PÓL ROZVOJE I: Kvalita života ve městě
Specifický cíl pólu rozvoje:

Modřice jako rezidenční centrum s kvalitní občanskou vybaveností, dostatkem životního prostoru a pestrou nabídkou volnočasových aktivit. Město prostoupené vzrostlou a upravenou zelení s
příjemným životním prostředím.
Dlouhodobý záměr:
I.1
Vytvoření podmínek pro kvalitní rozvoj lidského potenciálu
Opatření:
Číslo

Název konkrétní aktivity
(projekt)

Aktivity projektu

Přínosy projektu

Parnerství
(spolupráce)

Odpovědný
garant

Termín
realizace

Monitorovací indikátor
Měřitko

Poč.st.

Zdroj
financování

Číslo opatření

OP ŽP

Prioritní osa 3, Oblast podpory
3.2 – Realizace úspor energie
a využití odpadního tepla u
nepodnikatelské sféry

Kon.st.

I.1.1.1

Rekontrukce budovy ZŠ
Komenská

Výměna oken, zateplení fasády, Energetické a finanční
oprava střechy
úspory

ŽŠ Komenská

Počet
rekonstruovanýc
h školských
zařízení

I.1.1.2

Zkapacitnění zahrady MŠ

Rozšíření plochy s doplnění
nových hracích prvků,
zatraktivnění plochy

Zlepšení možnosti
sportovního a
volnočasového vyžití dětí

MŠ Zahradní

Spokojenost
pedagogů a
žáků

Prioritní osa 3, Oblast podpory
ROP NUTS II
3.3 – Rozvoj a stabilizace
JV, MŠMT,
venkovských sídel, účelová,
KrÚ JMK
respektive mimořádná dotace

I.1.1.3

Umělý povrch školního
hřiště

Dokončení umělého povrchu
školního hřiště

Zlepšení podmíne pro
rozvoj sportovních
ŽŠ Benešova
dovedností dětí a mládeže

Spokojenost
pedagogů a
žáků

Prioritní osa 3, Oblast podpory
ROP NUTS II
3.3 – Rozvoj a stabilizace
JV
venkovských sídel

Dlouhodobý záměr:
I.2
Tvorba zajímavé volnočasové nabídky
Opatření:
Číslo

Název konkrétní aktivity
(projekt)

Aktivity projektu

Přínosy projektu

Parnerství
(spolupráce)

Odpovědný
garant

Termín
realizace

Zvýšení atraktivity a funkčnosti
Zlepšení nabídky pro
sportovního hřiště vč. obnovy
aktivní trávení volného
sportovní infrastruktury a
času
zvýšení počtu parkovacích míst

Zdroj
financování

Monitorovací indikátor
Měřitko

Poč.st.

Číslo opatření

Kon.st.

I.2.2.1

Modernizace sportovněrekreačního areálu "U
Hřiště"

I.2.2.2

Víceúčelová hala (kuturněspolečensko-sportovní)

I.2.2.3

Areál bio-koupaliště

Vytvoření rekreačního areálu
Zlepšení nabídky pro
bio-koupaliště u náhonu pro
aktivní trávení volného
realizaci vodních sportů v létě i
času
zimně

I.2.2.4

Rekonstrukce dětských
hřišť

Obnova stávajících dětských
hřišť (nový písek, instalace
hracích prvků)

Vytvoření vhodného a
zdravého prostředí pro
sportovní a volnočasové
vyžití dětí

Poměr
rekonstrukovaný
ch/nerekonstruo
vaných

ROP NUTS II
Prioritní osa 3, Oblast podpory
JV, krajská
3.3 – Rozvoj a stabilizace
dotace na
venkovských sídel
dětská hřiště

I.2.2.5

Nová dětská hřiště

Vytvoření nových hřišť

Vytvoření vhodného a
zdravého prostředí pro
sportovní a volnočasové
vyžití dětí

Spokojenost
uživatelů

ROP NUTS II
Prioritní osa 3, Oblast podpory
JV, krajská
3.3 – Rozvoj a stabilizace
dotace na
venkovských sídel
dětská hřiště

Prioritní osa 3, Oblast podpory
ROP NUTS II
3.3 – Rozvoj a stabilizace
JV
venkovských sídel

Počet uživatelů

Rozšíření možnosti
sportovního vyžití pro
občany města

Počet uživatelů,
počet
účastnících se
subjektů

0

Prioritní osa 3, Oblast podpory
ROP NUTS II
3.3 – Rozvoj a stabilizace
JV
venkovských sídel

Počet
návštěvníků

0

Prioritní osa 3, Oblast podpory
ROP NUTS II
3.3 – Rozvoj a stabilizace
JV
venkovských sídel

Dlouhodobý záměr:
I.3
Rozšíření obslužných funkcí v zastavěném území města
Opatření:
Monitorovací indikátor
Číslo

Název konkrétní aktivity
(projekt)

Aktivity projektu

Přínosy projektu

Parnerství
(spolupráce)

Odpovědný
garant

Termín
realizace

Zdroj
financování

Číslo opatření

Zdroj
financování

Číslo opatření

Spokojenost
občanů

OPŽP

Prioritní osa 6, Oblast podpory
6.5 – Podpora regenerace
urbanizované krajiny plánované vyhlášení výzvy,
říjen 2008

Spokojenost
návštěvníků

OPŽP

Prioritní osa 6, Oblast podpory
6.5 – Podpora regenerace
urbanizované krajiny plánované vyhlášení výzvy,
říjen 2008

Spokojenost
návštěvníků

OPŽP

Prioritní osa 6, Oblast podpory
6.5 – Podpora regenerace
urbanizované krajiny plánované vyhlášení výzvy,
říjen 2008

Zdroj
financování

Číslo opatření

Měřitko

Poč.st.
Kon.st.

Dlouhodobý záměr:
I.4
Obnova a péče o veřejná prostranství a zeleň
Opatření:
Název konkrétní aktivity
Číslo
(projekt)

Parnerství
(spolupráce)

Aktivity projektu

Přínosy projektu

Zpříjemnění prostředí,
Technické
zvýšení atraktivity a image
služby Modřice
města

I.4.2.1

Generální revitalizace
městské zeleně

Tvorba nových odpočívadel,
výsatba nové zeleně,
revitalizace a výsadba zeleně

I.4.2.2

Odpočinková zóna na
březích svrateckého
náhonu

Výsadba dřevin a zeleně,
Zvýšení rekreačních ploch
instalace sportovních a hracích v zastavěných částech
prvků, městského mobiliáře
města i periferiích

I.4.2.3

Odkup a zpřístupnění
klidové lokality bývalého
pískového lomu za
areálem firmy Ptáček

Vytvoření odpočinkové zóny s
městskou zelení a mobiliářem

Odpovědný
garant

Termín
realizace

Vlastníci
pozemků

Zvýšení rekreačních ploch
v zastavěných částech
města i periferiích

Monitorovací indikátor
Měřitko
Poč.st.

Kon.st.

Dlouhodobý záměr:
I.5
Snižovnvání zatížení životního prostředí
Opatření:
Název konkrétní aktivity
(projekt)

Číslo

Aktivity projektu

Přínosy projektu

Parnerství
(spolupráce)

Odpovědný
garant

Termín
realizace

Monitorovací indikátor
Měřitko
Poč.st.

Kon.st.

Zvýšení počtu sběrných nádob, Zlepšení možnosti
zvyšování objemu vytříděného recyklace, snižování zátěže
odpadu, podpora osvěty občanů životního prostředí

I.5.1.1

Zkvalitnění odpadového
hospodářství

I.5.2.1

Oprava bytového domu Za
Zateplení fasády
Humny

Nákup a instalace solárních
systémů na budovy v majetku
města

Energetické úspory

Roční objem
tříděného
materiálu
(výchozí rok
2007)

Počet subjektů

OPŽP

Dotace na
úroky,
program
Panel, nebo
finanční
nástroj ČSOB

Prioritní osa 4, Oblast podpory
4.1. – Zkvalitnění nakládaní s
odpady

-

Počet panelů

OPŽP

Prioritní osa 3, Oblast podpory
3.1 – Výstavba nových zařízení
a rekonstrukce stávajících
zařízení s cílem zvýšení
využívání OZE pro výrobu
tepla, elektřiny a kombinované
výroby tepla a elektřiny

Ochrana občanů i majetku
v místní části

Realizace
projektu Ano/Ne

OPŽP

Prioritní osa 1, Oblast podpory
1.3. – Omezování rizika
povodní

Přírodní ochrana před
nepříznivými vlivy počasí

Realizace
projektu Ano/Ne

OPŽP

Prioritní osa 6, Oblast podpory
6.3 – Obnova krajinných
struktur

I.5.2.2

Fotovoltaický systém na
budovách města

Energetické a finanční
úspory

I.5.3.1

Protipovodňová opatření
lokality Hlíny

I.5.3.2

Výsadba větrolamu podél
koryta řeky Svratky

I.5.3.3

Pročištění kanalizačních
řadů

I.5.3.4

Rozšíření možnosti
Revitalizace Moravanského Odstranění naplavenin a
sportovních aktivit ve
zatraktivnění okolí vodních toků
potoka, rybníku
město o vodní sporty

Odstranění zápachu a
Odborné čištění kanalizační sítě zlepšení průtoku odpadních
vod

Realizace
projektu Ano/Ne

Spokojenost
návštěvníků

nepodporovatelné z dotačních
zdrojů

OPŽP

Prioritní osa 6, Oblast podpory
6.4 – Optimalizace vodního
režimu krajiny

