
 
 

Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Orlová na období 2017-2033 
 
 

Strategický plán rozvoje města Orlová na období 2017 – 2033 byl zpracován v rámci projektu: 

Orlová a Petřvald – řídíme strategicky a společně CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002958                 

a schválený Zastupitelstvem města Orlová dne 19.02.2018, č. j. 549/26. 

Strategický plán rozvoje města Orlová (dále jen SPRM) vytyčuje základní směry budoucího 

vývoje města v období 2017-2033 a umožňuje vedení města komplexní identifikaci hlavního 

potenciálu rozvoje města ve střednědobém období. Je tvořen dvěma částmi: analytická část    

a návrhová část. V analytické části je popsán a analyzován stávající stav města a jsou v ní 

uvedena východiska pro návrhovou a implementační část. V návrhové a implementační části 

jsou identifikovány strategické vize, programové cíle a strategická opatření, která by měla 

přispět ke zkvalitnění života ve městě. 

Akční plán rozvoje rozpracovává programové cíle do úrovně strategických opatření                        

a jednotlivých rozvojových aktivit. Z rozvojových aktivit je SPRM je otevřeným dokumentem, 

který bude průběžně doplňován a aktualizován tak, aby v maximální možné míře přispíval            

k naplňování definovaných cílů a opatření prioritních oblastí rozvoje, a tím k naplnění 

strategické vize města. 

Pro implementaci SPRM byl vypracován harmonogram, který obsahuje jednotlivé úkoly. 

Dodržováním tohoto harmonogramu je zajištěno monitorování postupu, plánování aktivit do 

akčního plánu na nadcházející roky i aktualizace SPRM jednou za tři roky. 

Výbor pro strategické plánování města Orlové se rozhodl zvolit odlišný přístup při zpracování 

aktualizace strategického plánu. Netvořit nový strategický dokument bez ohledu na minulé 

dění, ale vyhodnotit stávající stav, zhodnotit aktuálnost SPRM především s přihlédnutím               

k plnění stanovených prioritních oblastí strategického rozvoje, jejich opatření i samotných 

aktivit. Cílem revize nebylo primárně hledání zdůvodnění plnění či neplnění, ale zaměření se 

především na to, zda byly opatření a aktivity reálné, a jaká měřítka by bylo vhodné nastavit      

v rámci samotné aktualizace SPRM. Aktualizace samotného akčního plánu byly provedeny 

v červnu 2019 a červnu 2020, kdy byly vyřazeny aktivity, které byly splněny nebo byly řešeny 

v rámci jiných strategických dokumentů a zařazeny aktivity nové. Na základě těchto aktualizací 

je nutno dát do souladu akční a strategický plán.  

Součástí aktualizace je sestava indikátorů, které naznačují, k jakým výsledkům vedla realizace 

jednotlivých opatření. 

Takto získané informace vytvořily základní rámec přístupu k procesu aktualizace strategického 

plánu města. 

Aktualizace Strategického plánu byla schválena Zastupitelstvem města Orlová dne 7.12.2020 

č. j. 387/15. 

 



 

DOPRAVA 
Strategický cíl – Zlepšit kvalitu vnitřní a vnější dostupnosti města 
 
Opatření 1.1.1 Zlepšení průjezdnosti městem – střední priorita 

 A Omezení kamionové dopravy na ul. 17. listopadu – 

AKTIVITA DOSUD NEZAHÁJENÁ 

 A Alternativní objízdná trasa mimo centrum města  
AKTIVITA DOSUD NEZAHÁJENÁ 

 

Opatření 1.1.2 Rozvoj dopravní infrastruktury – vysoká priorita 

 A Rozšíření a vybudování komunikací  
AKTIVITA DOSUD NEZAHÁJENÁ 

 A Zvýšení počtu parkovacích míst – 
AKTIVITA PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVANÁ 

 A Dobudování sítě cyklostezek  
AKTIVITA PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVANÁ 
 
 



Opatření 1.1.3 Modernizace dopravních systémů – vysoká priorita 

 A Zařazení města do systému ODIS  
DOKONČENÁ AKTIVITA 

 A Implementace principů Smart City v dopravě  
AKTIVITA DOSUD NEZAHÁJENÁ 

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Strategický cíl – Zlepšit prostředí pro život ve městě 
 
Opatření 1.2.1 Zlepšení hospodaření s energií – vysoká priorita 

 A Zavedení energetického managementu  
DOKONČENÁ AKTIVITA 

 A Aktualizace energetické koncepce  
DOKONČENÁ AKTIVITA 

 
Opatření 1.2.2 Optimalizace odpadového hospodářství – vysoká priorita 

 A Koncepce odpadového hospodářství v závislosti na konečné likvidaci odpadu 
AKTIVITA PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVANÁ 

 A Modernizace a rozšíření sběrného dvora  
 AKTIVITA DOSUD NEZAHÁJENÁ 

 

Opatření 1.2.3 Hospodaření s vodami – střední priorita 

 A Řešení problematiky odpadních vod v okrajových částech  
AKTIVITA PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNA 

 A Nakládání s dešťovými vodami  
AKTIVITA PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVANÁ 

 

Opatření 1.2.4 Zvýšení pořádku ve městě – střední priorita 

 A Výběr vhodného nástroje systému Smart City pro monitoring nepořádku ve městě 
ZAHÁJENÁ AKTIVITA 
 

OBČANSKÁ VYBAVENOST A BYDLENÍ 
Strategický cíl 1 - Podpora občanské vybavenosti určené k volnočas. aktivitám 
 
Opatření 1.3.1 Revitalizace objektů v majetku města – vysoká priorita 

 A Pokračovat v revitalizaci letního kina a okolí  
AKTIVITA PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVANÁ 

 A Revitalizace občanského vybavení v sídlištní zástavbě  
AKTIVITA PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNA 

 

Strategický cíl 2 - Vytváření podmínek pro kvalitní bydlení a život ve městě 
 
Opatření 1.4.1 Revitalizace a vhodné využití všech nemovitostí města – vysoká priorita 

 A Výkup či směna pozemků pro rozvojové aktivity  
AKTIVITA DOSUD NEZAHÁJENÁ 



 A Vytvoření Koncepce dlouhodobého využití nemovitostí  
AKTIVITA DOSUD NEZAHÁJENÁ 

 A Propagace nabídky vhodných nemovitostí  
AKTIVITA DOSUD NEZAHÁJENÁ 
 

Opatření 1.4.2 Revitalizace veřejného osvětlení – vysoká priorita 

 A Zvážení možnosti využití principů Smart City v případě veřejného osvětlení 
AKTIVITA DOSUD NEZAHÁJENÁ 

 A Postupná rekonstrukce veřejného osvětlení a snížení energetické náročnosti 
PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNA 

 A Aktualizace pasportu veřejného osvětlení  
DOKONČENÁ AKTIVITA  

 
SPORT 
Strategický Cíl – Podpora sportu ve městě 
 
Opatření 2.1.1 Rozvoj příležitostí pro využívání volného času – vysoká priorita 

 A Vybudování letního relaxačního centra  
ZAHÁJENÁ AKTIVITA 

 A Rozšíření sportovních aktivit v areálu lesoparku 
AKTIVITA PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVANÁ 

 A Vybudování trati pro in-line bruslení 
AKTIVITA DOSUD NEZAHÁJENÁ 

 A Vybudování atletického areálu  
DOKONČENÁ AKTIVITA 

 A Vybudování víceúčelové sportovní haly 
AKTIVITA DOSUD NEZAHÁJENÁ 

 A Rekonstrukce a modernizace stávajících sportovišť a areálu v majetku města 
AKTIVITA PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVANÁ 

 A Vybudování skateparku 
NOVÁ AKTIVITA 

 
Opatření 2.1.2 Koordinace rozvoje sportu ve městě – vysoká priorita 

 A Zpracování koncepce sportu ve městě Orlová 
DOKONČENÁ AKTIVITA 
 

KULTURA A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 
Strategický Cíl – Zvýšení kvality kulturního a společenského života ve městě 
Opatření 2.2.1 Podpora společenského a kulturního života ve městě – střední priorita 

 A Pořádání kulturních akcí s přesahem města  
AKTIVITA PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVANÁ 

 A Podpora lokálních i nových tradic 
AKTIVITA PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVANÁ 

 A Rozvoj dalších kulturních aktivit 
AKTIVITA PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVANÁ 



 A Modernizace kulturních zařízení 
AKTIVITA PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVANÁ 
 

PŘÍLIV A ODLIV OBYVATEL 
Strategický Cíl – Dosáhnout vyšší atraktivity života ve městě  

 
Opatření 3.1.1 Vytvoření atraktivního veřejného prostoru – vysoká priorita 

 A Identifikace možnosti využití a úpravy nevyužitých pozemků dle typu uvedených 
v územním plánu  
AKTIVITA PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVANÁ 

 A Modernizace a zvýšení multifunkčnosti veřejných prostor (využití interaktivních 
prvků) 
 AKTIVITA DOSUD NEZAHÁJENÁ 

 A Vybudování naučných stezek  
AKTIVITA PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVANÁ 

 A Rozšíření a modernizace městského mobiliáře (chytré lavičky, odpadkové koše, atd.) 
AKTIVITA PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVANÁ 

 A Vytvoření ploch pro pouliční umění (úprava veřejného prostranství)  
DOKONČENÁ AKTIVITA 

 A Vybudování sítě hygienických zařízení   
AKTIVITA PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVANÁ 

 A Zřízení fondu na podporu revitalizace objektů v památkové zóně  
AKTIVITA DOSUD NEZAHÁJENÁ 

 A Vytvoření a implementace jednotného stylu města ve veřejném prostoru (městský 
mobiliář)  
AKTIVITA DOSUD NEZAHÁJENÁ 

 A Participativní rozpočet  
NOVÁ AKTIVITA 

 
Opatření 3.1.2 Zlepšení informovanosti veřejnosti – nízká priorita 

 A Rozšíření bezdrátového internetu ve městě  
AKTIVITA DOSUD NEZAHÁJENÁ 

 
Opatření 3.1.3 Podpora podnikání ve městě – střední priorita 

 A Podpora sociálního podnikání  
AKTIVITA PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVANÁ 

 A Aktivity podporující využívání prázdných prostor pro podnikatelské účely  
AKTIVITA PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVANÁ 

 
SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
Strategický Cíl – Zlepšení materiálně technické základny sociálních služeb   
Opatření 3.2.1 Vytvoření a zkvalitnění prostoru pro výkon sociálních služeb dle aktuálních 
předpisů a potřeb uživatelů – vysoká priorita 

 A Rekonstrukce azylového domu Hannah  
AKTIVITA PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVANÁ 



 A Rekonstrukce domova pro seniory Vesna v souladu s požárně bezpečnostními 
předpisy  
AKTIVITA PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVANÁ 
                                                                    

Opatření 3.2.2 Rozvoj sociálních služeb a podpora optimální sítě služeb na území města – 
střední priorita 

 A Vytvoření nízkoprahového zařízení pro děti a mládež od 6 do 12 let  
ZAHÁJENÁ AKTIVITA 
A Rozšíření nízkoprahového zařízení pro děti a mládež terénního charakteru od 12 do 
24 let  
DOKONČENÁ AKTIVITA 

 A Rozvoj sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  
NOVÁ AKTIVITA 

 

VNÍMÁNÍ A OBRAZ MĚSTA 
Strategický Cíl – Pozitivní profil města 
 
Opatření 3.3.1 Zkvalitnění komunikace a zvýšení otevřenosti města – střední priorita 

 A Analýza přínosnosti jednotlivých informačních kanálů  
AKTIVITA DOPOSUD NEZAHÁJENA 

 A Vytvoření koncepce komunikace a prezentace města  
AKTIVITA DOPOSUD NEZAHÁJENA 

 A Vytvoření jednotné vizualizace a grafického manuálu  
AKTIVITA ZAHÁJENÁ 

 A Jednotný kalendář všech akcí ve městě (sport, kultura a jiné)  
AKTIVITA PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVANÁ 

 A Rozšíření rezervačního systému 
NOVÁ AKTIVITA 

 
Opatření 3.3.2 Zvýšení míry občanské sounáležitosti – vysoká priorita 

 A Aktivity vedoucí k zachycení vzpomínkového dědictví prostřednictvím rozhovorů 
mezi mladou generací a seniory (metoda storrytelling)  
AKTIVITA DOSUD NEZAHÁJENA 

 A Film o našem městě 
NOVÁ AKTIVITA 
 

BEZPEČNOST 
Strategický Cíl – Zlepšení bezpečnosti ve městě 
 
Opatření 4.1.1 Zvýšení efektivity bytové politiky města – vysoká priorita 

 A Rozšíření bytového fondu v majetku města  
AKTIVITA DOSUD NEZAHÁJENÁ 

 A Zapojení města do systému prostupného bydlení  
AKTIVITA DOSUD NEZAHÁJENÁ 

 A Rozšíření počtu sociálních bytů  
AKTIVITA DOSUD NEZAHÁJENÁ 



 
Opatření 4.1.2 Posílení pocitu bezpečí obyvatel města – vysoká priorita 

 A Rozšíření kamerového systému  
AKTIVITA PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVANÁ 

 A Zajištění mobilní služebny Městské policie Orlová  
AKTIVITA DOSUD NEZAHÁJENÁ 

 
Opatření 4.1.3 Řešení drogové problematiky a posílení prevence – vysoká priorita 

 A Zřízení adiktologického poradenství  
DOKONČENÁ AKTIVITA 

 A Nastavení kvalitních primárních preventivních aktivit  
ZAHÁJENÁ AKTIVITA 

 
Opatření 4.1.4 Rozšíření preventivních programů ve školách – nízká priorita 

 A Zřízení střediska výchovné péče v Orlové  
AKTIVITA DOSUD NEZAHÁJENÁ 
 

Opatření 4.1.5 Vytvoření strategických a koncepčních dokumentů – vysoká priorita 

 A Integrovaná strategie bezpečnosti města Orlová  
DOKONČENÁ AKTIVITA 

 
Opatření 4.1.6 Modernizace jednotného systému varování a vyrozumění – nízká priorita 

 A Realizace bezdrátového rozhlasu v centru města  
DOKONČENÁ AKTIVITA 

 A Pořízení modulů varování obyvatelstva   
DOKONČENÁ AKTIVITA 

 A Začlenění okrajových částí města do systému varování obyvatelstva  
DOKONČENÁ AKTIVITA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



AKTIVITY K VYŘAZENÍ 

 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Opatření 1.2.2 Optimalizace odpadového hospodářství – vysoká priorita 

 A Osvětová činnost v oblasti nakládání s odpadem (včetně upozornění na případné 
sankce) – běžná činnost odboru správy majetku a hospodářské správy 
 

Opatření 1.2.4 Zvýšení pořádku ve městě – střední priorita 

 A Zvýšení propagace SMO (městská akciová společnost Orlová) –aktivita nespadá do 
strategického plánování 

OBČANSKÁ VYBAVENOST A BYDLENÍ 
Opatření 1.4.1 Revitalizace a vhodné využití všech nemovitostí města – vysoká priorita 

 A Výkup bytového fondu v problémových lokalitách – není reálná dohoda s majitelem 
bytového fondu 

 A Aktualizace pasportizace nemovitostí – běžná činnost odboru správy majetku a 
hospodářské správy 
 

SPORT 
Opatření 2.1.2 Koordinace rozvoje sportu ve městě – vysoká priorita 

 A Centrální systém koordinace a propagace sportovních akcí – zrušeno probíhá 
v rámci jednotného kalendáře 

 A Jednotná strategie financování sportu a efektivní podpora dětí, mládeže a 
výkonnostního sportu – nepatří do strategického plánu 
 

KULTURA A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 
Opatření 2.2.1 Podpora společenského a kulturního života ve městě – střední priorita 

 A Jednotná strategie financování kulturních a společenských akcí ve městě – aktivita 
bude plněna, ale nebude již součástí strategického plánu 

 A Vytvoření centrálního systému koordinace a propagace kulturních akcí – zrušeno 
probíhá v rámci jednotného kalendáře 

 
PŘÍLIV A ODLIV OBYVATEL 
Opatření 3.1.2 Zlepšení informovanosti veřejnosti – nízká priorita 

 A Vytvoření veřejně přístupných a aktuálních informací o nemovitém majetku města – 
nepatří do strategického plánu 

 

VNÍMÁNÍ A OBRAZ MĚSTA 
Opatření 3.3.1 Podpora občanských iniciativ – střední priorita 

 A vytvoření systému podpory občanských nebo komunitních aktivit – řešeno v rámci 
participativního rozpočtu 
 

 
 



SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
Opatření 3.2.2 Rozvoj sociálních služeb a podpora optimální sítě služeb na území města – 
střední priorita 

 A Podpora komunitního plánování s každoroční aktualizací v návaznosti na vývoj 
krajské sítě sociálních služeb – vyřazeno z důvodu duplicity s komunitním 
plánováním 

 A Systematické sledování a hodnocení míry naplnění kapacit jednotlivých sociálních 
služeb – vyřazeno z důvodu duplicity s komunitním plánováním 

 A Zajištění podpory činností navazujících na sociální služby formou pravidelných 
setkání zástupců dotčených organizací – vyřazeno z důvodu duplicity s komunitním 
plánováním 

 A Podpora dobrovolnictví – řešeno v rámci Integrované strategie bezpečnosti města 

 A Podpora preventivních programů – řešeno v rámci Integrované strategie 
bezpečnosti města 
 

 
BEZPEČNOST 
Pro bezpečnost byl zpracovaný samostatný dokument INTEGROVANÁ STRATEGIE 
BEZPEČNOSTI MĚSTA ORLOVÁ, který je veřejně dostupný na webu Lepší Orlová. Z tohoto 
důvodu bylo mnoho aktivit vyřazeno, jelikož by aktivity byly duplicitně. Některé aktivity byly 
navrženy k vyřazení, jelikož probíhají v rámci běžné činnosti městské policie a odboru 
sociálního a zdravotního. 

 
Opatření 4.1.1 Zvýšení efektivity bytové politiky města – vysoká priorita 

 A Vytvoření městské, případně meziobecní ubytovny  
 

Opatření 4.1.2 Posílení pocitu bezpečí obyvatel města – vysoká priorita 

 A Organizace kurzů a kampaní posilující právní vědomí obyvatel  

 A Medializace pozitivních jevů a případů dobré praxe  

 A Koordinace manažera prevence kriminality s orgány místní samosprávy s cílem 
efektivní vymahatelnosti navržených opatření  
 

Opatření 4.1.3 Řešení drogové problematiky a posílení prevence – vysoká priorita 

 A Analýza a vyhodnocování rizik v rámci drogové problematiky  

 A Vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci drogové problematiky  

 A Zajištění služeb následné péče pro mladé  
 

Opatření 4.1.4 Zlepšení docházky žáků do MŠ a ZŠ – střední priorita 

 A Vytvoření pozic sociálních pracovníků (zajištění interakce mezi školou, rodinou a 
OSPOD)  

 A Zachování pozic romských asistentů pedagoga  
 

Opatření 4.1.5 Rozšíření preventivních programů ve školách – nízká priorita 

 A Podpora školních preventivních týmů ve vybraných oblastech (právní vědomí, 
metodiky, postupy řešení sociálně-patologických jevů, zpracování projektů apod.)  



 


