SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VEŘEJNÝCH PROJEDNÁNÍCH A PŘIPOMÍNKOVÁNÍ
INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE ÚZEMÍ STAROMĚSTSKA

Při přípravě Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ) bylo postupováno v souladu
s Metodickým pokynem Integrovaný plán rozvoje území pilotními aktivitami V 20 MP
IPRÚ_3.1.2 1.0 z 20. 5. 2010.

Záměr Olomouckého kraje zpracovat IPRÚ a výzva k předkládání projektových námětů
Olomoucký kraj jako koordinátor přípravy a realizace IPRÚ v první fázi dne 19. 4. 2010
vyhlásil záměr na zpracování IPRÚ.
V tomto záměru byly definovány hlavní cíle a postupy platné pro IPRÚ. Součástí záměru byla
taktéž výzva k předkládání námětů aktivit a projektů, která byla určena všem subjektům
v daném území a byla zaměřena na podporu rozvoje cestovního ruchu v obci. Současně byla
také stanovena lhůta pro odevzdání projektových námětů na 7. 5. 2010.
Záměr byl zveřejněn jak na úřední desce Olomouckého kraje a města Staré Město, tak na
internetových stránkách Olomouckého kraje na www.kr-olomoucky.cz/partnerstvi
a internetových stránkách města Staré Město.
Veřejné projednání ke sběru projektových námětů
Nad rámec povinných postupů stanovených v Metodickém pokynu se dne 27. 4. 2010
uskutečnilo veřejné projednání ke sběru projektových námětů pro IPRÚ, na kterém byly se
všemi zájemci o problematiku tvorby IPRÚ opětovně projednány postupy přípravy, realizace
a následné koordinace IPRÚ a všem zúčastněným byla poskytnuta možnost osobně
prodiskutovat projektové záměry.
Další konzultace byly poskytovány telefonicky a e-mailem.
Sběr projektových námětů byl ukončen dne 7. 5. 2010.
Veřejné projednání odevzdaných projektových námětů a zpracovaného IPRÚ
V druhé fázi Olomoucký kraj uspořádal dne 1. 6. 2010 ve Starém Městě v pořadí již druhé
veřejné projednání. Oznámení o konání veřejného projednání bylo zveřejněno od 24. 5. 2010
na úřední desce Olomouckého kraje, na úřední desce Starého Města a na internetových
stránkách Olomouckého kraje na www.kr-olomoucky.cz/partnerstvi a na internetových
stránkách města Staré Město.
Všichni přítomní byli seznámeni s odevzdanými projektovými náměty a se zpracovaným IPRÚ
a s možností připomínkovat celý dokument, jehož pracovní verze byla projednána.
Po dopracování všech formálních náležitostí byl ve dnech 12. – 16. 7. 2010 dokument
zveřejněn na internetových stránkách Olomouckého kraje i internetových stránkách města
Staré Město a veřejnost byla znovu vyzvána k připomínkování finální verze IPRÚ. Shrnutí
připomínek došlých v rámci připomínkování tvoří přílohu IPRÚ.
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Obrázek č. 1 – Výzva k připomínkování Integrovaného plánu rozvoje území
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Ve Starém Městě již
koupaliště není, resp. se
neprovozuje již minimálně 20
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Technické zázemí pro Ski
Areál Paprsek získalo dotaci
v rámci výzvy z ROP SM, ale
nebyla uzavřena smlouva
o poskytnutí dotace. Projekt
je investorem realizován
z vlastních zdrojů.
Informace o ubytovací
kapacitě Staroměstska se
v textu analýzy a v závěru
analýzy liší.
Plán aktivit projektu je nutné
prodloužit o 2Q 2012, a to
vzhledem k tomu, že
venkovní instalace na dětské
hřiště je nutné instalovat
mimo zimní sezónu.
Kapitola 2.1 – nepravdivě
uveden údaj o rozloze města,
počet obyvatel je 1950.
Veřejné koupaliště ve Starém
Městě není, ve městě je
sportovní víceúčelový areál.
Občanská vybavenost
a hospodářské subjekty –
dům s pečovatelsko službou
– 0, středisko pro volný Čas
dětí a mládeže – 0, chybí
rehabilitační středisko.
Lázeňské léčení ve městě
není.
Podlesí, Vojtíškov, Vysoká
a Zlatý Potok nepatří pod k.ú.
Staré Město.
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Zapsala: Ing. Eva Pospíšilová
V Olomouci dne: 19. 7. 2010

www.kr-olomoucky.cz/partnerstvi
www.rr-strednimorava.cz

Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj
jsou partnery pro váš rozvoj

