DŮVODOVÁ ZPRÁVA

pro zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště,
které se koná dne 5.12.2016
Aktualizace Programu rozvoje souměstí Staré Město – Uherské Hradiště –
Kunovice.
Důvod předložení:
Informace o plnění usnesení zastupitelstva města č. 185/12/ZM2012 k aktualizaci Programu rozvoje
souměstí Staré Město – Uherské Hradiště – Kunovice.

Základní fakta:
Usnesení zastupitelstva č. 185/12/ZM/2012 uložilo aktualizovat Program rozvoje souměstí Staré
Město – Uherské Hradiště – Kunovice z roku 2005. Tento dokument navazoval na programy rozvoje
jednotlivých měst (Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice),
Vzhledem k tomu, že Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice zpracovávaly v roce 2004 vlastní
programy rozvoje, nabídla se jedinečná příležitost koordinovat rozvojové dokumenty všech tří partnerů
městského regionu, obdobně jako tomu bylo například v případě územního plánu. Obsahová logika
tohoto postupu je zcela jasná – řada komunálních a společenských problémů je společná všem třem
městům a účelná spolupráce při jejich řešení umožní všeobecně výhodnou sídelní dělbu práce
a v důsledku celkovou úsporu vynaložených nákladů.
Nezbytnou podmínkou pro vznik společné rozvojové strategie byl ovšem souhlas všech zúčastněných
partnerů vyjádřený na jednání tří starostů a aktivní zapojení zástupců tří měst do formulace
společných problémů.
Společný program souměstí vypracovala v roce 2005 společnost SAURA, s.r.o., konečnou verzi
dokumentu vzaly rady zúčastněných měst na vědomí.
V období následujícím po roce 2005 byla spolupráce při strategickém plánování mezi sousedními
městy utlumena. Jednotlivá města se soustředila na realizaci vlastních rozvojových strategií
s podporou fondů EU.
Další impuls k navázání na vzájemnou spolupráci z roku 2005 přinesla až s implementace projektu
Svazu měst a obcí ČR „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území
správních obvodů s rozšířenou působností. Cílem projektu bylo posílit meziobecní spolupráci
v rámci právním řádem definovaného území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (SO
ORP).
Zastupitelstvo města Uherské Hradiště schválilo smlouvu mezi Svazem měst a obcí ČR o vzájemné
spolupráci při realizaci výše uvedeného projektu dne 9.12.2013. Výstupem tohoto projektu byl
dokument „Strategie území správního obvodu ORP Uherské Hradiště v oblasti předškolní
výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství, životního
prostředí a rozvoje aglomerace“. Účelem strategie bylo vymezit a definovat v 4 oblastech
(1. školství a předškolní vzdělávání, 2. sociální služby, 3. odpadové hospodářství, 4. životní prostředí)
možnosti meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu ORP, a to včetně návrhu možných řešení.
V rámci Strategie území správního obvodu ORP Uherské Hradiště pak byla, jako páté volitelné
téma, vypracována samostatná strategie pro území městské aglomerace Staré Město –
Uherské Hradiště – Kunovice.
V lednu 2014 byla ustanovena pracovní skupina pro Strategii rozvoje aglomerace ve složení:
Mgr. Ivana Majíčková, MBA (Kunovice), Ing. Helena Štolhoferová (Staré Město), RNDr. Jaroslav Bičan
(Uherské Hradiště), Ing. Jaromír Stejskal (tematický expert).
Pracovní skupina se na svých schůzkách v lednu – březnu 2014 zabývala především vyhodnocením
společného Programu rozvoje měst Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice z roku 2005
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a konstatovala, že nadále existuje potřeba spolupráce v následujících tematických okruzích:
doprava a technická infrastruktura, sociální služby, životní prostředí, nezaměstnanost a podpora
podnikání, cestovní ruch.
Na poradě tří starostů Uherského Hradiště, Kunovic a Starého Města, která se konala dne 25. dubna
2014 v Uherském Hradišti, zúčastnění konstatovali, že:
1. preferovaná témata „životní prostředí“ a „sociální služby“ jsou předmětem volitelného, resp.
povinného tématu projektu Podpora meziobecní spolupráce.
2. téma „cestovní ruch“ bylo opuštěno z důvodu nedostatečné finanční podpory v nastávajícím
programovém období 2014 až 2020 EU.
3. z tématu „doprava a technická infrastruktura“ byly jako hlavní (preferovaný) společný projekt
definovány rekonstrukce místních komunikací, zejména těch, které zajišťují dopravu
ke zdrojům pracovních příležitostí.
4. přítomní se dohodli, že tématem Strategie rozvoje aglomerace bude „podpora rozvoje
podnikání“ s následujícími dílčími tématy:
• podpora rozvoje zaměstnanosti,
• podnikání a inovace,
• zlepšení dopravní a technické infrastruktury, sloužící rozvoji podnikání.
Tento návrh byl schválen starosty tří měst aglomerace, a to starostkou Kunovic Mgr. Ivanou
Majíčkovou, MBA, starostou Uherského Hradiště Květoslavem Tichavským a starostou Starého Města
Josefem Bazalou.
Výsledný výstup, dokument „Rozvoj aglomerace Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice“ tak
představuje kvalitní výchozí podklad pro další případnou spolupráci tří sousedních měst při podpoře
podnikání a zaměstnanosti.
Vyjádření příslušných odborů a poradních orgánů:
Komise pro rozvoj města a strategické plánování dne 31.10.2016 doporučila radě města seznámit
s dokumentem zastupitelstvo města.

Zpracoval:
RNDr. Jaroslav Bičan, 23.11.2016
Útvar městského architekta MěÚ
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