncertů, výstav a společenských akcí. 
Maximálně využít budovy ve vlastnictví města, rekonstruovat vhodné objekty pro rozvoj kulturních 
aktivit. Zpracovat záměry využití sálu Besedního domu pro kulturní akce. Ve spolupráci s Komisí pro 
regeneraci památkové zóny navrhnout vhodné využití Synagogy.  

Název aktivity Důležitost Termíny Odpovědnost 
Náklady 
(v tis.) 

Zdroje 
financování 

A.4.1 Rozvoj kulturních 
aktivit a rozšíření 
kulturního zázemí 

Střední 
2016-
2020 

II. 

místostarosta 
15000 

národní 
dotační tituly 

Komentář: Záměr zřízení muzea, zajištění prostor pro pořádání akcí, využití besedního domu, 
získání větších prostor pro knihovnu. 

 

Opatření A.5 Výstavba infrastruktury pro sport a volnočasové aktivity 

Opatření představuje řešení výstavby nedostatečné kapacity sportovišť na celém území města. 
Zaměřuje se na konkrétní nedostatky zjištěné po zmapování stavu požadavků veřejnosti a 
sportovních klubů působících jak samotném centru, tak v přilehlých městských částích. Zajištěním 
dostatečného počtu sportovních zařízení a ploch, dosáhnout zvýšení zájmu všech věkových skupin o 
zdraví prospěšnou aktivní činnost. Realizovat naplánované akce v návaznosti na možnosti rozpočtu 

                                                             
9 Pouze pro deinstitucionalizovanou péči 
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města. Dobudovat chybějící centrální dětská hřiště, umožňující využití pro širokou věkovou skupinu 
dětí a mládeže.  

Zpracovat koncepci sportu ve městě, která jasně definuje záměr města, jakým způsobem bude 
podporovat sportovní aktivity. Výsledkem je stanovení podmínek pro poskytování finanční, či 
materiální podpory ze strany města. Získat pozemky ve vlastnictví státu do majetku města, pro další 
rozvoj sportovních ploch. 

Vyřešit využití lokality Réna, vypracovat studii na dané území s návrhy pro odpočinkové i aktivní 
využití. Začlenit do lokality veškeré možné podněty tak, aby v tomto prostoru vznikla aktivní 
odpočinková zóna s možností vodní nádrže, odpočinkových ploch, relaxačních a cvičebních ploch 
nejen pro mladé ale i pro seniory. Postupně realizovat jednotlivé části dle finančních možností města 
a prověřit možnost využití dotačních prostředků na urychlení celé výstavby. 

Název aktivity Důležitost Termíny Odpovědnost 
Nákla

dy 
(v tis.) 

Zdroje 
financování 

A.5.1 Realizace chybějících 
sportovišť 

Střední 
2015-
2022 

OISMAP 13000 
vlastní  

dotace 

Komentář: Vypracování studii na rozšíření sportovišť na území města. Výstavba odlehčovacího 
hřiště FC Ivančice, rozšíření krytých sportovišť. Vybudování dětských hřišť na sídlištích. 

A.5.2. Koncepce sportovních 
aktivit ve městě. 

Vysoká 
2015 

2016 

 Rada 
města/OISMAP 

  6000 
vlastní 

 

Komentář: Stanovení rozvoje a podpory sportovních aktivit. Získání pozemků pro další rozvoj. 

A.5.3. Řešení relaxačních 
zón 

Střední 
2016 - 
2020 

           Rada 
města/OISMAP 

15000 
vlastní 

dotace 

Komentář: zpracování studie aktivní odpočinkové zóny Réna. 

 

Opatření A.6 Podpora spolkové činnosti, kulturních a sportovních aktivit 

Ve spolupráci s komisí pro sport, volný čas a mezinárodní spolupráci povede toto opatření k podpoře 
spolkové činnosti, kulturních a sportovních aktivit ve městě.  Bude se zabývat podrobnou analýzou, 
koncepcí a strategií v oblasti kultury, mládeže, sportu, volného času a prevencí negativních a 
patologických jevů a mezinárodní spolupráce.  V rámci komunitního plánování zapojíme mládež i 
dospělé do řešení této problematiky. Zapojíme se do různých projektů a dotačních programů. 
Zaměříme se na potřeby a možnosti každé věkové skupiny samostatně. Zacílíme na propagaci sportu, 
kultury a volnočasových aktivit. Vytvoříme ucelený systematický prostor pro předávání informací 
veřejnosti uvnitř města i navenek / region, kraj, ČR i zahraničí. 

Název aktivity Důležitost Termíny Odpovědnost 
Náklady 
(v tis.) 

Zdroje 
financování 

A.6.1 Podpora spolkové 
činnosti 

Střední Průběžně Rada města 7700 vlastní 

Komentář: Finanční podpora spolků. Postupné vytváření zázemí pro spolky. Vytváření podmínek pro 
setkávání obyvatel všech věkových kategorií a různého zaměření. 

A.6.2 Podpora veřejných 
aktivit ve městě 

Střední Průběžně Rada města 4200 vlastní 

Komentář: Zefektivnění propagace aktivit a mediální komunikace ve městě. Podpora kulturních a 
volnočasových aktivit místních částí. Vytvoření efektivního systému využití finančních prostředků 

v oblasti kultury. 
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Název aktivity Důležitost Termíny Odpovědnost 
Náklady 
(v tis.) 

Zdroje 
financování 

A.6.3. Podpora sportu a 
pohybových aktivit ve městě 

Střední Průběžné Rada města 11900 vlastní 

Komentář: Vytvoření koncepce pohybových aktivit. Vytvoření efektivního systému využití finančních 
prostředků v oblasti sportu a pohybových aktivit na základě analýz potřeb všech věkových kategorií. 

A.6.4 Vytvářet podmínky pro 
systematickou výchovu dětí 

a mládeže ve sportovních 
oddílech 

Vysoká Průběžně 
Rada města/ 

Ředitelé škol 
3000 vlastní 

Komentář: ve spolupráci se sportovními kluby vést mládež ke sportu, propagovat sport na 
základních školách a umožnit prezentaci, nebo nábory jednotlivých oddílů přímo na ZŠ. Dle 

finančních možností podporovat sportovní oddíly, přednostně ty, které zajišťují výchovu dětí a 
mládeže. Podpora vrcholového sportu. 

 

A.6.5. Rozvoj mezinárodní 
spolupráce 

Střední Průběžně SVČ a komise 1400 
vlastní 

dotace 

Komentář: Rozvíjení oblasti mezinárodní spolupráce – zapojení organizací do mezinárodních 
projektů  a aktivit ve spolupráci se Střediskem volného času. Zmapovat oblasti a možnosti 

mezinárodní spolupráce. Nastavení cílů, výstupů a pravidel mezinárodní spolupráce v různých 
oblastech / kultura, sport, VČ a další. 

 
 

 

Rozvojová oblast B. Ekonomický rozvoj města 

Střednědobé cíle do 2022: 

 Snížit podíl nezaměstnaných osob ve městě 

 Zvýšit počet návštěvníků města 

 Zajistit čištění odpadních vod ve všech částech města 

 Omezit dopravu v centru města, zejména nákladní 

 Zvýšit bezpečnost dopravy 

 Zkvalitnit cestování veřejnou dopravou 

 

Opatření B.1 Podpora podnikání a tvorby pracovních míst 

Opatření se zaměřuje na podporu místního podnikání. Představuje možnost rozvoje nejen snahou 
města o maximální informovanost podnikatelských subjektů o veřejných zakázkách a možnostech 
získání dotací na rozvoj podnikání ale i aktivitu ve vymezování ploch k vytváření průmyslových zón. 
Při tvorbě územního plánu město úzce spolupracuje s úřadem územního plánování na začlenění 
ploch vhodných pro další rozvoj podnikatelských aktivit. Zpracováním územních studií na vybrané 
lokality a jejich začlenění do územního plánu, zatraktivní město pro budoucí investory a 
zaměstnavatele. 
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Název aktivity Důležitost Termíny Odpovědnost 
Náklady 
(v tis.) 

Zdroje 
financování 

B.1.1 Vymezování / příprava 
ploch pro podnikání 

Vysoká 2018 
Zastupitelstvo 

města 
500 

vlastní 

dotace 

Komentář: Zpracování územní studie průmyslové zóny a její začlenění do územního plánu. 
B.1.2 Podpora 

informovanosti podnikatelů 
a spolupráce na rozvoji 

regionu 

Střední 
2016-
2020 

Rada 200 vlastní 

Komentář: Informování podnikatelů o plánech města, podpora informovanosti o možnostech 
podpory pracovních míst, podpora spolupráce podniků a škol. 

 

Opatření B.2 Rozvoj cestovního ruchu 

Rozvoj cestovního ruchu je přímo závislý na atraktivnosti prostředí. Oprava a zpřístupnění 
významných památek ve městě přispěje ke zvýšené návštěvnosti města. Nabídkou možnosti 
nahlédnout do některých památek města, které nejsou v současné době přístupné, podpoříme zájem 
turistů.  

Přímou souvislost s rozvojem cestovního ruchu mají naučné stezky. Budováním naučných stezek po 
samotném městě i okolí získá město další zájem návštěvníků. Stezky budou provázet zájemce po 
historických památkách označených informačními tabulemi s výkladem k jednotlivým objektům. 

Naučné  trasy ve volné přírodě budou opatřeny zastaveními na významných místech které budou 
opatřeny informacemi o zvláštnosti území, či zajímavostí v dané lokalitě.  

Propagace turistiky bude zajišťována vydáním průvodců po městě a naučných stezkách. KIC zajistí 
informační servis pro návštěvníky města, poskytne veškeré tištěné materiály vydané městem a podá 
k nim odborný výklad. Pořádáním jak stálých, tak příležitostných výstav nabídne návštěvníkům 
města zajímavé akce. Tradiční významné akce jako Slavnosti chřestu, pouť, Svatováclavské trhy, 
Grilfest, Advent v Ivančicích, budou zdokonalovány, aby získaly atraktivitu a zvýšily návštěvnost 
města.   

Název aktivity Důležitost Termíny Odpovědnost 
Náklady 
(v tis.) 

Zdroje 
financování 

B.2.1 Oprava památek a 
jejich zpřístupnění 

Střední Průběžně OISMAP 9000 
vlastní 

dotace 

Komentář: Synagoga, hřbitov, hradby, ostatní menší kulturní památky, kapličky, kříže. 

B.2.2 Vytvoření naučných 
stezek ve městě a v okolí 

Střední 2017 KIC/OISMAP 200 
vlastní 

dotace 

Komentář: např. Po stopách Vladimíra Menšíka 
B.2.3 Podpora turistiky a 

tras ve městě a jejich 
propagace 

Střední 
2016-
2022 

KIC/OISMAP 

 
1400 vlastní 

Komentář: pořízení informačních tabulí a zlepšení značení, vytvoření stezek pro turistiku v lesních 
komplexech, vypracování tipů na vícedenní pobyty ve městě a jeho okolí. 

 

Opatření B.3 Budování a modernizace technické infrastruktury 

Město disponuje kompletní technickou infrastrukturou, v roce 2013 byla provedena rekonstrukce 
kanalizačního a vodovodního řadu. Modernizací úpravny vody bylo zajištěno dostatečné zásobování 
pitnou vodou na celém území města. Nedořešeny však zůstaly městské části, prioritou stanovenou 
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pro nejbližší možné období je odkanalizování těchto částí ve spolupráci se SVAK. Město se bude 
finančně podílet na realizaci odkanalizování. Zajistí tak minimální dopad znečišťování na životní 
prostředí regionu. 

Nezbytnou součástí rozvoje města, je smysluplná a architektonicky řešená bytová zástavba. Město 
má zájem na zvýšení počtu obyvatel a jednou z možností jak dosáhnout zájmu občanů je nabídnout 
zajímavé a úhledné lokality pro bydlení. V návaznosti na územní plán zpracovat na vytipované 
lokality zástavbové územní studie zapadající do krajiny. V rámci možností zajistit vybavení 
infrastrukturou a iniciativně řešit majetkové poměry dané lokality tak, aby výsledná cena 
nabízených pozemků pro výstavbu byla přitažlivá pro nové usedlíky.  

Energetická náročnost města je na neuspokojivé úrovni. Řešením je optimalizace rozmístění 
veřejného osvětlení a získání informací o možnostech nových technologií. Začleněním technologií do 
systému veřejného osvětlení dosáhnout energetických úspor. Využít nabídky energetických 
společností a dotačních titulů na podporu budování nových částí VO.  

Název aktivity Důležitost Termíny Odpovědnost 
Náklady 
(v tis.) 

Zdroje 
financování 

B.3.1 Odkanalizování 
místních částí Budkovice, 

Řeznovice, Hrubšice 
Vysoká 

2016-
2020 

Zastupitelstvo 
města 

20 000 OP ŽP 1.1 

Komentář: Svazek vodovodů a kanalizací bude investorem odkanalizování, financování zajistí 
Svazek (dotace OPŽP, SZIF), město poskytne spoluúčast. 

B.3.2 Příprava ploch pro 
bydlení 

Vysoká 2016 ORR 600 
vlastní 

dotace 

Komentář: Zpracování zástavbových studii a jejich začlenění do územního plánu. 
B.3.3 Optimalizace 

energetické náročnosti 
města 

střední 2022 OISMAP+ OPF 6000 
vlastní 

dotace 

Komentář: renovace veřejného osvětlení, postupné nahrazení zastaralých světelných zdrojů 
úspornější technologií a optimalizace rozmístění. 

 

Opatření B.4 Dobudování silniční infrastruktury 

Silniční infastruktura ve městě v některých úsecích nevyhovuje současnému provozu. Územní plán 
zachovává významné komunikace beze změn, s možností rozšíření důležitých uzlů komunikací II. 
třídy.. Nově vzniklé místní komunikace při zástavbě budou řešeny v zástavbových studiích dle 
navržených propozic. Zpracovatel studie vždy zajistí prodiskutování s odborníky v oblasti dopravy a 
dotčených správců ostatních komunikací.  

Řešení dopravních problémů spojených s hustotou provozu v kritických časech, je přímo závislé na 
dopravní stavby provedené na krajských komunikacích II. tř. Navrhované řešení kritických míst 
zbudováním okružních křižovatek je v zájmu města. Podpora výstavby ze stran města je stanovena 
zajištěním projektové dokumentace a vydáním územního rozhodnutí pro stavbu okružních 
křižovatek. Jednáním se správcem komunikace (SÚS), dosáhnout realizace staveb za finanční 
podpory dotačních fondů. Pokusit se prosadit převod Jižního obchvatu do majetku JMK a směrovat 
těžkou dopravu mimo střed města. 

Stav místních komunikací je uspokojivý, jejich průběžná oprava je závislá na finančních možnostech 
města. Opravy místních komunikací a chodníků provádí město na základě stavu dané komunikace. 
Zmapováním situace dosáhne město přehled o nutnosti investic, následně pak stanoví pořadí oprav. 
Chodníky na území města budou systematicky opravovány, každoročně město vyčlení stabilní částku 
na jejich renovaci, postupně tak obnoví podstatnou část chodníků v intravilánu. Při plánování brát 
zřetel na investice správců sítí, předcházet tak zbytečným poničením nových povrchů. Problémem 
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kterým je nutné se zabývat je navýšení počtu parkovacích míst, při opravách ulic začlenit vždy do 
projektu parkovací stání. 

Dopravní značení v některých částech města neodpovídá potřebám občanů, město zajistí projednání 
s dopravními odborníky a úpravu značení dle potřeb. Lepší orientaci ve městě zajistí instalace 
směrových značek označující významné místa. Vybudování kamerového systému umožní přehled o 
dopravní situaci a zajistí včasnou reakci městské, či státní policie na problémovém místě. 

Název aktivity Důležitost Termíny Odpovědnost 
Náklady 
(v tis.) 

Zdroje 
financování 

B.4.1 Rozvoj dopravní 
infrastruktury v návaznosti 

na ÚP 
Střední Průběžně ORR 700 vlastní 

Komentář: rozvíjet síť komunikací dle územního plánu. 

B.4.2 Dopravní stavby 
krajských komunikací 

Vysoká 
2016 - 
2022 

OISMAP 35000 
vlastní 

IROP 1.1 

Komentář: Prosazení realizace opravy silnice II/394 a převod městské komunikace  II/152 (jižní 
obchvat) do vlastnictví kraje. Prosazení kruhových objezdů, rekonstrukce křižovatek. Ve spolupráci 
s dopravními odborníky a zainteresovanými institucemi dosáhnout konsensu o optimálním průběhu 

a technických parametrech připravovaných dopravních staveb (okružní křižovatky, odhlučnění) 
B.4.3 Zlepšování stavu 
místních komunikací a 

chodníků 
Vysoká 

2016-
2022 

OISMAP 65000 
vlastní 

dotace 

Komentář: opravy, výstavba nových komunikací, opravy chodníků na území města.  Navýšení počtu 
parkovacích míst, projektově řešit možnou výstavbu. Obnovení a dobudování přechodů pro chodce. 

B.4.4 Zvýšení účinnosti 
dopravního značení  

Střední 
2016-
2022 

OISMAP+ MěP 1400 vlastní 

Komentář: zejména formou reflexních prvků. Systémový dohled nad bezpečností silničního provozu, 
zvážit účelnost kamerového systému pro monitorování kritických míst. 

 

Opatření B.5: Zkvalitnění podmínek pro veřejnou a nemotorovou dopravu 

Aktivity vedoucí ke zlepšení veřejné dopravy ve městě jsou zaměřeny na optimalizaci spojů IDS JMK 
a soukromých dopravců. Záměrem je dosažení návaznosti spojů dle potřeb občanů dojíždějících za 
zaměstnáním a zajištění dostupnosti městských částí nejen během pracovního týdne ale i o sobotách 
a nedělích. Úprava stávajících autobusových zastávek a autobusového nádraží vedoucí ke 
zkulturnění prostředí. Jednat z JMK o vhodnosti umístění přestupního uzlu a vymezení území pro 
realizaci. 

Zahájení projektování cyklostezek, určení subjektu pověřeného majetkovým zjištěním dotčených 
pozemků. Výstavba cyklostezek spojující okolní obce a města zajistí jejich bezpečné propojení. Vyřeší 
přepravu aktivních osob mezi obcemi, sníží nebezpečí úrazu při hustém provozu na nepřehledných 
úsecích spojujících region. Rozšíří možnosti pohybu účastníků nemotorové dopravy a podpoří 
cestovní ruch v regionu.  

Zcela klíčovým bodem je propojení významných míst na území města, nemocnice, úřady, nádraží, 
sportoviště, školy, cyklotrasou. Hojně využívaná cyklistická přeprava vyžaduje zajištění bezpečných 
cest, případně jejich vyznačení na stávajících komunikacích. Doplněním odstavných ploch pro kola 
s možností uzamčení, zajistí město komfort pro uživatele. 
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Název aktivity Důležitost Termíny Odpovědnost 
Náklady 
(v tis.) 

Zdroje 
financování 

B.5.1 Řešení veřejné 
dopravy v centru města 

Vysoká 
2017-
2020 

ORR 5600 IROP 1.2 

Komentář: přestup vlak/bus, ve spolupráci s krajem; zpevnění ploch na vlakovém nádraží a snaha o 
modernizaci jeho prostor, Vést jednání s IDS JMK s cílem optimalizace návaznosti spojů. 

B.5.2 Vybudování 
cyklostezky k okolním  
směrem na Moravské 

Bránice a Dolní Kounice 

Střední 
2016-
2022 

OISMAP 12000 IROP 1.2 

Komentář: navržení, projektování a postupná realizace záměru propojení okolních měst a obcí. 
Napojení stávajících cyklostezek, umožnit tak bezpečnou přepravu a celkově lepší propojení obcí 

v regionu. 
B.5.3 Vybudování 

cyklostezek propojujících 
klíčová místa města 

Střední 
2016-
2022 

OISMAP 4000 IROP 1.2 

Komentář: jedná se hlavně o vlakové nádraží, hlavní sídelní lokality, výrobní provozy, centra 
maloobchodu a služeb, školy, nemocnice, městský úřad, sportoviště, kulturní centra a další klíčové 

instituce města. Vytvoření prostoru pro odložení a uzamčení kol. 

 

 

Rozvojová oblast C. Veřejný prostor a životní prostředí 

Střednědobé cíle do 2022: 

 Zlepšit vzhled města 

 Zefektivnit odpadové hospodářství 

 

Opatření C.1: Péče o budovy a bytový fond města 

Na základě zpracované koncepce obsazovat městské byty dle rozhodnutí Bytové komise.  Zajistit 
průběžnou rekonstrukci nevyhovujících bytů. Zhotovit pasport stavu bytů a stanovit plán oprav. 
Zapojit do drobných úprav bytů samotné nájemníky. Provést revizi nájemních smluv a v návaznosti 
na stav bytu narovnat nájemní vztahy. 

Na dosud nezateplených budovách zpracovat energetické studie, na jejich základě pak vyhotovit 
projekty k podání žádostí o dotaci z fondů OPŽP. Následně provádět zateplení budov vedoucí 
k dosažení tepelných úspor. 

Název aktivity Důležitost Termíny Odpovědnost 
Náklady 
(v tis.) 

Zdroje 
financování 

C.1.1 Zpracovat koncepci 
stávajícího bytového fondu 

města 
Střední 

2016-
2022 

OISMAP 10500 vlastní  

Komentář: systematické opravy v obecních bytech, revize nájemních vztahů. 

C.1.2 Realizace opatření 
energetických úspor budov 

Střední 
2016-
2022 

OISMAP 14000 
vlastní 

dotace 

Komentář: Potřebné budovy budou identifikovány v rámci zpracování energetického auditu budov. 
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Opatření C.2 Zlepšování stavu veřejných prostranství  

Stav veřejných prostranství vyžaduje provedení stavebních úprav. Střed města i centra městských 
částí vykazují známky nedostatečné pozornosti. Cílem je hledat nenákladné opatření vedoucí 
k revitalizaci center. Bezpečnost občanů ve městě zajistí kamerový systém, který umožní včasný 
zásah policie při páchání trestné činnosti.  Chybějící veřejné záchody budou zajištěny nájemním 
vztahem, město uzavře nájemní smlouvu obsahující kompletní servis sociálního zařízení.  

Obnova historických cest nepřímo navazuje na vytváření naučných stezek, zpevňováním lesních cest 
a opravou povrchů účelových komunikací zajistit udržení účelových komunikací, spojující významná 
místa v krajině.  

Název aktivity Důležitost Termíny Odpovědnost 
Náklady 
(v tis.) 

Zdroje 
financování 

C.2.1 Revitalizace centra 
města a středu místních 

částí 
Střední 

2016-
2022 

     OISMAP 12000 
vlastní 

dotace 

Komentář: oprava zpevněných ploch na Palackém, Komenském a Tesařově náměstí. Obnovení 
funkce návsi v Letkovicích a v ostatních částech. Zajištění veřejného WC ve středu města. 

C.2.2 Obnova historických 
cest v krajině 

Nízká 
2016-
2022 

Městské lesy 1500 
vlastní 

dotace 

Komentář: zachování místních účelových komunikací, lesních cest vedoucích k významným 
lokalitám a jejich postupná obnova. 

 

Opatření C.3 Zkvalitnění životního prostředí 

Problematika zkvalitnění životního prostředí je obsáhlé téma nabízející široké spektrum možností 
řešení, jak zkvalitnit životní prostředí ve městě. Směr, kterým se město bude ubírat je navržen dle 
současné potřeby. Město se zaměří na snižování prašnosti, vypracuje plán čištění ulic, na jehož 
základě se bude provádět pravidelná údržba komunikací. Zamezí se tak víření jemných nečistot do 
ovzduší a maximálním nasazením úklidové techniky, kterou město vlastní, dosáhne snížení prašnosti 
na veřejných prostranstvích. 

Město má zájem na dalším rozšiřování zeleně a to jak v centru na okrajových částech. Cílem je 
maximálně využít dotačních titulů k realizaci nových zelených ploch a údržbě stávající zeleně. 
K tomu je nezbytně nutné navrhnout plochy pro nové plánované výsadby zeleně, připravit podklady 
pro dotační žádosti a na základě rozhodnutí o přijetí dotace zahájit samotnou realizaci projektu. 
Veškerá zeleň v centru města bude evidována v „Plánu údržby zeleně“, ten upřesní jednotlivé kroky 
k ošetření výsadby, aby bylo dosaženo upravenosti zelených ploch.   Vhodným sestavením lesního 
hospodářského plánu, se pokusit obnovit původní stav krajiny v lesních porostech, umožnit návrat 
původních druhů živočichů do prostředí tzv. Biocenter.  

Dlouholetým problémem který nemá v současné době řešení je úprava toku Mřenkova potoka a 
mlýnského náhonu. Koryto toku prochází přes střed města pod zemí a vyúsťuje těsně za samotným 
centrem. Aktivita řeší zpracování studie, následně pak projektu, zaměřeného na celkové zlepšení 
situace. Projekt bude obsahovat komplex aktivit, vedoucí k dosažení definitivního uspokojivého 
řešení. 

Název aktivity Důležitost Termíny Odpovědnost 
Náklady 
(v tis.) 

Zdroje 
financování 

C.3.1 Snižování prašnosti  Vysoká Průběžně OISMAP 800 vlastní 

Komentář: pravidelné čištění místních komunikací, zpevnění prašných cest. 
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Název aktivity Důležitost Termíny Odpovědnost 
Náklady 
(v tis.) 

Zdroje 
financování 

C.3.2 Revitalizace veřejné 
zeleně a budování biocenter 

Střední 
2016-
2022 

OISMAP+ 
Městské lesy 

7000 OP ŽP 4.2 

Komentář: Aktivita zahrnuje úpravy prašných ploch zatravněním, zalesněním, výsadbu stromů 
kolem komunikací a na veřejných prostranstvích. Obnova sadů v okrajových částech Ivančic. Zřízení 

technických služeb města. 

C.3.3 Revitalizace koryt 
vodních toků 

Střední 2018 OISMAP 1200 OP ŽP 1.3 

Komentář: vyprojektování kompletního řešení úprav mlýnského náhonu a Mřenkova potoka 
tekoucího přes město. 

 

Opatření C.4 Optimalizace odpadového hospodářství 

Odpadové hospodářství projde v nejbližších letech zásadní proměnou, jedním z faktorů, které 
výrazně změní strategii je omezení skládkování využitelného odpadu v roce 2024. V této souvislosti 
dojde s navýšením cen za uložení odpadu. Město na tuto situaci reaguje změnou koncepce 
odpadového hospodářství. Záměrem je dosažení zvýšení třídění komunálního odpadu separováním 
recyklovatelných složek a tím dosažení snížení produkce směsného komunálního odpadu. Nová 
koncepce využívá moderní technologie k evidenci svozových nádob. Na základě výstupů bude možné 
motivovat občany k třídění odpadů. Rozšířením zpracování dat o množství likvidovaného odpadu, 
bude zjišťována efektivita stanovených opatření. V třídění odpadů je značný potenciál, 
celorepublikový průměr ukazuje, že se vytřídí pouze 35% směsného odpadu. Začleněním motivačních 
programů může město dosáhnout nárůstu separovaných složek odpadu, ten je pak vykupován jako 
druhotná surovina. Výtěžek z prodeje bude použit zpět na další rozvoj služeb občanům v oblasti 
likvidace odpadu. 

Jedním z předpokladů pro úspěšnou likvidaci odpadů a zkvalitnění životního prostředí, je dostatečná 
kapacita odpadního dvora. Měla by umožnit ukládat občanům objemný komunální odpad, drobný 
stavební odpad a nebezpečný odpad. Zajištěním likvidace těchto odpadů a mapováním černých 
skládek, město zamezí ukládání odpadu do volné přírody. Odpadní dvůr v současné době neodpovídá 
standartu, modernizací a rozšířením kapacity město zajistí uložení různých druhů odpadu ve 
speciálně vyčleněných kontejnerech. V prvopočátku tak umožní základní třídění odpadu. Důležitým 
krokem k modernizaci sběrného dvora je vytvoření pracovní skupiny, která od prvopočátku začne 
spolupracovat na zhotovení projektu a následné zpracování žádosti o dotaci. V případě obdržení 
dotace, skupina zajistí kompletní dopracování projektové dokumentace nezbytné k výstavbě nového 
odpadního dvora. Samotná realizace proběhne po výběru zhotovitele na základě vypracované 
dokumentace. 

Důležitým článkem v likvidaci odpadů je osvěta. Ve spolupráci s firmou EKO-KOM šířit informace o 
možnosti třídění a následného využití odpadu. Prezentovat třídění na veřejných akcích, ve školách 
organizovat tematická setkání, která poučí o základním třídění a rozšíří znalosti dětí, kam uložit 
různé druhy odpadu.  

Další druhem odpadu, který má město za povinnost likvidovat je bioodpad. Jeho svoz a likvidace je 
zajištěna svozovou firmou. Město poskytuje občanům bezplatně nádoby k ukládání bioodpadu, jejich 
množství je však nedostačující. Úkolem je zajistit dostatečný počet bio nádob pro potřeby občanů. 
V případě jarních a podzimních měsíců, využít techniku v majetku města určenou na přepravu 
bioodpadu. Samotný odpad pak likvidovat v nejblíže dostupných bioplynových stanicích, či 
kompostárnách. Zmapovat situaci v oblasti obchodu s bioodpadem, pokusit se vytěžit finanční 
prostředky z jeho likvidace. 
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Název aktivity Důležitost Termíny Odpovědnost 
Náklady 
(v tis.) 

Zdroje 
financování 

C.4.1 Změna koncepce 
třídění a nakládání s odpady 

Vysoká 
2016-
2018 

Odbor 
životního 
prostředí 

   600 vlastní 

Komentář: vytvoření systému přehledu o produkci odpadu obyvatelstva, realizace motivačních 
programů vedoucích ke zvýšení třídění odpadů. Vypracování studie na účelem postupného budování 

energetické soběstačnosti – odpad jako zdroj energie pro město. 
C.4.2 Zvýšení kapacity 

sběrného dvora 
Vysoká 

2016-
2022 

OISMAP 20 000 OP ŽP 3.2 

Komentář: Vybudování nového střediska sběru odpadů, s důrazem na třídění odpadu. Zřízení 
technických služeb zajišťující provoz OD. 

 
C.4.3 Zvýšení 

informovanosti o efektivním 
nakládání s odpady 

Střední Průběžně 
Odbor 

životního 
prostředí 

350 vlastní 

Komentář: propagování informací o možnosti využití odpadů jako surovin k dalšímu zpracování.  
Připravení programu pro žáky základních škol, k získání návyku třídění odpadů. 

C.4.4 Likvidace bio odpadu Střední 
2016-
2022 

Odbor 
životního 
prostředí 

700 
vlastní 

dotace 

Komentář: snahou města je umožnit bezplatnou likvidaci bio odpadu pro většinu domácností. Město 
zajistí dostatečný počet nádob k uložení bio odpadu a jejich pravidelný svoz. Odpadní dvůr bude 

disponovat velkoobjemovým kontejnerem určeným k uložení bio odpadu.  
 

Rozvojová oblast D. Dobrý úřad 

Střednědobé cíle do 2022: 

 Posílit plánování rozvoje a efektivnost nakládání s finančními prostředky (včetně 
získávání dotačních prostředků) 

 Zvýšit efekty ze spolupráce s okolními subjekty 

 Více zapojit veřejnost do dění ve městě 

 

Opatření D.1 Zkvalitnění správy města 

Zavedení strategického řízení, spočívá ve vytvoření „Plánu rozvoje města“.  

Na jeho vzniku se podílí vedení města, zastupitelé, odborné komise, odbor Regionálního rozvoje a 
projektový manažer města. Výsledkem je stanovení opatření, které vedou ke zlepšení života ve městě 
na základě zjištěných potřeb. Jednotlivá opatření pak budou realizována v časovém horizontu 4-7 
let.  

Provázáním programu rozvoje města s následnými akčními plány, které vycházejí z opatření a jejich 
začlenění do rozpočtu, optimalizuje chod veřejné správy. Jasně stanovené aktivity jsou vyhodnoceny 
v návaznosti na poskytované dotační tituly, které zajistí částečné finanční krytí. Tím je zajištěno 
efektivní využití finančních prostředků města, které sníží svoje náklady na přípravu a uskutečnění 
daných cílů a otvírá možnost jejich dalšího využití. 

Regulativem, který jasně vymezuje prostorové a funkční uspořádáním ploch v krajině pro 
navrhované záměry města je „Územní plán“ Ten umožňuje trvale udržitelný rozvoj v návaznosti na 
záměry města (PRM).  Přijetí územního plánu je klíčovou záležitostí k dalšímu rozvoji města. ORR 
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provede ve spolupráci s pořizovatelem nezbytné kroky k zapracování připomínek. Následně vyhlásí 
veřejné projednání ÚP. V případě podání dalších připomínek, pokud budou shledány odůvodněné, 
opět tyto zapracuje a získá kladné stanoviska dotčených orgánů. Dalším krokem bude schválení 
územního plánu zastupitelstvem. Zpracované územní studie budou začleněny do ÚP. 

Opatření týkající se e- governmentu je zaměřeno na využití dostupných informačních technologií a 
elektronických nástrojů k předávání informací mezi občany, organizacemi, jinými veřejnými 
institucemi a ke správě věcí veřejných. Veřejná správa by měla být po aplikaci opatření pro veřejnost 
přístupnější a efektivnější.  

Procesní řízení v rámci úřadu je možno zkvalitnit urychlením přesunu samotných informací určeným 
pracovníkům úřadu. Stanovením jasných kompetencí mezi odbory a určením pracovní náplně uvnitř 
odborů. Soustavným vyhodnocováním fingování úřadu ve srovnání jinými obdobnými úřady, 
promítáním úprav do organizačního schématu a vnitřních předpisů. Zvyšováním profesních znalostí 
úředníků prostřednictvím osobního vzdělávání. 

Potřeba informovat občany města o záměrech a budoucích změnách je možností jak zapojit 
veřejnost do tvorby samotného vzhledu města. Dostatek informací poskytovaných městem směrem 
k občanům o dění ve městě, zvýší jejich zájem a přitáhne veřejnost k veřejnému projednávání 
zásadních návrhů, vedoucích k rozvoji města. Využitím všech dostupných informačních prostředků 
pokryje město široké spektrum obyvatel, informovanost o kulturních a sportovních akcích zvýší 
návštěvnost a pozvedne jejich význam. 

K získání poznatků od svých občanů, kteří navštíví Městský úřad za účelem vyřízení nezbytných 
záležitostí, poslouží jednoduché dotazníkové šetření spokojenosti.  Občané ohodnotí daný odbor dle 
spokojenosti s přístupem patřičného úředníka. Na tomto základě se město bude snažit zlepšit 
fungování veřejné i státní správy ke spokojenosti občanů. Cílem je dosažení přístupného a otevřeného 
úřadu, kladně hodnoceného veřejností. 

Název aktivity Důležitost Termíny Odpovědnost 
Náklady 
(v tis.) 

Zdroje 
financování 

D.1.1 Zavedení 
strategického řízení 

Vysoká 2016-2018 
I 

Místostarosta 
200 vlastní 

Komentář: vytvoření akčních plánů na základě PRO, zajistit maximální výtěžnost dotačních titulů 
v návaznosti na investice zařazené do akčních plánů. Aktualizace akčních plánů dle potřeb města. 

D.1.2 Zkvalitnění finančního 
řízení města 

Vysoká Průběžně 

OISMAP + 
odbor 

plánovací a 
finanční 

400 vlastní 

Komentář: zlepšení provázanosti rozpočtových výhledů a rozpočtů města s programem rozvoje 
města a akčními plány. Optimalizovat náklady města v oblasti nákupu služeb, revize smluv.(Česká 

pošta, energie, banky a ostatní provozní náklady) 

D.1.3 Dokončení územního 
plánu 

Vysoká 2016 
Odbor 

regionálního 
rozvoje. 

1000 IROP 3.3 

Komentář: zajistit vyřešení námitek plynoucích z podání připomínek, získání kladných stanovisek 
všech dotčených orgánů, odsouhlasení vybrané varianty územního plánu zastupitelstvem města. 

Vypracovat územní studie a regulační plány v návaznosti na plánovaný rozvoj města. 
D.1.4 Rozvoj e-governmentu Střední Průběžně OVV + OIS 2000 IROP 3.2 

Komentář: rozvoj informačních a komunikačních technologií využitelných k lepšímu řízení veřejné 
správy. 

D.1.5 Zkvalitnění procesního 
řízení v rámci úřadu 

Střední Průběžně Tajemník 1300 OP ZAM 3.1.1 
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Název aktivity Důležitost Termíny Odpovědnost 
Náklady 
(v tis.) 

Zdroje 
financování 

Komentář: zajištění plynulého toku informací mezi jednotlivými pracovišti úřadu. Vymezení 
kompetencí mezi odbory a v rámci odborů. Zajištění osobního vzdělávání úředníků a tím posílení 

jejich profesních znalostí. Zlepšování kontrolního systému. 
D.1.6 Informování a 

komunikace s občany 
Vysoká 2016-2018 

OVV + 
webmaster 

900 vlastní 

Komentář: informování občanů o rozvojových plánech prostřednictvím místních médií, zapojení 
občanů do diskuzí o budoucnosti města. Rozvoj webových a facebookových stránek. Využití 

mobilních aplikací. Zveřejňování záznamů z jednání rady a zastupitelstva, zveřejňování smluv, 
jednání výborů a komisí. Besedy s veřejností a zástupci jednotlivých částí města. 

D.1.7Průzkum spokojenosti 
občanů s výkonem veřejné 

správy 
Střední Průběžně Rada města 100 vlastní 

Komentář: vytvoření systému bodování spokojenosti občanů po návštěvě MěÚ a hodnocení přístupu 
jednotlivých úředníku. 

 

Opatření D.2 Vnější vztahy města 

Město je členem Mikroregionu Ivančicko a MAS Brána Brněnska. Tyto organizace sdružují obce 
v regionu a jejich cílem je nabídnout zlepšení vybavenosti obcí. Zástupci města v těchto sdruženích 
budou pravidelně informovat zastupitele o možnostech využití nabízených aktivit, či projektů.  
Možnosti financování různých záměrů města prostřednictvím MAS nebo Mikroregionu, předloží 
zástupci vždy po vyhlášení operačních programů. Projekty spojující zájmy obcí budou 
upřednostněny. Cílem je dosáhnout návaznosti jednotlivých projektů uskutečněných v regionu tak, 
aby bylo možné postupně realizovat záměry vedoucí k rozvoji celého regionu.  

Spolupráce partnerských obcí nabízí spoustu možností nejen v poznávání jiných míst ale i jiné 
kultury a zvyků. Vzájemné navštěvování umožní získání nových přátel všech věkových skupin. Rozšíří 
komunikaci mezi obcemi a pomůže prodiskutovat palčivé problémy, případně najít společná řešení 
některých problémů. Pořádáním kulturních a sportovních akcí na úrovni obcí a škol, nabídne 
možnost výměnných pobytových táborů pro děti a širokou veřejnost. 

Název aktivity Důležitost Termíny Odpovědnost 
Náklady 
(v tis.) 

Zdroje 
financování 

Komentář: vymezení role města a nastavení spolupráce s různými subjekty. 

D.2.1 Rozvoj spolupráce 
s okolními obcemi, v rámci 

mikroregionu a s MAS 
Střední Průběžně 

Pověření 
zástupci 

zastupitelstvo 

2000 
vlastní 

dotace 

Komentář: v rámci svazků obcí i přímo, rozvíjet společné plánování obcí v regionu. Dosáhnout 
koordinovaného rozvoje regionu a návaznosti projektů. Poskytnutí zkušeností s řízením samosprávy 

a tím spojených povinností v rámci ORP. 

D.2.2 Využití spolupráce 
s partnerskými obcemi 

Střední Průběžně KIC 700 
vlastní 

dotace 

Komentář: vzájemná spolupráce obcí na kulturních a společenských akcích významných pro 
navázání mezilidských vztahů. Využití předností jednotlivých obcí pro příměstské tábory dětí a jejich 

sportovní vyžití. 
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B.3 PODPORA REALIZACE PROGRAMU 

ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ, ŘÍZENÍ, ORGANIZACE NAPLŇOVÁNÍ PRM 

Za koordinaci činností spojených s Programem rozvoje města Ivančice je odpovědný 
1. místostarosta města. Spolupracuje s projektovým manažerem Odboru vnitřních věcí.  

Program rozvoje města Ivančice je schválen zastupitelstvem města a slouží jako klíčový podklad 
pro rozhodování o směřování investičních výdajů města do projektů rozvojového charakteru. Je 
i obecnějším podkladem pro rozhodování o konkrétních rozvojových činnostech města i jiných 
subjektů, tj. budoucí kroky musí být v souladu s vizí a cíli programu. 

Slouží rovněž jako východisko pro zpracování vybraných oblastí v případných tematických 
koncepcích města. Zpracovatelé jednotlivých tematických koncepcí konzultují obsah a proces 
zpracování těchto koncepcí s 1. místostarostou města, který posuzuje jejich vazby na PRM 
Ivančice.  

Projektový manažer Odboru vnitřních věcí průběžně posuzuje plánované aktivity ve vztahu 
k možnosti získání dotací mimo rozpočet města (dotace kraje, EU, ČR a jiné). 

Pro město a jím zřizované organizace je naplňování opatření (aktivit) konkretizováno ve formě 
akčního plánu, který je vytvářen v návaznosti na Program rozvoje města Ivančice každoročně na 
nejbližší 1–2 roky. Za tvorbu akčního plánu je zodpovědným garantem 1. místostarosta města, 
který na tvorbě spolupracuje s projektovým manažerem Odboru vnitřních věcí.  

Ostatní aktéři (podnikatelé, neziskové organizace a další) se na cíle programu rozvoje města mohou 
odvolat při žádostech o dotační podporu na realizaci svých rozvojových aktivit z veřejných 
prostředků kraje, ČR a EU. 

 

POSTUP SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ REALIZACE PRM 

PRM Ivančice jsou zpracovány na období 8 let do roku 2022. Jednou ročně probíhá hodnocení 
plnění aktivit a je zhodnocen základní vývoj města.  Po uplynutí platnosti PRM Ivančice je 
zpracováno souhrnné hodnocení. 

 

Roční hodnocení programu rozvoje města 

Roční vyhodnocení bude obsahovat: 

– Informace o stavu plánovaných aktivit: splněna x nesplněna x v realizaci 

– Komentáře u aktivit, které nebyly splněny oproti plánu, případně jsou v realizaci. 

– Náklady vynaložené na realizaci aktivit PRM v daném roce. 

– Celkové zhodnocení míry naplnění PRM: Kolik procent aktivit je splněno / nesplněno. 

– Zhodnocení základních indikátorů cílů 

Sběr podkladů a zpracování vyhodnocení proběhne v průběhu ledna následujícího roku. Vyhodnocení 
provede projektový manažer Odboru vnitřních věcí.   

Hodnocení bude zpracováno v podobě stručné zprávy a předloženo k vyjádření zastupitelstvu města. 

 

Souhrnné hodnocení PRM 

Souhrnné hodnocení bude zpracováno ke konci roku 2022. Bude obsahovat: 
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– Celkové zhodnocení míry naplnění PRM: Kolik procent aktivit je splněno / nesplněno. 

– Komentář k nesplněným aktivitám. 

– Vyhodnocení plnění cílů – na základě sledovaných indikátorů + kvalitativně/expertně. 

– Zkušenosti z realizace a doporučení pro nový PRM. 

Vyhodnocení provede projektový manažer Odboru vnitřních věcí ve spolupráci s radou města. 

Hodnocení bude zpracováno v podobě zprávy a předloženo k vyjádření zastupitelstvu města. 

 

Hodnocení dává zpětnou vazbu, jak město pracuje na naplňování vize a cílů, v jakém stavu se 
město nachází ve vztahu ke stanoveným cílům, zda pokračovat v nastavené dlouhodobé vizi a 
udává případné návrhy na změny, které budou zohledněny v aktualizaci stávajícího, či při tvorbě 
nového programu rozvoje. 

 

Statistické ukazatele pro sledování celkového rozvoje města ve vazbě na střednědobé cíle 

Ukazatel Zdroj 
Výchozí 
hodnota 

Počet obyvatel Evidence obyvatel (městský úřad) 9603 (2014) 
Počet dětí do 15 let Evidence obyvatel (městský úřad) 1432 (2014) 

Počet obyvatel nad 65 let Evidence obyvatel (městský úřad) 1783 (2014) 
Podíl nezaměstnaných 

k 31. 12. (%)  
Integrovaný portál MPSV 

http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/uzem  
8,2 % (2014) 

(524 uchazečů) 

Počet zaměstnanců 
pracujících ve městě k 1. 
12. (tj. počet obsazených 

pracovních míst) 

Příloha k vyhlášce o podílu jednotlivých obcí na 
stanovených procentních částech celostátního 
hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní 
z příjmů (každoročně aktualizována, účinnost 

obvykle od 1. 9.) 
http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-

dokumenty 

3260 (2014) 

Návštěvnost 
hromadných 

ubytovacích zařízení – 
počet přenocování 

ČSÚ, https://vdb.czso.cz 
11585 (2013) 
16175 (2014) 

Počet dopravních nehod 
GIS Jednotná dopravní vektorová mapa, 

http://www.jdvm.cz/cz/s477/Rozcestnik/c7315-
Statistika-nehod-v-mape 

49 (2013) 
62 (2014) 

 

  

http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/uzem
http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty
http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty
https://vdb.czso.cz/
http://www.jdvm.cz/cz/s477/Rozcestnik/c7315-Statistika-nehod-v-mape
http://www.jdvm.cz/cz/s477/Rozcestnik/c7315-Statistika-nehod-v-mape
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ZPŮSOB AKTUALIZACE PRM 

Informace obsažené v PRM Ivančice je třeba v určitých intervalech přizpůsobovat aktuálnímu 
vývoji, aby byl dokument stále využitelný pro řízení rozvoje města: 

1. Zpřesnění a opravy – 1 x ročně bude zkontrolováno, zda uvedené termíny, náklady, či další 
údaje u aktivit odpovídají skutečnosti, a případně budou přizpůsobeny. Kontrolu a úpravu 
údajů provede projektový manažer Odboru vnitřních věcí. Tyto změny odsouhlasí Rada, 
zastupitelstvo je bere pouze na vědomí.  

2. Doplnění / odstranění aktivit – Pokud nastanou skutečnosti, s nimiž PRM nepočítá, pak 
mohou být upraveny cíle a změněny aktivity. Návrh změny připraví 1. místostarosta. 
Schvaluje rada města a zastupitelstvo města. Pokud to bude možné, tak budou tyto změny 
provedeny souhrnně maximálně 1 x ročně, ideálně v rámci jedné aktualizace se 
zpřesněními a opravami. 

Aktualizace se budou opírat o zpracovaná roční hodnocení naplňování PRM Ivančice (leden 
následujícího roku). 

Aktualizace budou v únoru projednány v orgánech města. 

Na základě aktualizací Programu rozvoje města Ivančice se každoročně udělá i akční plán, který 
se vytváří vždy na nejbližší 1–2 roky a konkretizuje naplňování opatření a aktivit. 

 


