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ABSTRAKT 

Pro svou bakalá�skou práci jsem si vybrala téma Program rozvoje m�sta Otrokovice. Práce 

je �len�na do dvou �ástí, teoretické a analytické. Teoretická se zabývá legislativou týkající 

se oblasti regionální politiky a vymezením základních pojm�. Analytická �ást je rozsáhlej-

ší a zabývá se podrobným p�edstavením m�sta, kdy jsem za�ala u historie obce a postupo-

vala p�es sociodemografické podmínky, p�es technickou infrastrukturu až po hospoda�ení 

m�sta. Na základ� toho jsem zpracovala SWOT analýzu a navrhla prioritní osy a strategic-

ké vize, cíle a k nim p�íslušná opat�ení. Na záv�r zpracuji katalog projekt�. Cílem práce je 

vytvá�et lepší podmínky pro život obyvatel m�sta. Snahou je posílit spole�enský život v 

obcích a koordinovat aktivity vytvá�ené v rámci rozvoje m�sta. 

Klí�ová slova: m�sto Otrokovice, regionalistika, socioekonomická analýza, program roz-

voje m�sta, strategické vize a cíle, SWOT analýza, návrh opat�ení, katalog projekt� 

 

ABSTRACT 

The main topic of this dissertation work is the city of Otrokovice. The structure of the 

work has two main parts, theoretical and analytical. The theoretical part is concerned with  

legislature of these spheres and description of basic concepts. The analytical part focuses 

to the representation of the city of Otrokovice, its history, ociodemographic conditions, 

technical infrastructure and economy of the town. Based on this information SWOT analy-

sis was elaborated and suggested strategic schemes and targets. There is a suggested cata-

logue of projects. The work objective is to create better living conditions in the region. An 

effort exists to intensify social life and coordinate activities for the development of the 

town. 

Key words: the city of Otrokovice, the study of region, socioeconomic analysis, plan of 

town development, strategic schemes and targets, SWOT analysis, catalogue of projects. 
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ÚVOD 

Regionální politika byla v �eské republice ješt� v první polovin� 90. let tém�� neznámý 

pojem. Zatímco ve v�tšin� zemí Evropské unie už hrála regionalistka velmi d�ležitou roli, 

u nás jsme se s pojmy regionalistky teprve seznamovali. Na za�átku mé bakalá�ské práce 

bych ráda uvedla, že si vážím toho a jsem ráda, že práv� Univerzita Tomáše Bati má vlast-

ní akreditovaný program vzd�lávání ú�edník� státní správy.  

Velký nár�st meziregionálních rozdíl� nejen v socioekonomickém rozvoji m�že najít prá-

v� v moderní regionální politice cestu, jak situaci v �eské republice stabilizovat. Myslím, 

že studium Ve�ejné správy a regionálního rozvoje má velkou budoucnost a hraje 

v evropské integraci mnohem v�tší roli, než je mu zatím p�ipisována.  

Téma program rozvoje m�sta m� zaujal p�i výkonu správní praxe na M�stském ú�ad� v 

Otrokovicích, kterou jsem byla povinna vykonat b�hem studia. A jelikož jsou Otrokovice 

mým domovem, neváhala jsem si vybrat pro téma mé bakalá�ské práce práv� m�sto Otro-

kovice.  

Program rozvoje obce �i m�sta je prvním dokumentem, který by m�lo zastupitelstvo obce 

schválit. Na n�j pak dále navazují další dokumenty, na základ� kterých je zpracovávána 

strategie rozvoje. Doufám, že se díky této práci nau�ím tento dokument zpracovávat a jed-

nou budu moci i v praxi p�isp�t ke zlepšení vývoje m�sta. 
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I.  TEORETICKÁ �ÁST 
 



UTB ve Zlín�, Fakulta managementu a ekonomiky 13 

 

1 TEORETICKÉ ASPEKTY PROBLEMATIKY ROZVOJE M�ST A 

OBCÍ 

Následující �ást zahrnuje charakteristiku legislativního rámce a klí�ové pojmy, které sou-

visejí s hlavním titulem bakalá�ské práce, s programem rozvoje obce �i m�sta. 

1.1 Legislativa 

Základní systémový, legislativní a institucionální rámec regionální politiky v �R byl vy-

tvo�en v roce 2000 souborem zákon�, p�ijatých v souvislosti se zavád�ním krajského z�í-

zení v �R. Pro regionální politiku jsou v tomto smyslu klí�ové: zákon �. 129/2000 Sb., o 

krajích (krajské z�ízení), zákon �. 132/2000 Sb., o zm�n� a zrušení n�kterých zákon� sou-

visejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních ú�adech a záko-

nem o hlavním m�st� Praze.  A zákon �íslo 248/2000 Sb., o podpo�e regionálního rozvoje. 

K t�mto zákon�m, d�ležitým pro regionální rozvoj v �eské republice, náleží ješt� zákon �. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní z�ízení).  

Základním dokumentem v oblasti programového zabezpe�ení regionální politiky je Strate-

gie regionální rozvoje �R. Byla schválena vládou 14. �ervence 2000 (usnesení vlády �R �. 

713/2000 Sb.). [1] Tato Strategie regionálního rozvoje vytvo�ila základní rámec pro for-

mování regionální politiky �eské republiky s regionální politikou Evropské unie.  

1.2 Vymezení základních pojm� 

1.2.1 Regionální politika 

Na po�átku 90. let byla regionální politika miminem mezi ostatními politikami. Prosadila 

se až po roce 1989. Existuje mnoho termín� pro Regionální politiku. Ve výkladovém slov-

níku  1 B. Goodall definuje regionální politiku jako „sou�ást státní politiky, která ovliv
uje 

rozmíst�ní hlavních ekonomických zdroj� a aktivit na celém území státu nebo v jeho �ásti. 

Regionální politika zahrnuje opat�ení napomáhající jednak r�stu stupn� ekonomické akti-

vity v území, kde je vysoká nezam�stnanost a malá nad�je na p�irozený ekonomický r�st, a 

                                                 

 

1 Goodall, B.: Dictionary of Human Geography. Penguin Group, London, 1987. 
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na druhé stran� opat�ení sloužící kontrole ekonomických aktivit v zemích s nadm�rným 

r�stem“. 

1.2.2 Programové dokumenty 

Programové dokumenty pro jednotlivé úrovn�: 

• centrální úrove
 – Strategie regionálního rozvoje �R, 

• regionální úrove
 (vyšší, regiony soudržnosti) – Regionální opera�ní programy, 

• regionální úrove
 (nižší, kraje) – Strategie rozvoje budoucích kraj�, Programy roz-

voje kraj�,  

• mikroregionální úrove
 – Strategie �i Programy rozvoje mikroregion� (zpravidla 

pro sdružení obcí, byla pokryta jen �ást území �R),  

• místní úrove
 – Programy rozvoje obcí. [2]   

1.2.3 Program m�sta �i obce 

Program rozvoje obce �i m�sta vychází práv� ze zákona o obcích jako dokument st�edn�-

dobé i dlouhodobé koordinace ve�ejných a soukromých aktivit demografického, ekono-

mického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území obce. Hlavním smys-

lem programu je organizace všeobecného rozvoje, na bázi sla�ování jednotlivých zájm� 

tak, aby obec jako celek prosperovala. Z právního hlediska nemá charakter obecn� závaz-

ného p�edpisu.  

Úkolem programu rozvoje obce je: 

• definovat spole�né zájmy obce, jejich obyvatel a podnikatelských subjekt�, 

• definovat místní p�edpoklady realizace t�chto spole�ných zájm�, 

• optimalizovat územn� technické a sociáln�-psychologické podmínky rozvoje byd-

lení a podnikání v obci, 

• koordinovat vynakládání ve�ejných investic v obci z hlediska územního a funk�ní-

ho, vzhledem k zám�r�m a pot�ebám rozvoje privátního sektoru, 

• v zájmu vytvá�ení stabilních podmínek k bydlení a podnikání koordinovat ú�elnou 

alokací b�žných ve�ejných výdaj�, 
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• definovat dlouhodobé zám�ry hospodá�ské a sociální politiky obce, 

• posilovat u místních obyvatel a podnikatel� v�domí sounáležitosti s obcí a odpo-

v�dnosti za její rozvoj. [1]   

1.2.4 Socioekonomická analýza 

Je podkladem a hlavním faktografickým materiálem pro všechny další kroky procesu zpra-

cování strategie rozvoje m�sta. Fakta a poznatky získané p�i zpracování situa�ní analýzy 

m�sta jsou východiskem a hlavním podkladem pro zpracování SWOT analýzy. Posuzování 

území by m�lo být proto založeno na komplexním p�ístupu se zam��ením na jeho p�edchá-

zející vývoj a sou�asnou situaci. Analytické informace je vhodné strukturovat do kapitol.  

1.2.5 SWOT analýza 

SWOT analýza vychází z popis� a výstup� situa�ní analýzy. Obsahuje souhrnné hodnocení 

silných stránek (Strong point) a slabých stránek (Weak point), p�íležitostí (Opportunities) a 

hrozeb (Threats) pro realizaci rozvojové politiky m�sta (sociální a hospodá�ská soudrž-

nost). SWOT analýza p�edstavuje základ pro formulaci strategických cíl�, rozvojových 

sm�r� a rozvojových aktivit.  

1.2.6 Strategické vize 

Správn� a výstižn� formulovaná souhrnná strategická vize obce �i m�sta významn� ovliv-


uje zam��ení strategie rozvoje a její budoucí výsledky uplatn�né v praxi. Je p�itom vhod-

né vymezit oblasti života regionu, na které musí být soust�ed�na hlavní pozornost. Vize by 

m�la charakterizovat stav, kterého chce obec �i m�sto v �asovém horizontu po�izované 

strategie rozvoje dosáhnout. 

1.2.7 Strategické cíle 

P�edstavují sm�rné ukazatele pro rozvoj regionu a informace o stavu, kterého by m�lo být 

dosaženo. Strategické cíle se odvozují od vize regionu o jeho budoucím vývoji a SWOT 

analýzy. Cíle by m�ly využívat silné stránky a eliminovat slabé stránky m�sta, dále by m�-

ly využívat p�íležitosti rozvoje a reagovat na ohrožení rozvoje. Strategické cíle rozvoje 

obce �i m�sta musí být v souladu se strategickými cíli strategie rozvoje kraje. [3]   
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1.2.8 Samostatná p�sobnost obce 

P�sobnost obce lze rozd�lit do dvou základních funk�ních skupin. Samostatnou p�sobností 

obcí se ozna�uje vlastní rozhodování obecních orgán� o svých záležitostech. Druhou, 

nemén� d�ležitou skupinu tvo�í p�enesená p�sobnost výkonu státní správy v rozsahu sta-

noveného zákonem. V oblasti samostatné p�sobnosti obce ú�ad spravuje záležitosti, které 

jsou v zájmu obce a jejích ob�an�: sestavování rozpo�tu obce, hospoda�ení s majetkem, 

schvalování, provád�ní a kontrola rozvoje územního obvodu obce, uplatn�ní n�kterých 

místních poplatk� a jejich sazeb, vydávání vyhlášek souvisejících se samostatnou p�sob-

ností, volba a z�izování místních orgán� a jiné �innoti.  

1.2.9 P�enesená p�sobnost obce 

Do p�enesené p�sobnosti výkonu státní správy provád�né územní samosprávou pat�í �in-

nosti, které jsou zabezpe�ovány sociálním odborem, odborem právním a p�estupkovým, 

živnostenským ú�adem a matrikou: rozhodování ve správním �ízení, vedení matriky, uklá-

dání pokut za p�estupky na základ� p�íslušných zákon�, vydávání ob�anských pr�kaz� a 

cestovních pas�, vedení registru silni�ních vozidel, vydávání �idi�ských pr�kaz�, povolo-

vání volných, vázaných i koncesovaných živností. P�i výkonu samostatné p�sobnosti jsou 

obce i kraje na stejné úrovni, zatímco p�i výkonu p�enesené p�sobnosti jsou krajské orgány 

v��i orgán�m obcí obvykle v úloze odvolacích orgán�. 

1.2.10 Geografický informa�ní systém (GIS) 

GIS p�edstavuje systém pro po�izování, správu, prezentaci a analýzu údaj� o objektech 

rozmíst�ných v prostoru, který lze popsat sou�adným systémem vztaženým k zemskému 

povrchu. V nejširším slova smyslu lze však chápat pojem GIS jako celou technologii pro 

tvorbu, správu, prezentaci a analýzu prostorov� umíst�ných informací. Zahrnuje po�íta�o-

vou a další speciální techniku pro po�izování a údržbu digitálních map, programové vyba-

vení pro jejich správu a analýzu, vlastní data a soubor postup� pro zavád�ní a aplikaci sys-

tém� GIS. [6]  
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II. PRAKTICKÁ �ÁST 
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2    ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBCE 

1. ledna 1965 byly Otrokovice povýšeny na m�sto. Správní obvod obce s rozší�enou p�-

sobností Otrokovice je vymezen územím obcí: B�lov, Halenkovice, Komárov, Napajedla, 

Old�ichovice, Poho�elice, Spytihn�v, Tluma�ov, Žlutava. 

Správní obvod obce s pov��eným obecním ú�adem Otrokovice je vymezen územím obcí: 

B�lov, Tluma�ov. M�sto Otrokovice je obcí, která vznikla spojením obce Otrokovice a 

obce Kvítkovice v roce 1960 a postavení m�sta získala v roce 1965. Samospráva m�sta 

Otrokovice byla obnovena dnem voleb do zastupitelstev obcí v roce 1990 na základ� 

ústavního zákona �. 294/1990 Sb. a zákona �. 367/1990 Sb., o obcích. Viz. obrázek 1. 

 

 

                                                       Obr. 1 Poloha Otrokovic 

2.1 Poloha 

M�sto leží na Morav�, na rozhraní t�í region�: Valašska, Slovácka a Hané a tak se i v po-

vaze jejich obyvatel snoubí hanácká rozvážnost s valašskou pracovitostí a slováckým tem-

peramentem. Oficiáln� se d�lí na 2 �ásti, Otrokovice, Kvítkovice, ob�ané m�sto d�lí na 4 

�ásti viz. obrázek 2.  

 

                                Obr. 2 Rozložení m�stských �tvrtí 
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Poloha m�sta je p�íznivá hlavn� proto, že leží na k�ižovatce dvou silnic I. t�ídy (I/55, I/49) 

a také na trase železni�ního koridoru B�eclav – P�erov. Otrokovice pat�í mezi subregionál-

ní centra, která plní základní funkce sídel – obytnou, pracovní i obslužnou. Toto m�sto ve 

spojení se Zlínem spoluvytvá�í pól rozvoje pro celé území nového Zlínského kraje. Roz-

kládají se 11 km západn� od m�sta Zlína. Nadmo�ská výška je 190 m. 

2.2 Historie 

Archeologické nálezy objevené v katastru m�sta sv�d�í o tom, že toto území je osídleno už 

od mladší doby kamenné. Nejstarší písemná zmínka o obci se dochovala v listin� olo-

mouckého biskupa Jind�icha Zdíka, nejnov�ji datovaná k roku 1141. Taky jsou Otrokovice 

p�ipomínány jako sou�ást majetku p�erovského kostela. Název obce je v nejstarším doku-

mentu napsán takto - Otrocouce. O ranné existenci Otrokovic v historické dob� sv�d�í 

i samotný název tehdejší vesnice, nebo� staroslov�nština užívala termín otrok pro nedosp�-

lého �lena feudálního rodu, v jehož držení toto sídlišt� asi bylo. Od samého po�átku exis-

tence byly Otrokovice obcí �ist� zem�d�lskou, i p�es tu skute�nost, že se na p�elomu 19. 

a 20. století staly železni�ní k�ižovatkou. Teprve rozmach zlínské obuvnické firmy Ba�a, 

která zde ve 30. letech 20. století za�ala stav�t své pomocné závody a leteckou výrobu, 

ovlivnil dynamický r�st obce. 

1.2.11 P�edvále�ný rozvoj Otrokovic 

Ve 30. letech Tomáš Ba�a koupil od napajedelské hrab�nky Baltazziové �ást mo�álovitých 

pozemk� mezi D�evnicí a Moravou a jedine�nou metodou splavování zeminy z nedalekého 

kopce Tresného zvýšil jejich úrove
 dokonce o 4 metry, a na získaném prostoru za�al bu-

dovat další objekty své zlínské firmy. Na území n�kdejších mo�ál� vyrostla moderní pr�-

myslová �tvr� plná zelen�, n�kolik let dokonce ú�edn� nazývaná "Ba�ovem", dnes obecn� 

"Bah
ákem". Na její architektonické tvá�nosti se významn� podílely takové kapacity jako 

nap�. F.L. Gahura a Vlad. Karfík. Nejvýznamn�jší dominantou je Spole�enský d�m posta-

vený v letech 1933 -1936, který p�ipomíná z leteckého pohledu trojramennou vrtuli. [3]    

1.2.12 Povále�ný rozvoj Otrokovic 

K pr�myslové expanzi a k více než zdvojnásobení obyvatelstva došlo v 70. - 80. letech v 

dob� rozmachu dnešního podniku Barum Continental spol. s r.o., který tvo�í spolu s n�ko-



UTB ve Zlín�, Fakulta managementu a ekonomiky 20 

 

lika dalšími (nap�. Moravan, a.s.) pr�myslovou základnu m�sta. V téže dob� zde vyrostla 

moderní poliklinika Otrokovice. N�kdejší šedá monotónnost panelákových sídliš� v centru 

m�sta je od po�átku 90. let postupn� zasti
ována rekonstruovanými �i nov� budovanými 

objekty na nám�stí, k nimž se �adí i radnice - sídlo M�stského ú�adu a knihovny.  Další 

dominantu získalo m�sto na ja�e 1995, kdy byl vysv�cen nový �ímskokatolický kostel sv. 

Vojt�cha vybudovaný za necelé dva roky p�edevším díky ob�tavosti dobrovolných pra-

covník� a dárc�. Jeho "sv�tským prot�jškem", dokon�eným v roce 1997, je mohutná stav-

ba, v níž je umíst�no jednak zdejší kulturní a informa�ní centrum - Otrokovická Beseda, 

jednak supermarket Delvita. [3]   
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3 SPRÁVA M�STA 

3.1 Organiza�ní struktura 

Nejvyšším orgánem je zastupitelstvo m�sta, které je tvo�eno 25 �leny, volenými 

v komunálních volbách na �ty�leté funk�ní období. Ze svého st�edu pak zastupitelstvo volí 

sedmi�lennou radu m�sta, starostu m�sta a jednoho místostarostu.  

V sou�asné dob� funkci starosty m�sta zastává MVDr. Stanislav Mišák, místostarostkou 

byla zvolena Radoslava Matuszková a výkonnou funkci tajemníka m�stského ú�adu zastá-

vá v sou�asné dob� Ing. Marie Malíková. [16]    

M�stský ú�ad zam�stnává v�etn� tajemníka celkem 152 pracovník�. U m�stské policie 

slouží dalších 22 strážník�. Ú�ad je organiza�n� �len�n na 11 odbor� a 5 samostatných 

odd�lení. Zm�ny nastaly v p�em�n� odbor� a vzniku nového odboru. Odbor školství už je 

odd�lením a vznikl nový odbor silni�ního hospodá�ství. Samostatné odd�lení je odd�lení, 

které není v organiza�ní struktu�e ú�adu za�azeno pod n�který z odbor� ú�adu a je pod�íze-

no p�ímo starostovi nebo tajemníkovi ú�adu. (P�ÍLOHA P I.) 

Odbory: odbor ekonomický, odbor eviden�n�-správní, odbor majetku, obecní živnostenský 

ú�ad, odbor právní a p�estupkový, odbor provozní, odbor sociální, odbor životního prost�e-

dí, odbor územního plánování a investic, Stavební ú�ad, odbor silni�ního hospodá�ství. 

Samostatná odd�lení: Odd�lení interního auditu, Odd�lení kancelá�e starosty, Odd�lení 

krizového �ízení a obrany, Odd�lení mzdové a personální, Odd�lení školství a kultury. 

3.2 Další ú�ady ve m�st� 

Ú�ad finan�ní, Ú�ad práce, Celní ú�ad, Policie �R, M�stská policie, Hasi�ský záchranný 

sbor, Autobusová doprava, �eské dráhy, Amcico AIG Life, Hutnická zam�stnanecká po-

jiš�ovna, VZP, Komer�ní banka, a.s., �SOB a.s., �eská spo�itelna, a.s., Jihomoravská 

energetika, a.s., Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., Plynárny, Hutnická pojiš�ovna zam�st-

nanecká, D.A.S. pojiš�ovna právní ochrany, �eská pošta. Katastrální ú�ad, pozemkový 

ú�ad a okresní soud sídlí v krajském m�st� Zlín. Okresní vojenská správa pro Otrokovice 

sídlí v Krom��íži. [3]   
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3.3 P�ísp�vkové organizace m�sta 

Dále m�sto z�ídilo pro pot�eby m�sta p�ísp�vkové a obchodní organizace. V minulých le-

tech došlo také k transformaci n�kterých p�ísp�vkových organizací m�sta na spole�nosti s 

ru�ením omezeným, jejichž jediným vlastníkem je m�sto Otrokovice. P�ísp�vkové organi-

zace (mají p�ímou vazbu na rozpo�et m�sta): p�ísp�vková organizace SENIOR Otrokovice, 

Mate�ská škola Otrokovice s 5 samostatnými pracovišti, Základní škola Mánesova, Zá-

kladní škola Trávníky, Základní škola T. G. Masaryka. [3]   
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4 SOCIOEKONOMICKÁ ANALÝZA VÝVOJE M�STA 

4.1 Vývoj obyvatelstva 

Sledovala jsem vývoj obyvatelstva od roku 1834, kdy m�ly Otrokovice 825 obyvatel. Ve 

30. letech Tomáš Ba�a koupil �ást mo�álovitých pozemk� v Otrokovicích a vystav�l 

Ba�ov. V tu chvíli prudce stoupl po�et obyvatel. Viz. graf. 1. a P�ÍLOHA II. Lidé se st�-

hovali za prací, kterou nabízel Ba��v podnik ve Zlín� a pracovali také v pr�myslovém 

Areálu v Otrokovicích. Postupná migrace obyvatel dala vývoji d�vod k bytové výstavb� 

(1970 až 1980). Od doby, kdy se staly Otrokovice m�stem (1965), po�et obyvatel op�t 

stoupal. P�itahovaly nové pracovní p�íležitosti, kterých v 70. a 80. letech p�ibylo zvlášt� 

díky rozmachu dnešní firmy evropského rozm�ru Barum Continental spol. s r.o. V té dob� 

bylo uzavíráno velké množství s
atk� a byla vysoká porodnost, což se ale v 90. letech za-

�alo zhoršovat a situace se za�ala obracet. Po�et uzav�ených s
atk� za�al klesat a situace 

byla také negativn� ovlivn�na odkladem s
atk� a narození prvního dít�te. P�išel trend spo-

le�ného soužití bez uzav�ení s
atku a ekonomických d�vod� se snížil po�et d�tí. Pro mladé 

lidi se otevíraly nové možnosti uplatn�ní kariérního r�stu a nepreferovali rodinu. Tyto 

zm�ny se objevily ve spole�nosti po roce 1989. Viz. Graf. 2.  
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Graf. 1. Dlouhodobý vývoj a po�et obyvatel v Otrokovicích ( 1838 – 2005) (Zdroj: �SÚ) 



UTB ve Zlín�, Fakulta managementu a ekonomiky 24 

 

Vývoj po�tu obyvatel ve Zlín� a v Otrokovicích
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Graf. 2. Vývoj po�tu obyvatel ve Zlín� a v Otrokovicích (Zdroj: �SÚ) 

4.1.1 Složení obyvatel 

K 31. 12. 2005 m�ly Otrokovice 18 810 obyvatel. Pokud Otrokovice rozd�líme do dvou 

m�stských �ástí Otrokovice a Kvítkovice, pak v samotné �ásti Otrokovic žije celkem 

13 605. Z toho žen 6 931, muž� 6 674. V druhé �ásti Otrokovic, v Kvítkovicích je to cel-

kem 5 205 obyvatel. Z toho 2 531 muž� a 2 674 žen. (Viz. Graf. 3) Zajímavosti z matriky 

najdete v P�ÍLOHA P III. 
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Graf. 3. Rozložení obyvatel k 31. 12. 2005 (Zdroj: �SÚ) 
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4.1.2 Sou�asná situace 

K. 31. 12. 2005 m�ly Otrokovice 18 810 obyvatel. Po�et obyvatel ve m�st� Otrokovice 

mírn� klesá. V posledních letech dochází ke postupn� ke stagnaci p�ípadn� mírnému zvý-

šení míry porodnosti a k mírn�jšímu poklesu zvýšení míry úmrtnosti. V d�sledku p�irozené 

zm�ny se snižuje po�et obyvatel. Vývoj po�tu obyvatel závisí na vývoji v�kové struktury 

obyvatelstva v souvislosti na p�irozené obm�n� a na migra�ních tendencích. To znamená 

na imigraci ekonomicky aktivních obyvatel dojížd�jících za prací. Následuje krátkodobý 

vývoj po�tu obyvatel v Otrokovicích. (Viz. Graf. 4.) [19]  
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Graf. 4. Vývoj a po�et obyvatel v Otrokovicích v letech 1993 – 2005 (Zdroj: �SÚ) 

4.1.3 V�kové složení obyvatelstva 

Jedním z demografických ukazatel� je v�kové složení populace. Na M�st� Otrokovice 

jsem zjistila, že vývoj porodnosti  v posledních letech vedl k postupnému snižování podílu 

p�edproduktivní v�kové skupiny obyvatel a nár�stu podílu obyvatelstva v produktivním 

v�ku a v poproduktivním v�ku. Sou�asn� dochází ke stárnutí obyvatel jak z hlediska pr�-

m�rného v�ku, tak r�stu obyvatel ve skupin� nad 60 let. (Viz. Tab. 1.) V roce 2001 m�lo 

v Otrokovicích nahlášen trvalý pobyt  1 987 muž� a 1 806 žen. K 31. 12. 2005 bylo 1 862 

žen a 1 620 muž�. Z toho vyplývá, skute�n� po�et obyvatel klesá. Ve v�kové kategorii 18-

60 let to bylo v roce 2001 6 287 muž� a 6 319 žen a k 31. 12. 2005 to bylo 6 180 a 6 359. 

U žen je to v�tší pokles než ve skupin� muž�. V kategorii nad 60 let bylo v roce 2001 evi-

dováno 1 318 muž� a 1 784 žen a v roce 2005 zjiš�ujeme, co již bylo uvedeno. Po�et seni-

or� stoupá. K 31.12. 2005 bydlelo v Otrokovicích 1 985 muž� a 2 004 žen. [19]   
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Tab. 1. Složení obyvatel od roku podle pohlaví 2001 - 2005 (Zdroj: �SÚ) 
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Graf. 5. V�kové složení obyvatel v roce 2005 v Otrokovicích (Zdroj: �SÚ) 

Jak ukazuje Graf. 5. podle Statistiky uzav�ených manželství, kterou jsem získala na m�st� 

Otrokovice, po�et s
atk� byl za posledních 9 let nejvyšší v roce 2000, bylo uzav�eno 112 

manželství. Po roce 2000 ovšem došlo k razantnímu poklesu a to na 77 v roce 2001. Od té 

doby po�et manželství klesal až do roku 2005, kdy ze 63 v p�edešlém roce, stoupl po�et na 

69. Zajímavosti z matriky roku 2005 najdete v P�ÍLOZE P V.  
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Graf. 6. Po�et uzav�ených s�atk� od roku 1997 – 2005 (Zdroj: �SÚ) 

V�k 2001  2002    2003  2004  2005  
 Muži  Ženy  Muži  Ženy Muži Ženy Muži  Ženy Muži Ženy 
0-18 1987 1806 1919 1813 1884 1775 1844 1740 1662 1620 
18-60 6287 6319 6003 6839 6029 6414 6048 6108 6180 5359 
Nad 60 1318 1784 1088 1584 1190 1701 1290 1813 1985 2004 
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5 OSÍDLENÍ 

Otrokovice pat�í mezi nejstarší osady Pod�evnicka. Leží p�i dolním toku �eky D�evnice. 

Jsou situovány v oblasti zem�pisn� velmi p�íhodné pro osídlení. Nadmo�ská výška je 190 

m. 

5.1 Rok 1824 

V roce 1824 bylo v Otrokovicích 126 obydlených dom�. Z toho po�tu bylo 11 p�llánových 

a 14 �tvrtlánových grunt�, 22 podsedk�, 72 domká��, panský dv�r, myslivna, d�m pro 

d�stojníky, hostinec a dva mlýny. V té dob� již m�ly Otrokovice i vlastní školu. Asi od 

roku 1805 vyu�oval vysloužilý voják a obuvník Klh�fek v soukromém dom�, ale v roce 

1810 zakoupila obec d�m �. 40 a v n�m vyu�oval rovn�ž vysloužilý voják František 

Mou�ka. Za u�itelování dostával ro�n� 12 m��ic žita, 20 zlatých šajn� a 6 sáh� d�íví. Škol-

né za jednoho žáka �inilo �tvrt zlatky.  

5.2 Rok 1843 

Podle soupisu obyvatelstva z roku 1843 bylo v Otrokovicích 804 obyvatel (396 muž� a 

408 žen), kte�í žili ve 132 domech a 187 domácnostech. V zem�d�lství nacházelo obživu 

47 rodin, 6 se živilo živnostmi a 134 nádenickou prací. Celková rozloha katastru p�esaho-

vala 2103 jitra, na pole p�ipadalo 1139, na louky 310, na zahrady 28, na pastviny 207 a na 

lesy 287 jiter. Z hospodá�ského zví�ectva bylo tehdy chováno 125 koní, 46 vol�, 218 krav, 

46 jalovic, 187 prasat a 3314 ovcí.        

5.3 Po�átek 20. století 

Po�átkem 20. století se za�alo m�nit sociální osídlení vesnice. Rostl po�et živnostník�. Po 

smrti soukromého léka�e B. Gerži (koncem 70. let minulého století), bohatého rolníka jed-

noho z mála N�mc� v obci, nebyl v Otrokovicích léka�, takže obec p�ispívala na léka�ský 

obvod v Malenovicích, kam p�íslušela. V obci pracovaly 2 porodní báby. V Kvítkovicích 

byly roku 1911 dva hostince, kolá�, pokrýva�, sedlá�, peka� a �ezník, 2 obchody se smíše-

ným zbožím, krupa�ství, obchod s petrolejem a se st�ižním zbožím. Nejvýznamn�jší zm�-

nou v sociální skladb� Otrokovic byl výrazný r�st po�tu d�lník�. Nejchudší �ástí Otroko-

vic byl tak zvaný P�íhon, pozd�jší Jiráskova ulice. [3]   
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6 BYDLENÍ 

6.1 Vývoj bydlení 

Tuto kapitolu za�neme ve 30. letech, kdy nastal nejv�tší stavební pr�myslový rozmach. Na 

Bah
áku se postavil velký pr�myslový Areál, stalo se tak díky panu Ba�ovi. Stav�ly se 

také rodinné domky na Staré kolonce. V letech 1930 až 1950 to byla spíše výstavba tzv. 

Ba�ových domk�. V letech 1961, 1970 až 1980 to byla výstavba panelových dom�. Vy-

rostlo velké sídlišt� na Trávníkách a pozd�ji vyrostly panelové domy na sídlišti St�ed. 

V kronice Otrokovic, kterou zpracovávala paní Kramá�ová je nejvíce staveb uvedeno 

k letech 1971 – 1975.  V 80. letech se projevily hlavn� individuálních stavební aktivit, 

soukromé stavby se soust�edily hlavn� na Újezdy, ale i M�sto Otrokovice bylo aktivní a na 

Nivách v Kvítkovicích postavilo sídlišt�. P�idávám po�et obydlených dom� od roku 1970 

po poslední s�ítání lidu roku 2001. (Viz. Graf. 7.) 
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Graf. 7. Pro srovnání – po�et obydlených dom� od roku 1970 – 2001 (Zdroj: �SÚ) 

Podle statistiky s�ítání lidu z roku 2001 m�žu uvést, jaké vybavení m�ly byty k roku 2001. 

V sou�asné dob� se situace jist� zlepšila, ale již v roce 2001 byla situace uspokojivá. Viz. 

Tab. 2. 

Obydlené byty úhrnem 7348 
Plyn v byt� 5867 
Vodovod v byt� 7340 
Vlastní splachov.záchod 7301 
Vlastní koupelna, sprchový 
kout 7309 
Úst�ední topení 6907 
Etážové topení 177 

Tab. 2. Vybavení bytu (Zdroj: �SÚ) 
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6.2 Bytový fond 

Ve vlastnictví m�sta je k 1. 1. 2006 580 nájemních byt�. V porovnání s rokem p�edchozím 

je to o 58 byt� mén�. Z toho 171 byt� má ve správ� Senior Otrokovice, 5 byt� pro matky 

s d�tmi provozuje Charita Sv. Anežky Otrokovice, zbylé bytové jednotky spravuje Tehos 

s.r.o. Pro zdravotn� postižené ob�any má m�sto 41 bytových jednotek. M�sto evidovalo 

k 1. 1. 2006 352 žádostí o m�stský byt. M�sto má 90 startovacích byt�. Na byty i pozemky 

vrácené m�stu, podává m�sto Otrokovice Oznámení výb�rového �ízení. Ob�ané mají nece-

lý m�síc od vydání oznámení na to, aby dodali svoji cenovou nabídku v obálce a pan sta-

rosta na sch�zi Rady m�sta Otrokovice nabídky vyhodnotí. Potenciální výherci mají m�síc 

na to, aby peníze složili m�stu.  

Dnes není výstavba tak bou�livá, jako v p�edchozích desetiletích. Co se tý�e budoucích 

plán�, m�sto Otrokovice plánuje v maximální mí�e podporovat individuální stavebníky. 

Nutno je také uvést skute�nost, že m�sto si zvelebilo i sv�j vlastní ú�ad. Na nám�stí 3. 

kv�tna postavilo v roce 2003 budovu o 600m2, do které investovalo 22 milion� korun a 

v sou�asné dob� v ní vykonává svou �innost 44 pracovník� m�sta Otrokovice. 

V roce 2000 bylo m�stem zkolaudováno 35 bytových jednotek v Otrokovicích. V roce 

2001 to bylo 29 bytových jednotek, v roce 2002 0 bytových dom�, v roce 2003 31 byto-

vých jednotek, v roce 2004 kolaudace neprob�hla. V roce 2005 se postavilo 33 byt� pro 

p�íjmov� vymezené osoby na ulici Hložkova 1817. K  1. 1. 2006 se tyto byty obsadily. 

[20]   

6.3 Dotace na bydlení 

Jak jsem zjistila na odboru p�i konzultaci s Ing. Piš�kovou, od roku 1996 – 1998 dostalo 

m�sto dotaci 320 tisíc na bytovou jednotku. Záleží vždy na dota�ním titulu. Postavily se t�i 

bytové domy po 47 bytech. V roce 1998, po povodních, se stav�l domov s pe�ovatelskou 

službou (72 byt�). Stavbu dotovalo Ministerstvo pro místní rozvoj. Poskytlo 54 milion� 

korun, což vychází 750 tisíc na jednu bytovou jednotku. Od roku 1999 až po rok 2003 se 

stav�ly byty na základ� smlouvy s bytovým družstvem Lípa. Spoluvlastníky bytu jsou 

m�sto Otrokovice a bytové družstvo Lípa. Tyto byty nesm�jí 20 let od kolaudace p�ejít do 

soukromého vlastnictví, jsou zastavené. V roce 2002 se postavilo 18 bytových jednotek. 

Státní fond bydlení poskytl 600 tisíc na jednu bytovou jednotku, což je celkem 10 800 000 

K�.  V roce 2004 získalo m�sto dotace ve výši 18 150 000 K� a to na 33 bytových jednotek 
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pro p�íjmov� vymezené ob�any. Na jednu je to 550 000 K�. Dotace šly ze Státního fondu 

rozvoje bydlení. [21]    

6.4 Výkup pozemk� 

V roce 2002 za�alo m�sto s výkupy pozemk� pro individuální výstavbu. A od té doby je to 

pro m�sto stále v�tší priorita. Následn� jsou na nich vybudovány inženýrské sít� a pozem-

ky rozparcelovány a prodány investor�m jako místo pro výstavbu dom�. Od po�átku vy-

kupování m�sto investovalo 21 milion� K� do odkupu. V roce 2002 - 2004 vykoupilo 24 

stavebních parcel (3,5 ha). V roce 2005 bylo vykoupeno 6 ha. M�sto kupuje pozemky za 

200 K� za m2 (tj. 2 miliony za ha) a prodává na individuální výstavbu za minimáln� 800 

K� za m2. Na rok 2006 si m�sto rezervovalo 5 milion� na výkup pozemk�. 

6.5 Fond rozvoje bydlení 

Díky paní Ostr�ilové z M�sta Otrokovice jsem zjistila, že v roce 1999 m�sto Otrokovice 

z�ídilo Fond rozvoje bydlení s po�áte�ním vkladem 14 654 000 K�. Vklad p�edstavoval 50 

% z tržeb z prodeje m�stských byt� a dom� za roky 1997 – 98. V tomtéž roce byla do fon-

du poskytnuta státní p�j�ka ve výši 6 600 000.  

Celkem bylo v letech 1999 – 2005 poskytnuto 217 úv�r� v celkové výši 22 385 000. Spla-

ceno bylo zatím 38 úv�r�. Celkové splátky �inily 13 045 000. V roce 2005 bylo poskytnuto 

47 úv�r� ve výši 2 154 K�. V roce 2006 byla zatím vyhlášena dv� výb�rová kola k poskyt-

nutí úv�r�. V prvním kole bylo poskytnuto 5 úv�ru v celkové hodnot� 193 tisíc. Úroková 

míra je 4 % a doba splatnosti je 5 let. 

Úv�ry jsou poskytovány zejména ob�an�m, vlastník�m byt� nebo rodinných domk�. Nej-

v�tší zájem z hlediska titul� nabízených vyhláškou je o úv�r na vým�nu oken, dále na za-

teplení, na obnovu st�echy, obnovu fasády a rekonstrukci rozvod� energií. [22]  

6.6 Územní plán 

Územní plán je obecn� platný dokument, který stanovuje funk�ní vymezení jednotlivých 

ploch území. Územní plán podle zákona po�izuje obec, v rámci m�sta Otrokovice je to 

Odbor územního plánování a investic. Malují jej zp�sobilí architekti, kte�í respektují limity 

(nap�. inženýrské sít�, ochranná pásma, struktura železnic a silnic). Ve finále Územní plán 



UTB ve Zlín�, Fakulta managementu a ekonomiky 31 

 

schvaluje zastupitelstvo. Poslední schválený územní plán byl v Otrokovicích v roce 1998. 

V textové �ásti se zpracovává na 10 – 15 let. Ale z nového stavebního zákona, který má 

za�ít platit, vyplývá, že musí být obnoven.   
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7 ŽIVOTNÍ PROST�EDÍ 

Katastrálnímu území Otrokovic lze p�iradit hodnocení st�edn� narušené životní prost�edí a 

to vlivem blízkosti velké pr�myslové aglomerace.  

7.1 M��ení  

Místní automatický monitoring kvality ovzduší v Otrokovicích zajiš�uje od roku 1996 kon-

tinuální m��ení imisí na dvou m��icích stanicích, které jsou umíst�ny na ZŠ Mánesova a 

ZŠ Trávníky. Každá stanice m��í dv� základní veli�iny zne�išt�ní ovzduší – oxid si�i�itý 

(SO2) a oxid dusi�itý (NO2), dále teplotu a aktuální �as a na ZŠ Trávníky je umíst�n p�í-

stroj na m��ení deš�ových a sn�hových srážek. Každá stanice je vybavena zobrazovací 

jednotkou, displej je umíst�n na viditelném míst� - pr��elí obou škol, kde poskytuje oby-

vatelstvu okamžitou vizuální informaci o stavu ovzduší v dané lokalit�. Odkaz na aktuální 

stav ovzduší je v orienta�ních hodnotách p�ed statistickým zpracováním k dispozici na 

internetových stránkách www.otrokovice.cz. (servis pro ob�any-meteorologické informa-

ce). [23]   

7.2 Ovzduší 

V poslední dob� došlo ke zlepšení imisí SO2 (oxid si�i�itý). V období leden až �ervenec 

byly v lo
ském roce nam��eny zvýšené hodnoty NO2 (oxidu dusi�itého), což ovlivnilo 

výslednou hodnotu, která je porovnávána s imisním limitem stanoveným pro období ka-

lendá�ního roku. Na základ� tohoto zjišt�ní byla u�in�na následující opat�ení - na ZŠ TGM 

bylo instalováno za�ízení pro m��ení koncentrací NO2 jinou metodou. Výsledky m��ení 

byly p�edány KÚ Zl kraje, který je kompetentní u�init záv�ry a stanovit opat�ení v p�ípad�, 

že by se zvýšené koncentrace vyskytovaly i v budoucnosti. Množství polétavého prachu se 

za poslední léta snížilo, pouze p�i nep�íznivém po�así (vítr) jsou vykazovány zvýšené hod-

noty. [24]   

7.3 Voda 

V roce2004 spadlo ve Zlínském kraji pr�m�rn� 737 mm srážek, což je 94 % dlouhodobého 

srážkového normálu (1961 - 1990). Plošné rozd�lení srážek v oblasti bylo nerovnom�rné, 

nejvíce srážek spadlo v okrese Vsetín, nejmén� v okrese Krom��íž. Za polední léta se kva-

lita vody vodních tok� (D�evnice, Morava) zlepšila. Ve Zlínském kraji bylo v roce 2004 
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napojeno na kanalizaci 464 110 obyvatel, z toho 397 897 bylo napojeno na kanalizaci 

s koncovou �OV. Celkové množství odpadních vod vypoušt�ných do povrchových vod 

bylo 43,397 mil. m3 , odpadních vod vypoušt�ných do kanalizací pro ve�ejnou pot�ebu bylo 

30,647 mil. m3  a z toho byly v množství 29,075 mil. m3 odpadních vod �išt�no na �OV. 

[30]   

7.4 P�da 

Zem�d�lská p�da pokrývá v kraji 49,36 % celkové vým�ry, stupe
 zorn�ní p�edstavuje 

64,4 %. Oproti roku 2003 došlo v roce 2004 ke snížení orné p�dy o 235 ha a k nár�stu plo-

chy trvalých travních porost� o 58 ha. P�etrvává zatížení p�dy v�trnou erozí. Protierozní 

ochrana je postupn� navrhována v rámci komplexních pozemkových úprav, p�i tvorb� 

územních plán� a krajinotvorných program�. Ke zlepšení dochází postupnou realizací chy-

b�jících �ástí územních systém� ekologické stability. V roce 2004 nebyly v kraji zjišt�ny 

nové pozemky s nadlimitní kontaminací p�dy rizikovými látkami. [30]   

7.5 Hluk 

Pokud se týká hluku, pak nejv�tším problémem je hluk dopravní. V minulém roce byl pro-

veden celorepublikový screening stavu dopravní zát�že v celé �R s vytipováním úsek� 

p�esahujícím hlukové limity. Na pr�tahu Otrokovic byly vytipovány místa s nadlimitní 

hlukovou situací. V souladu se zn�ním zákona �.258/200 Sb. byla ud�lena �asov� omezená 

výjimka s harmonogramem pro �ešení situace do budoucna. Týkalo se to n�kterých staveb 

pro bydlení v úseku silnic I/49 a I/55. Stávající stav by se m�l výrazn� zm�nit po realizace 

JV obchvatu Otrokovic. Dopravní zát�ž �iní stran hluku nejv�tší problémy. A�koliv je v 

Otrokovicích mnoho pr�myslových podnik�, obecn� nejsou zaznamenány dlouhodobé 

problémy. [34]   

7.6 Zele	 v zastav�ném území 

M�sto Otrokovice má pom�rn� hojné zastoupení zelen�, která v mnoha p�ípadech navazuje 

na krajinu (zejména oblast Ba�ova, b�ehová zele
 D�evnice a Moravy). Charakter m�stské 

zelen� je významn� ovliv
ován pr�myslovými závody, které doposud nemají vytvo�ený 

pot�ebný vícevrstvý ochranný pás zelen�, tlumící negativní vliv pr�myslové �innosti na 

obytnou �ást. Negativním vliv na zele
 má také silni�ní a železni�ní doprava. Na druhé 
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stran� byla, zejména v posledních letech, realizována celá �ada nových výsadeb (parkové a 

sadbové úpravy, rekonstrukce stávajících park�, výsadba silni�ní zelen� apod.). Zvláš� 

cenná je skute�nost, že p�i nových výsadbách byly zvoleny d�eviny, které odpovídají p�-

vodním porost�m a mají nezastupitelný význam p�i obnov� ekologické stability území. 

V sou�asné dob� je otrokovická aglomerace vystavována silnému tlaku, vyvolanému in-

tenzivní pr�myslovou a zem�d�lskou výrobou a p�etíženou dopravní sítí, a proto byl zpra-

cován Generel zelen� m�sta Otrokovice, který je vodítkem p�i údržb� a obnov� zelen� ve 

m�st�.  

M� má zpracován Generel zelen�, soubor map 1:1 000 zahrnující sou�asné plochy ve�ejné 

zelen� a n�kterých ploch, které perspektivn� mohou být využity k zazelen�ní. Je to vychá-

zející mapový podklad k údržb�, obnov� a pé�i o zele
 v m�st� Otrokovice. 

Celková plocha m�stské zelen� v Otrokovicích tvo�í tém�� 64 ha. Referát životního pro-

st�edí M�sta Otrokovice má na starosti zele
 ve m�st�. Veškerá �innost, který se týká zele-

n�, musí být referátu životního prost�edí oznámena a schválena. Referát kvótního prost�ed 

spolupracuje i se Stavebním ú�adem. Spolupracují p�i jakýchkoli nových výstavbách i sta-

vebních úpravách. [26]   

7.7 Chrán�ná oblast U letišt� 

Nachází se 1,5 km jihozápadn� od železni�ní stanice v Otrokovicích. Rozloha je 3,3259 ha, 

nadmo�ská výška 181 m, katastrální ú�ad Otrokovice. Vodní kv�tena je v sou�asnosti vel-

mi potla�ena. V sou�asné dob� je lokalita významná jako úto�išt� obojživelník�. V roce 

1994 tu byl proveden zoologický inventariza�ní pr�zkum, který byl zam��en na vodní 

brouky. Z této skupiny zde bylo zjišt�no 51 druh�. 

7.8 Dotace od Státního fondu životního prost�edí 

M�sto Otrokovice doufalo, že v roce 2004 získá dotace od Státního fondu životního pro-

st�edí �R a peníze použije na správu ve�ejné zelen�. 22 ha je v Otrokovicích vyhrazeno 

pro Regionální biocentrum. Plánovala se revitalizace v zastav�né �ásti Št�rkovišt� (2 ha), 

na Ba�ov� (2 ha), která by m�la funkci zejména izola�ní, �ili odd�lení obytné zástavby od 

pr�myslové výroby. Ovšem odbor Životního prost�edí Otrokovice dotace nedostal. Z toho 

d�vodu se biocentrum ani regenerace aleje na Št�rkovišti neprovád�lo. Pokud se p�íští rok 

otev�ou možnosti po�ídit ze SF ŽP dotace, pak je m�sto p�ipraveno okamžit� zahájit stav-
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bu. Stavební povolení bylo již vydáno. Týká se terénních úprav jižního b�ehu. Jak jsem 

zjistila na odboru Životního prost�edí díky p. Laditové, bude provedeno nové svahování, 

za ú�elem zastavení padání b�ehu. V místech rozsahu kolísání hladiny dochází k odplavo-

vání a sesouvání b�ehu, k obnažování b�ehové zelen� a hrozí porušení stability stávající 

komunikace sloužící k p�íjezdu do areálu rybá��. Odborné ošet�ení pot�ebuje i alej uzavíra-

jící lokalitu. Bude pot�eba pro�ezat stromy, omladit a provést dosadby. [25]   

7.9 Komplexní pozemková úprava 

V sou�asné dob� probíhá v katastrálním ú�adu Otrokovice i v katastrálním ú�adu Kvítkovi-

ce pozemková úprava. V souvislosti s obchvatem Otrokovic bylo totiž nutno vypo�ádat 

majetkoprávní vztahy k  pozemk�m dot�eným stavbou silnice R55 – severovýchodní a 

jihovýchodní obchvat Otrokovic. Byl stanoven obvod pozemkové úpravy, zhruba polovina 

katastrálního ú�adu Otrokovice a polovina katastrálního ú�adu Kvítkovice, p�i�emž 

v pozemkové úprav� se �eší pouze území mimo zastav�nou �ást obce. V rámci pozemkové 

úpravy dochází k úpravám tvar� pozemk� a k vým�n� vlastnických práv. Vytvá�í se také 

plán spole�ných za�ízení, obsahující vodohospodá�ská opat�ení, protierozní opat�ení, 

územní systém ekologické stability (biocentra, biokoridory). Dojde tedy k tomu, že nap�. 

pro biocentrum bude vymezen samostatný pozemek, který bude ve vlastnictví m�sta. Do 

této doby bylo biocentrum vymezeno na n�kolika pozemcích r�zných vlastník� a musely 

se tedy �ešit vlastnické vztahy, což už po provedené pozemkové úprav� nebude t�eba. 

Po sch�zce s pracovníky toho odboru jsem se ujistila, že m�sto Otrokovice bere na udržo-

vání životního prost�edí velké ohledy a bojuje o každou dotaci. M�žeme konstatovat, že 

životní prost�edí je vyhovující v Otrokovicích a jak se do�teme v dalších �ástech této prá-

ce, ani �isti�ka odpadních vod, ani skládka v Kvítkovicích jej nem�že ohrozit. Když se 

procházíte m�stem, je zde rozdíl mezi ostatními m�sty poznatelný. Zelen� ve m�st� p�ibý-

vá, �emuž je v jiných m�stech práv� naopak. [25]   

7.10 Povodn� 

Povodn� v �ervenci roku1997, které zasáhly jednu t�etinu území �eské republiky, zavinily 

smrt 49 lidí. Postiženo bylo 536 obcí, 29 000 dom� bylo zatopeno nebo strhnuto. I na 

M�stský ú�ad Otrokovice p�icházely stovky lidí, kterým voda vzala st�echu nad hlavou. 

Škody ve m�st� vysko�ily na 3 a p�l miliardy korun. V severní �ásti Otrokovic se nachází 
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�tvr� Bah
ák a nad ní obec Tluma�ov. U Tluma�ova došlo k protržení protipovod
ových 

hrází. Záplava poté zalila samotnou obec i velké �ásti Bah
áku. Velká voda poni�ila p�es 1 

000 byt�. Radnice si proto p�j�ila od státu 80 milion� K� s t�íprocentním úrokem, ze kte-

rých vytvo�ila Fond obnovy. V letech 1997 až 1999 z n�j poskytla 543 žadatel�m úv�ry v 

celkové výši bezmála 77 milion� korun, zbytek použila radnice. [4]    

Do protipovod
ových opat�eních po záplavách v roce 1997 investovaly otrokovické firmy 

nap�. firma Barum Continental, spol. s r.o., také Povodí Moravy s.p., �editelství silnic a 

dálnic �R, Lesy �R a samoz�ejm� m�sto Otrokovice. Suma, která se využila na tato opat-

�ení se blíží 160 000 000 K�. V podstat� ješt� tento rok se dostavuje komplex, který zahr-

nuje jak stav�ní hrází, tak umožn�ní �ízeného rozlivu. (8 milionu kubík� do prostoru). [17]  

Významn� to p�ispívá k transformaci povod
ové vlny v �ece. Zajímalo m�, jak tato opat�e-

ní „obstála“ p�i hrozících záplavách v b�eznu 2006 a Ing. Žák potvrdil, že povodn� systém 

prov��ily a návrh byl zvolen správn�. I když komplex ješt� není dostav�n, hlavní riziko je 

odstran�no. Odhadové škody po záplavách v b�eznu 2006 jsou p�ibližn� �ty�i miliony. Z 

toho tém�� sedm set osmdesát tisíc je na majetku m�sta, jak uvedla v tiskové zpráv� k 3. 4. 

2006 mluv�í otrokovické radnice Jana Bubeníková.  

7.11 Krizový plán m�sta 

P�i povodních v lét� roku 1997 jsem p�sobila jako dobrovolník na M�stském ú�adu a m�la 

jsem na starost evidenci osob a informování rodinných p�íslušník� o tom, kde se nacházejí 

jejich rodiny. P�id�lovala jsem náhradní bydlení ob�an�m, kte�í se ocitli v krizové situaci a 

to se dostáváme ke „krizovému plánu“ m�sta. Povodn� v roce 1997 zasáhly ob�any m�sta 

naprosto nep�ipravené a hlavn� to byl nejv�tší problém. Proto mám radost, že mohu do mé 

bakalá�ské práce citovat tiskovou zprávu ze zá�í roku 2005, že m�sto Otrokovice dostalo 

putovní cenu „Nejlepší m�sto Zlínského kraje v oblasti krizové p�ipravenosti“, kterou sta-

rostovi Otrokovic Stanislavu Mišákovi p�edal hejtman Libor Lukáš. Pracovníci odd�lení 

zvláštních úkol� Kancelá�e hejtmana hodnotí v rámci metodické pomoci obcím 

s rozší�enou p�sobností, jak mají zpracován krizový plán pro p�ípady krizových situací. P�i 

hodnocení se bere z�etel na �innost bezpe�nostních rad a krizových štáb�, pln�ní zákon-

ných p�edpis� a metodických doporu�ení kraje a spolupráci se složkami IZS, zejména 

s hasi�ských záchranným sborem. [5]   
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Díky Petru Št�paníkovi z m�sta Otrokovice jsem zjistila, že firma Koordinace zpracovala 

v roce 2004 Povod
ový plán m�sta Otrokovice. Autorem je Ing. Jan Papež a stále se aktua-

lizuje. P�i povodních v kv�tnu 2006 se podle n�j m�sto �ídilo. [18]   

 

 

 



UTB ve Zlín�, Fakulta managementu a ekonomiky 38 

 

8 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

M�sto Otrokovice nemá jako pr�myslové m�sto žádné výrazné problémy s kapacitou tech-

nické infrastruktury. 

8.1 Zásobování   

8.1.1 Zásobování plynem 

M�sto Otrokovice je zásobováno zemním plynem z dálkovodu Rohatec  Veselí nad Mo-

ravou  Otrokovice, který pokra�uje sm�rem Tluma�ov. Je propojen s podzemními zá-

sobníky celostátní plynárenské soustavy. Ve m�st� je tém�� 98 % domácností napojeno na 

plyn, ale vytáp�ní se d�je z centralizovaného zásobování tepla z Teplárny Otrokovice, a.s., 

podobn� jako dodávky teplé vody. Tento zp�sob je správný z ekologických d�vod�. Není 

tak p�íliš zat�žováno životní prost�edí zne�išt�ním ovzduší. Dodávku plynu a správu roz-

vod� zajiš�uje Jihomoravská plynárenská, a.s. Z hlediska kapacitního je stávající plyno-

vodní p�ívod dosta�ující pro pokrytí výhledového rozvoje aglomerace i po roce 2015. 

8.1.2 Zásobování teplem 

Mezi nejvýznamn�jší dodavatele tepelné a elektrické energie v místním regionu pat�í akci-

ová spole�nost Teplárna Otrokovice. V roce 2003 byla realizována investi�ní výstavba v 

objemu 20,835 milion� K�. V roce 2004 skon�ila desetiletá investi�ní �innost, jejímž 

smyslem byla kompletní rekonstrukce pro centralizovanou dodávku tepla a p�em�ny této 

soustavy z p�vodní parní na novou horkovodní. Tepelná energie je ze 77 % dodávána pro 

pot�eby místních pr�myslových podnik� a ze 16% pro bytovou sféru a zbývajících 7 % 

slouží pro pot�eby terciální sféry a objekt� nebytové povahy. Dodávka tepelné energie je 

zajiš�ována prost�ednictvím páry pro pr�myslové podniky a �ást pro m�stské tepelné hos-

podá�ství. Prost�ednictvím horké vody je dodávka tepla zajiš�ována pro p�evážnou �ást 

tepelného hospodá�ství m�sta Otrokovic a obytnou, obchodní a pr�myslovou zónu Male-

novic a prost�ednictvím teplé vody pro sekundární rozvody horkovodních vým�níkových 

stanic. Druhým významným produktem je výroba elektrické energie. Výroba elektrické 

energie se od roku 2004 prakticky d�lí na dv� �ásti, kdy je dodávána nejv�tší a nejmoder-

n�jší pneumatikárn� v Evrop�, spole�nosti Barum Continental, spol. s r.o. pat�ící do skupi-

ny Continental a do rozvodných sítí Jihomoravské energetiky, a.s. [7]  
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8.1.3 Zásobování elektrickou energií 

Ve 20. letech byly Otrokovice pln� elektrifikovány. Zásobování elektrickou energií je za-

jiš�ováno elektrickými rozvody akciovou spole�nosti E-ON. Veškeré místní komunikace 

jsou osv�tleny výbojkovými svítidly, na které se za�alo p�echázet v 60. letech. Dochází k 

postupné modernizaci elektrické sít� formou vým�ny nadzemního vedení za kabely. M�sto 

se na této investi�ní akci finan�n� nepodílí. Elektrická rozvodná sí� po plánované rekon-

strukci a modernizaci bude kapacitn� zcela vyhovující. 

8.1.4 Vody a kanalizace 

Dodavatel a majitel vodohospodá�ských rozvod� pro mikroregion Otrokovicko: Vodovody 

a kanalizace Zlín, a.s. Sí� je rozši�ována v souvislosti s p�ípravou parcel pro individuální 

výstavbu. �OV byla v socialistických dobách, kdy fungovaly koželužny pr�myslovou zá-

ležitostí. Koželužny byly totiž náro�né na zne�iš�ováních odpadních vod. Ovšem tato vý-

roba vymizela a struktura se zm�nila. �OV má tudíž kapacitní rezervy. Je využita z 30 % a 

plánuje se p�ipojení okolních obcí. P�ipravuje se zavedení 3. stupn� do�išt�ní odpadních 

vod, které by m�lo být provedeno roku 2010. �isti�ka odpadních vod – majitelem Toma, 

a.s., je tedy v soukromém vlastnictví. 

8.1.5 Komunální odpad 

Otrokovice mají zpracovaný program odpadového hospodá�ství. Svoz komunálního odpa-

du zajiš�ují Technické služby m�sta Otrokovic, s.r.o. Skládku provozuje akciová spole�-

nost Moravská skládková spole�nost. Za rok 2004 Technické služby Otrokovice, s.r.o. 

vyvezly na skládku 4 414 tun smíšeného odpadu. M�sto Otrokovice v roce 2004 zaplatilo 

za svoz a likvidaci odpadu 11,93 milion� K�, naproti tomu od ob�an� vybralo na poplat-

cích 7,96 milion�. K�. P�íjmem m�sta v oblasti odpadového hospodá�ství bylo v roce 2004 

také 0,87 milion� K� od spole�nosti Eko-kom a.s. za separovaný odpad a poplatky za ulo-

žení odpad� na skládce, které v roce 2004 �inily celkem 10,05 milion�. K�. Skládka se 

nachází na katastrálním území Kvítkovic. Její kapacita je dosta�ující na 15 let dop�edu. Do 

budoucna má m�sto Otrokovice vytypované lokality na vybudování nové skládky. Velký 

d�raz je kladen na t�íd�ní odpadu pro jeho druhotné použití. Ve m�st� jsou umíst�ny vel-

koobjemové kontejnery, které jsou umíst�ny v tzv. sb�rných dvorech, v�etn� kontejner� na 

t�íd�ný odpad. Z t�chto sb�rných dvor� je odpad odvážen 1x týdn�. [24]   
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8.2 Doprava   

Otrokovice jsou velice frekventovanou zastávkou. Je to dopravní k�ižovatka nejen pro že-

lezni�ní, ale i m�stskou hromadnou, dálkovou linkovou, osobní i nákladní dopravu. Jeden 

z d�vod� je ten, že se leží na k�ižovatce dvou silnic I. t�ídy a je zde vybudován II. želez-

ni�ní koridor.  

8.2.1 Silni�ní doprava 

D�ležitý silni�ní tah je silnice I. t�ídy �. 55. ( �I/55 Olomouc - P�erov - Otrokovice - 

Uh.Hradišt� - Hodonín s napojením na dálnici D 2 Brno - Bratislava). Místní, ale d�ležitý 

význam, má také silnice I. t�ídy �. 49, která vede z Otrokovic do Zlína a Vizovic, odtud 

pokra�uje na Slovensko. Silnice je velmi frekventovaná, což má negativní vliv na životní 

prost�edí a také je p�etížená, což jsou d�vody pro výstavbu obchvatu Otrokovice.  

Severovýchodní obchvat Otrokovice 

V roce 2001 za�ala výstavba obchvatu Otrokovic. Má dv� �ásti, jihovýchodní a severový-

chodní. Jihovýchodní �ást by m�la stát podle odhad� 800 milion� korun a v sou�asné dob� 

je ve fázi územního �ízení. Díky konzultaci s Ing. Sokolem, vedoucím odboru Silni�ního 

hospodá�ství, jsem zjistila, že ješt� nebylo ani vydáno stavební povolení. Severovýchodní 

obchvat Otrokovic je financován z prost�edk� Státního fondu dopravní infrastruktury. Cel-

kové finan�ní náklady na severovýchodní �ást jsou 1,3 miliard K� (po zaú�tovaných dota-

cích spo�ívajících hlavn� ve zm�nách geologického založení, inflaci a zm�nách DPH). Na 

výstavb� této �ásti obchvatu se podílí „Sdružení“ firem: Stavby silnic a železnic, a.s, ODS 

dopravní stavby Ostrava, Silnice Brno a další místní subdodavatelé. Termín uvedení do 

provozu je konec roku 2006. Investorem je stát, �editelství silnic a dálnic. Dodejme, že již 

p�es 40 let se o tomto projektu hovo�í, a už v 60. letech se zdály úvahy o n�m reálné. [27]   

 

 

Jihovýchodní obchvat Otrokovic  

Dne 26. 4. 2006, byla zpracována aktualizace dokumentace pro Ú� stavby. Vzhledem k 

tomu, že do stavby bylo zahrnuto, krom� jiného, i vybudování st�ediska správy a údržby 

rychlostní komunikace a mimoúrov
ové k�ížení se stávající I/55, bylo požádáno o vydání 

nového územního rozhodnutí. Stavební ú�ad Otrokovice by m�l nové územní rozhodnutí 
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vydat v termínu do 30. 6. 2006. Za p�edpokladu, že bude vydáno a následn� bude Minister-

stvem dopravy �R vydáno i stavební povolení (pro hlavní objekt R55), m�la by být stavba 

R55-JV obchvat zahájena 30. 7. 2008. P�edpoklad zprovozn�ní je listopad roku 2010. [35]  

[36]   

Silnice I/49 Malenovice - Otrokovice 

Na silnici I/49, Zlín - Malenovice dochází k rozši�ování silnice na 4 pruhy. Silnice první 

t�ídy spadají pod stát a stát z�ídil ve Zlín� �editelství silnic a dálnic. To je investorem. 

Termín dokon�ení je 12/2007 a cena se odhaduje na 0,475 mld. K�. Stavba je financována 

ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Projektantem je S-PROJEKT PLUS, a.s. 

Kruhový objezd 

V roce 2002 se za�al stav�t kruhový objezd na ulici Objízdná u �OV p�i vjezdu do m�st-

ské �ásti Bah
ák. D�vodem je p�edevším zvýšení bezpe�nosti na tomto velmi nep�ehled-

ném dopravním úseku, který ovšem nabude ješt� v�tšího významu po dokon�ení obchvatu 

Otrokovic. Kruhový objezd byl dokon�en v �ervnu 2003. Stavba m�la hodnotu K� 11 mi-

lion�. Investorem bylo m�sto Otrokovice a p�isp�ním Zlínského kraje. 

Úprava k�ižovatky 

V roce 2004 prob�hla úprava k�ižovatky v Otrokovicích-Kvítkovicích. Od Barum Conti-

nental spol. s r.o. vedou samostatné odbo�ovací pruhy doprava i doleva. D�vodem jsou 

�asté dopravní kolapsy a zvýšená nehodovost. Nové uspo�ádání znamená její vyšší dostup-

nost. D�íve byla to tvaru T, te� už je to k�íž a je více propustná. Investorem je ve�ejná ob-

chodní spole�nost Lídl, v jejím zájmu byla úprava (zkapacitnila sv�j obchod). Navíc nové. 

[29]   

8.2.2 Železni�ní doprava 

V roce 1882 byla v Otrokovicích z�ízena železni�ní zastávka. Do té doby zastavovaly vla-

ky pouze v Napajedlích a od r. 1865 v Tluma�ov�. Rozhodující vliv na rozvoj železni�ní 

dopravy v obci m�l až projekt nové železnice Otrokovice - Zlín - Vizovice. V obci byla 

postavena nádražní budova a 8. �íjna 1899 byl na trati zahájen provoz. Roku 1906 p�evzaly 

železni�ní tra� Otrokovice - Vizovice, do té doby soukromou, státní dráhy. Jedná se o tra� 

�. 335 Otrokovice - Zlín - Vizovice. Otrokovické nádraží prod�lalo rozsáhlou rekonstrukci 

na p�elomu roku 1999 a 2000 v rámci výstavby tzv. II. železni�ního koridoru, s plánova-
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nou provozní rychlostí vlakových souprav 160 km/h, který by m�l zabezpe�it rychlé spoje-

ní jihoevropských stát� EU p�es Víde
 - B�eclav - Otrokovice - P�erov - Bohumín - Varša-

vu se skandinávskými zem�mi. Jedná se o tra� �. 330 P�erov B�eclav. 

Železni�ní tra� Otrokovice - Vizovice bude nov� elektrizována, p�i�emž tra�ový úsek Ot-

rokovice - Zlín st�ed bude zdvoukolejn�n a v následném úseku Zlín st�ed - Vizovice bude 

pro nezbytné zvýšení kapacity dráhy vybudována nová výhybna Zlín - P�íluky. Dv� k�íže-

ní železni�ní trat� s trolejbusovým vedením - jedno v Otrokovicích a jedno ve Zlín� - Pod-

vesné jsou navržena jako mimoúrov
ová. Nádraží Zlín st�ed bude p�ebudováno v moderní 

p�estupní terminál mezi železni�ní, m�stskou a linkovou autobusovou dopravou. Rychlost 

bude dosahovat 100 km/h. Díky této investici, která se ve studii odhaduje ve výši cca 5,5 

mld. K�, se stane minulostí �ekání osobních vlak� p�i k�ižování ve Zlín� - Malenovicích. 

[31]   

8.2.3 Autobusová doprava 

Podle mého názoru je pro m�sto Otrokovice mínusem, že nemá v sou�asné dob� klasické 

autobusové nádraží, kde by se koncentrovaly p�estupní stanice pro navazující spoje. Auto-

busovou dopravu p�es Otrokovice zajiš�ují spole�nosti �SAD Vsetín, �SAD Uherské Hra-

dišt�, �SAD Krom��íž, �SAD Brno a soukromá spole�nost HOUSA CAR. Tyto spole�-

nosti zajiš�ují autobusové spojení Otrokovic po celé �R. I tento druh dopravy funguje za 

pomocí státních dotací. 

8.2.4 MHD 

Otrokovice provozují spole�n� se Zlínem integrovaný systém m�stské hromadné dopravy. 

Provozovatelem je Dopravní spole�nost Zlín - Otrokovice, s.r.o. Dopravní sí� je tvo�ena 

�ty�mi tarifními pásmy. Dopravní spole�nost Zlín - Otrokovice, s.r.o. provozuje 11 trolej-

busových linek o celkové délce sít� 102 km, deset autobusových linek o celkové délce sít� 

82 km. Novinkou je, že dopravní spole�nost uvedla na svém dispe�erském stanovišti do 

zkušebního provozu �ídicí systém, který umož
uje trvalé dálkové sledování pohybu jed-

notlivých voz� na map� sít� m�stské dopravy. Dopravní spole�nost je také v programu 

"Obnova a nákup specifického vozového parku m�stské hromadné dopravy".  
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8.2.5 Cyklistická doprava 

Cyklistické stezky mají v Otrokovicích, stejn� jako v jiných m�stech, zvýšit bezpe�nou 

dopravu ob�an� do zam�stnání, ale samoz�ejm� mají rozvíjet turistiku ve m�st�. Náro�né 

jsou p�ípravné práce k vybudování cyklostezek, mám na mysli odkup pozemk�. Otrokovi-

ce mají zpracovánu tzv. Studii cyklistických stezek v Otrokovicích.  

8.2.6 Letecká doprava 

V Otrokovicích funguje akciová spole�nost Moravan. Zbudovala letišt�, které se nevyuží-

vá k p�eprav� osob na vnitrostátních linkách. Letišt� využívá k testování svých výrobk�. 

Historie firmy sahá až do období p�ed 2. sv�tovou válkou a má významné kontakty s �adou 

zemí Evropy, Asie, Afriky, Severní a Jižní Ameriky, St�edního Východu a Austrálie. [8]   

8.2.7 Vodní doprava 

Ve 30. letech vystav�l Tomáš Ba�a v Otrokovicích speciální vodní kanály sloužící pro 

dopravu materiálu, surovin a polotovar� pro obuvnickou výrobu Ba�ových závod�. Délka 

byla 50 km. V polovin� 40. let byly tyto kanály zrušeny. Úvaha o splavnosti �eky Moravy 

do Otrokovic s využitím Ba�ova kanálu je stále otev�ena. Brání tomu však již zastaralé 

parametry Ba�ova kanálu. Zatím je tato cesta vyžívána pouze v rámci turistiky. 

8.2.8 Doprava v klidu 

Územní plán plánuje realizaci parkovacích ploch. V absolutním po�tu je v sou�asné dob� 

parkoviš� dostatek, ale jist� jsou místa, kde je p�etlak. Ovšem s postupnou výstavbou byt� 

a dom� bude brzy nedostatek. Navíc jsou obyvatelé Otrokovic „líní“ motoristé. Parkují 

p�ed domem klidn� i na trávníku, hlavn� aby to nem�li daleko dom� a p�itom v blízkosti je 

poloprázdné parkovišt�.  
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9 TERCIÁLNÍ SFÉRA 

9.1 Sociální služby 

Vybavenost m�sta Otrokovice službami pro obyvatelstvo je na velmi dobré úrovni. 

V oblasti sociálních služeb funguje pension pro d�chodce - Senior Otrokovice, jehož sou-

�ástí je za�ízení pro denní pobyt d�chodc� Domovinka a od 1. 1. 2005 i Pe�ovatelská služ-

ba. Ta byla p�ed tím za�ízením Zlínského kraje. Stojí za to zmínit dva domy 

s pe�ovatelskou službou, t�i kluby d�chodc� a 6 výdejen stravy pro d�chodce. M�sto po-

máhá také matkám v tísni, kterým z�ídilo azylový d�m Nový domov, provozovatelem je 

Charita Sv. Anežky Otrokovice. Z nestátních za�ízení zde p�sobí krom� Charity Sv. Anež-

ky také Chrán�ná dílna ARDIEN Digital, Centrum služeb postiženým, o.p.s. Tradici má ve 

m�st� Nad�je o.s., je zde také Haus, protidrogové centrum.  

9.2 Školství 

M�sto Otrokovice jsou z�izovatelem jedné Mate�ské školy s p�ti odlou�enými pracovišti. 

Nabízím p�ehled po�tu žák� na MŠ Hlavní 1159, kde je logopedická t�ída a kde se také 

vyu�uje anglický jazyk. V roce 1997 – 1998 byl nár�st d�tí , nebo� se zde do�asn� p�esu-

nula škola  Ba�ova, která musela být kv�li povodním p�est�hována. V roce 1999 – 2000 se 

zde otev�ela logopedická t�ída, která zap�í�ila zvýšení po�tu žák�. (Viz. Graf. 8.) 

Vývoj po�tu žák� v MŠ Hlavní
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Graf. 8. Po�et p�ijatých žák� do MŠ (1992 – 2003) (Zdroj: škola) 
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V Otrokovicích jsou 3 Základní školy. Nap�. na ZŠ Hlavní 1160 najdeme logopedický 

kroužek, zájmové kroužky: výtvarný, flétna, angli�tina, dovedné ruce, sportovní a tane�ní. 

Angli�tina hrou pro 1. a 2. ro�ník. Zájmová a zdravotní TV. Ekologická praktika. Následu-

je vývoj po�tu žák� nastupujících do 1. ro�níku v letech 1989 - 2002. Aktuáln�jší data se 

mi získat nepoda�ilo, ale již z t�ch let je z�ejmé, že po�et žák� se od roku 1995 snižuje, 

zp�sobuje to ekonomická situace rodin, demografický vývoj, který up�ednost
uje pouze 

jedno dít� v rodin� a budování kariéry p�ed budováním rodinného života. (Viz. Graf. 9.) 
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Graf. 9. P�ehled po�tu žák� nastupujících do 1. ro�níku ( 1989 – 2002) (Zdroj: Škola) 

V Otrokovicích je také Základní um�lecká škola, gymnázium, st�ední pr�myslová škola 

s technickým zam��ením a st�ední odborné u�ilišt�. V nedalekém Zlín� je Univerzita To-

máše Bati.  

9.3 Sportovní vyžití 

Sportovní vyžití nabízí 2 sportovní haly, fotbalový stadion, koupališt�, rekrea�ní oblast 

Št�rkovišt�. Sportovní za�ízení ve vlastnictví m�sta spravuje spole�nost Tehos s.r.o. na 

základ� mandátní smlouvy. V Otrokovicích je mozkem sportovních klub� TJ Jiskra Otro-

kovice. Sdružuje klub házené, fotbalový, šachový i veslovací. DFC Compex  - stará se o 

otrokovické fotbalistky, HC Victoria - fotbal Vítkovice, Panthers – handball, Sokol Otro-

kovice - za�átkem m�síce dubna 2002 si p�ipomínali jeho �lenové 95. výro�í vzniku. 
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9.4 Zdravotnictví 

V Otrokovicích se nachází Poliklinika, spole�nost s ru�ením omezeným, která je 100 % 

vlastnictvím m�sta. Poskytuje prostory soukromým praktickým a odborným léka��m. Na-

jdeme na ní praktické léka�e (pro dosp�lé, d�ti i dorost), chirurgii, ortopedii, o�ní léka�e, 

urologii, internu a kardiologii,  diabetologii, gynekologii, audiologii, kožní léka�e, neuro-

logii, radiodiagnostiku – RTG, klinickou psychologii, psychiatra – psychoterapeuta, do-

praví a pracovní psychologii, lé�ebnou rehabilitaci, stomatologii (zubní RTG, �elistní or-

topedii, zubního technika), lékárnu, laborato�e – odb�ry, optiku, zdravotní pojiš�ovnu, so-

ciální služby (Okresní ú�ad Zlín pracovišt� soc. podpory, Charitu sv. Anežky, Ú�ad práce, 

kosmetiku, kade�nictví, prodejní místa (textilu, novin, od�v�, zdravotní obuvi), realitní 

kancelá�, fit centrum, solárium, sauny a masáže. Velkým mínusem pro ob�any Otrokovic 

je zrušení léka�ské služby první pomoci. Ve m�st� jsou k dispozici 4 lékárny. Na území 

m�sta p�sobí také t�i soukromí veteriná�i.  

9.5 Kultura 

M�sto Otrokovice p�ispívá �ástkou 200 000 K� Mezinárodnímu festivalu film� pro d�ti a 

mládež. Každoro�n� podepisuje smlouvu, že za zmín�ný p�ísp�vek p�itáhne filmový festi-

val pozornost i na m�sto Otrokovice. Ve smlouv� stojí, že nap�. p�ijde do m�sta n�která z 

celebrit festivalu a budou se ve m�st� po�ádat workshopy. V Otrokovicích se také promíta-

jí v rámci festivalu filmy a probíhá dopl
kový program pro d�ti. 

9.5.1 Spole�enský d�m Otrokovice 

Otrokovice nejsou historickým m�stem, za kulturní �ást však m�žeme považovat �ást Bah-


ák, kde se nachází Spole�enský d�m, který je místem, kde se konají zábavné akce, pout�, 

plesy, ve�írky. Na Bah
áku se nachází n�kolik p�íjemných posezení, hosp�dek a v nepo-

slední �ad� i diskotéka koupališt� a jezero Št�rkovišt�, které zvlášt� v horkých dnech lákají 

spoustu obyvatel k osv�žení. 

9.5.2 Otrokovická BESEDA, s.r.o. 

Na nám�stí 3. kv�tna 1302 je kulturní d�m s bohatým vyžitím BESEDA, s.r.o., nástupce 

Sdruženého klubu. Je centrem kulturního života ve m�st�. Je organizátorem �ady kurz�, 

divadelních a filmových p�edstavení, estrád. Vystupují zde hostující divadla a Beseda je 
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také po�adatelem a organizátorem jarmark�, poutí a zájezd�. P�sobí zde dva divadelní 

spolky, Racek a Tijátr. Loutka�ské Povidlo, P�vecký ženský sbor, folklórní soubory Voni-

ca a Jadrní�ek a fotoklub.  

Problém Otrokovické BESEDY je, že je to s.r.o., což jí znesnad
uje cestu k mnoha dota-

cím. Jako p�ísp�vkové organizaci by se jí „žilo“ lépe. Problém je, že kultura se sama �asto 

neuživí a musí být dotovaná. Ale nap�. jako s.r.o. nem�že žádat o dotace na festivaly, ale 

spíše jenom na jednorázové aktivity. Pokud je akce BESEDY prod�le�ná, doplácí to m�s-

to.  

9.5.3 Knihovny 

Na území m�sta jsou obyvatel�m k dispozici dv� m�stem vlastn�né a dotované ve�ejné 

knihovny. V obou mají ob�ané možnost p�ístupu k internetu. Jedna je p�ímo v budov� 

M�stského ú�adu (nám. 3. Kv�tna) a druhá na ulici Erbenova na Bah
áku.  
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10 TRH PRÁCE 

10.1 Míra nezam�stnanosti 

Míru nezam�stnanosti jsem za�ala m��it od roku 1993 a míra nezam�stnanosti 2,12 % se 

mi zdála pohádkou. Je neuv��itelné, že ješt� v roce 1995 byla míra nezam�stnanosti 1,51 a 

v roce 2005 byla 9,94 %. Nicmén� nejhorší situace na trhu práce byla za posledních 14 let 

v roce 2004. Bez práce bylo 1999 lidí a vykazovala se míra nezam�stnanosti 10,70 %. 

K lednu 2006 bylo v Otrokovicích bez práce 1661 lidí a míra nezam�stnanosti byla 8,49, 

což je nejmenší míra za poslední 4 roky. (Viz. Graf. 10 a Tab. 3) [28]   
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Graf. 10. Vývoj míry nezam�stnanosti ve m�st� (1993-2006) (Zdroj: ÚP) 
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Graf. 11. Vývoj míry nezam�stnanosti ve m�st�(1993-2005) (Zdroj: ÚP) 
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P�i porovnávání míry nezam�stnanosti ve m�stech Otrokovice a m�st� Zlín je z�ejmé, že 

nezam�stnanost v Otrokovicích je za poslední 4 roky vyšší než ve Zlín� (viz. Graf. 11.), 

p�ed tím byl jeden rok, kdy na tom byly Otrokovice lépe, ale p�ed tím byla situace také 

horší pro Otrokovice. Je to zap�í�in�no menším po�tem firem ve m�st�.  

 po�et 
uchaze��  míra nezam�stnanosti  

Rok celkem  Ženy celkem ženy 

1993 422 247 2,12 2,61 
1994 419 247 2,11 2,61 
1995 300 176 1,51 1,86 
1996 458 276 2,30 2,92 
1997 875 550 4,40 5,82 
1998 1308 711 6,52 7,52 
1999 1625 902 8,18 9,54 
2000 1339 730 6,74 7,72 
2001 1359 732 6,84 7,74 
2002 1529 817 8,44 9,95 
2003 1945 1006 10,61 12,25 
2004 1999 1036 10,70 12,34 
2005 1856 1043 9,94 12,43 
2006 1661 925 8,49 10,51 

Tab. 3. Vývoj nezam�stnanosti (Zdroj: ÚP) 

10.2 Nabídka a poptávka práce 

Všeobecn� se dá �íci, že situace v Otrokovicích je stejná jako ve m�st� Zlín. Jak jsem zjis-

tila díky p. Topolánkové z Ú�adu práce Zlín, nejv�tší nabídka volných pracovních míst je 

na kvalifikované d�lnické profese (svá�e�i, záme�níci, prodava�i, se�izova�i, svrška�ky), 

�idi�i, zdravotní sestry (3 sm�ny) a rehabilita�ní pracovníci. Na druhé stran� nejv�tší po-

ptávka je po místech v administrativ� (administrativní pracovníci, referenti). Nejv�tší �ást 

ekonomicky aktivního obyvatelstva pracuje v odv�tví pr�myslu, je to zp�sobeno hlavn� 

díky podniku Barum Continental, spol. s r.o. Následuje p�ehled zam�stnanosti podle sekto-

r�, ovšem na Ú�ad� práce ve Zlín�, ani na pobo�ce v Otrokovicích mi nebyli schopni dát 

aktuální data. Proto nabízím data dle s�ítání lidu z roku 2001. (Viz. Tab. 4) 
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Tab. 4. Sektorový p�ehled zam�stnanosti (Zdroj: �SÚ) 

10.3 Výpo�et míry nezam�stnanosti 

Od 1. 5. 2005 se míra nezam�stnanosti v obcích po�ítá podle nové metodiky - z dosažitel-

ných uchaze��. P�i odhadu míry nezam�stnanosti se z d�vod� dostupnosti dat vychází 

z ekonomicky aktivního obyvatelstva. [28]    

10.4 Evropský sociální fond 

10.4.1 OP RLZ 2.1 

Projekt „P�íprava na práci ve Zlínském kraji“ je spolufinancován Evropským sociálním 

fondem a Státním rozpo�tem �eské republiky. Cílem projektu je motivovat a proškolit 

osoby z cílové skupiny tak, aby se zvýšila jejich zam�stnatelnost a zprost�edkovat jim za-

m�stnání. Cílovou skupinou jsou uchaze�i a zájemci o zam�stnání s trvalým bydlišt�m na 

území Zlínského kraje, kte�í jsou nezam�stnaní déle jak 12 m�síc� a nejsou schopni se bez 

pomoci vrátit na trh práce (zdravotn� postižení, sociáln� znevýhodn�ní, etnické menšiny, 

osoby bez p�íst�eší, drogov� závislí apod.) [9] Projekt nastartoval v prosinci roku 2005 a 

bude trvat do �ervna 2007. 

10.4.2 OP RLZ 1.1 

P�ed m�sícem organizáto�i zahájili projekt nazvaný Návrat do práce ve Zlínském kraji. Ten 

potrvá až 17 m�síc�. P�t m�síc� z jeho délky je v�nováno vzd�lávací �ásti a 12 m�síc� 

dotovanému zam�stnání u r�zných vybraných zam�stnavatel�. Ti si tak mohou své budou-

cí zam�stnance zapracovat. Je vhodný nap�íklad pro v�kovou kategorii nad padesát let, 

uchaze�e bez dostatku praxe nebo pro matky po mate�ské dovolené. Do tohoto projektu v 

Sektorový p�ehled zam�stnanosti Po�et osob 
Zem�d�lství, lesnictví, rybolov 96 
Pr�mysl 4873 
Stavebnictví 629 
Obchod, opravy motorových vozidel 1146 
Doprava, pošty a telekomunikace 445 
Ve�ejná správa, obrana 363 
Školství, zdravotnictví, veterinární a sociální 
�innost 833 

Celkem 10 588 
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prvním termínu nastoupilo 18 uchaze��. B�ží od zá�í 2006, sd�lila mi to paní Topolánková 

z Ú�adu práce Zlín. [9]  
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11 HOSPODÁ�STVÍ 

11.1 Zem�d�lství 

Otrokovice byly p�vodn� �ist� zem�d�lskou obcí a to hlavn� pro jejich geografickou polo-

hu. Postupem �asu ale zem�d�lství vlivem narušení rovnováhy krajinného prost�edí mikro-

regionu tém�� vymizelo. A to i p�esto, že zem�d�lská p�da zabírá 46 % celkové vým�ry 

Okresu Zlín. V�tšina je koncentrovaná do malých obcí. Nejvíc se v regionu p�stuje kuku-

�ice, �epka, pšenice a brambor. Zem�d�lství postupn� ustupovalo rozvoji nových podnik�, 

podnikatelské sféry a �áste�n� i bytové zástavb�. Na území m�sta obhospoda�uje zem�d�l-

ské plochy firma Plemená�ské služby a.s. Firma se zabývá rostlinnou výrobou 

v kombinaci s živo�išnou. Vyrábí zboží ze d�eva, z korku a zabývá se výrobou košíká�-

skou. Produkuje vlnitý papír, lepenky. (10) D�ležitý je podnik Agropodnik Zlín a.s. a 

n�kolik drobných soukromých zem�d�lc�. Individuální zahrádká�ství rovn�ž ustoupilo v 

d�sledku zm�ny zp�sobu života obyvatel.  

11.2 Pr�mysl 

Otrokovice bych charakterizovala jako sídlo se silnou pr�myslovou základnou. M�sto se 

zam��uje na gumárenský, kožed�lný, chemický, d�evozpracující a strojírenský pr�mysl. 

Nejvýznamn�jším podnikem je jednozna�n� otrokovická firma Barum Continental, spol. s 

r.o. 

Barum Continental, spol. s r.o. 

Barum Continental spol. s r.o. se v roce 1999 stala také nejv�tším závodem na výrobu pne-

umatik v Evrop�. T�ží jak z historie svého oboru (první pneumatiky u nás vyráb�la již ve 

�ty�icátých letech firma Ba�a), tak z moderních vývojových trend� a obchodní strategie. 

Spojení otrokovické pneumatikárny se strategickým zahrani�ním partnerem v roce 1993 se 

ukázalo navýsost správným rozhodnutím. Koncern Continental p�inesl do Otrokovic nejen 

nejmodern�jší technologie a nové strojní za�ízení, ale i novou podnikovou kulturu a nové 

p�ístupy k práci. Servisní prodejny v charakteristických barvách najdete ve více než 50 

místech �eské republiky. Cílem "Prodejní a servisní sít� Barum" je stát se "servisní orga-

nizací" evropského formátu. [11] Firma je �eskou divizí n�meckého koncernu Continental, 

jehož tržby �inili k zá�í roku 2005  9,2 mld. Euro. Oproti roku p�edcházejícímu je to zvý-

šení tržeb o 8,6 %. Tržby se tak dostaly na rekordní úrove
. Konsolidovaný �istý zisk po 
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zdan�ní vzrostl o více než 75 % z 244,9 milion� Euro na 430,6 milion� Euro. Snižují se 

taky náklady spole�nosti, v roce 2002 �inily 134 milion� Euro, v roce 2003 96 milion� 

Euro a v roce 2004 78 milion� Euro. 30. zá�í 2004 bylo v koncernu Continental zam�stná-

no 73 186 zam�stnanc�. Barum Continental, spol. s r.o. zam�stnává v Otrokovicích 4 448 

zam�stnanc� a pr�m�rná mzda v podniku �iní 21 200. 25 % zam�stnanc� je z m�sta Otro-

kovice, 38 % je z okolních obcí, 22 % dojíždí v rámci okresu a 15 % je z v�tší vzdálenosti. 

Podnik má velmi slibnou budoucnost. [11]   

Moravan, a.s.  

To je další významný podnik v Otrokovicích, který má jako p�edm�t podnikání vývoj, pro-

jektování, výrobu, zkoušky, údržbu, opravy, modifikace a konstruk�ní zm�ny letecké i 

neletecké techniky. Ovšem podle usnesením Krajského soudu v Brn� ze dne  21. srpna 

2002  byl prohlášen konkurs na majetek obchodní spole�nosti MORAVAN akciová spo-

le�nost, se sídlem Otrokovice, Letišt� 1578, PS�: 765 81 a ustaven konkursní správce. 

Ú�inky konkursu nastaly dne  21. srpna 2002. (800 zam�stnanc�) [12]   

SMO a.s.  

Spole�nost SMO a.s. byla založena v roce 1991 a je výhradn� ve vlastnictví soukromých 

osob. Její ro�ní obrat �iní v pr�m�ru 300 mil. K�, má cca 250 zam�stnanc�. Veškeré práce 

provád�né ve stavebnictví je spole�nost schopna realizovat „na klí�“ nebo jako díl�í celky 

staveb dle požadavk� objednatel�. Stavební díla jsou realizována, dle svého charakteru, 

divizí dopravy a mechanizace a stavební divizí, a to jak v oblasti pozemních staveb, tak v 

oblasti dopravních a inženýrských staveb.  V kv�tnu 2004 se poda�ilo firm� získat osv�d-

�ení o zavedení systému �ízení bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci, s právem používat 

ozna�ení „Bezpe�ný podnik“. V �ervnu 2004 získala firma potvrzení od Národního bez-

pe�nostního ú�adu, na základ� kterého se m�že v rámci svých podnikatelských aktivit se-

znamovat s utajovanými skute�nostmi do a v�etn� stupn� utajení „Tajné“. Firma je výbor-

n� nastartovaná. [13]  

Teplárna Otrokovice, a.s. 

Teplárna Otrokovice, a.s. zajiš�uje pravidelné dodávky tepla pro více než tisíc domácností. 

Zam�stnává cca 228 lidí. Dokladem úsp�šných obchodních a provozních aktivit Teplárny 

Otrokovice, a.s. jsou nejen úsp�chy ve výb�rových �ízeních, ale i dlouhodobé smlouvy, 

které uzav�ela s nejvýznamn�jšími odb�rateli v našem regionu. Smlouvy se spole�nostmi 
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Aliachem Fatra Napajedla, Toma Otrokovice, Moravan Otrokovice, Teplo Zlín a Barum 

Continental potvrzují, že poskytuje dostate�né záruky spolehlivosti, kvality a cenové vý-

hodnosti. Firma je v regionu velkým p�ínosem a vede si výborn�.  [7]   

TOMA a.s.  

Akciová spole�nost TOMA vznikla na základ� privatiza�ního projektu v roce 1993. Po 

privatizaci majetku byly ze spole�nosti vy�len�ny formou smluv o prodeji �ásti podniku 

zajiš�ující výrobní �innosti. Podstatná �ást �innosti spole�nosti je zam��ena na poskytová-

ní služeb subjekt�m v pr�myslovém areálu spole�nosti. Celkový po�et subjekt� v pr�mys-

lovém areálu se pohybuje okolo 130 a je v nich zam�stnáno cca 2 000 lidí. TOMA, a.s. 

pat�í mezi restrukturalizované spole�nosti s 200 zam�stnanci. Hlavní areál má rozm�r asi 

98 ha, a samostatný areál chemie má rozlohu 21 ha. [14]   

Významnou úlohu hraje v Otrokovicích také obuvnický pr�mysl, ve kterém najdeme n�ko-

lik firem, nap�. JAFRA shoecomponents s. r. o., výrobce napínacích stélek a opatk�. Ne-

bo TOMATEX Otrokovice, s. r. o., tém�� se stoletou tradicí textilní výroby. Zam�stnává 

110 zam�stnanc�. Ro�ní obrat spole�nosti je cca. 300 mil. K�. V posledních letech se vý-

robní program spole�nosti orientuje p�edevším na zákazníky z oblasti automobilového 

pr�myslu. Výroba pro automobilový pr�mysl se podílí na celkovém obratu cca. 60 %. Ot-

rokovické papírny, a. s. (v roce 1993 prob�hla privatizace a Otrokovické papírny se staly 

akciovou spole�ností). Transbeton Morava, s.r.o. (V b�eznu 2005 se stala firma �lenem 

spole�nosti CEMEX. V sou�asné dob� má k dispozici 24 provozoven ve všech krajích na 

území Moravy a Slezska. Ro�ní produkce CEMEX se pohybuje p�es 1milion m3 �erstvého 

betonu.  
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12 CESTOVNÍ  RUCH 

Okolí Otrokovic m�žeme rozd�lit pro zjednodušení do t�í oblastí podle vrchovin, ve kte-

rých je nejvíce zna�ených turistických tras. Jsou to Ch�iby, Hostýnské vrchy a Vizovické 

vrchy. Sta�í si jen vybrat, kam vás to táhne nejvíce a trasu p�im��enou vašim schopnostem 

nebo chuti a m�žete vyrazit. P�ehledný seznam nabízených turistických tras, cykloturistic-

kých tras, p�írodních zajímavostí a kulturních památek lze najít na webových stránkách 

m�sta Otrokovice. Ovšem vzhledem k p�evaze pr�myslu ve m�st� se cestovní ruch p�esou-

vá spíše do okolních obcí.  

M�sto má propaga�ní materiály jako Mapa Otrokovic, Ba�ovým kanálem a �ekou Mora-

vou. 

Je možnost navštívit hrad ve Zlín�-Malenovicích s expozicí sbírek z depozitá�e Muzea 

jihovýchodní Moravy, gotický kostel ze 13. století v Te�ovicích, barokní zámek ve Vizo-

vicích. U Zlína v obci Lešná je zoologická zahrada s více než 200 zví�aty.  

P�ímo v Otrokovicích je vodní nádrž Št�rkovišt�, jejíž okolí je upraveno jako rekrea�ní 

areál s tobogánem a s veškerým zázemím v�etn� p�j�oven sportovního vybavení.  

Otrokovice mají zpracovánu tzv. Studii cyklistických stezek.  

Díky úprav� koupališt� na Bah	áku se zlepšily podmínky pro provozování odpo�inko-

vých aktivit ve m�st�.  

Vyžití nabízí také Ba
�v kanál. Díky panu Ing. Žákovi, vedoucímu odboru Územní plá-

nování a investice, jsem zjistila, že na území Zlínského kraje existuje od roku 2005 "Sdru-

žení obcí pro rozvoj Ba�ova kanálu a vodní cesty na �ece Morav�", které sdružuje 19 obcí. 

Na území Jihomoravského kraje byl založen dobrovolný svazek šesti obcí "Obce pro 

Ba��v kanál". Ú�elem t�chto sdružení je podpora rozvoje turistické infrastruktury. Nejde 

jen o úpravu kanálu samotného, ale i okolního prostranství. M�sto Otrokovice je �lenem a 

vše je v �ešení. Stavba by m�la být dokon�ena ješt� v tomto roce. Agentura pro rozvoj tu-

ristiky na Ba�ov� kanále existuje již od roku 1993. [15]   

V Otrokovicích je 11 hotel�, známý je hotel Spole�enský d�m. Od �ervence 2001 je hotel 

Spole�enský d�m právoplatným �lenem Národní federace hotel� a restaurací �eské repub-

liky. Provoz Spole�enského domu byl zahájen 1. kv�tna 1936 za p�ítomnosti významných 

osobností firmy Ba�a a tehdejšího spole�enského a kulturního života. „Kve� ku ozdob� a 
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radosti Ba�ova“ napsal do kroniky Spole�enského domu šéf Ba�ových závod�, Jan A. 

Ba�a. „A� vzkvétá Ba�ov“ bylo zase p�ání mladého "Tomíka", syna Tomáše Bati. Dokla-

dem toho, že firma Ba�a je s Otrokovicemi spjata, bylo i odhalení sochy Tomáše Bati v 

parku p�ed Spole�enským domem (1994). Sou�asná podoba Spole�enského domu prošla 

n�kolika rekonstrukcemi, vždy ale byly dodrženy všechny architektonické prvky a zvlášt-

nosti celé stavby. Poslední rekonstrukce prob�hla po ni�ivých povodních, které postihly 

Otrokovice v lét� roku 1997. Kapacita l�žek: 142, cena od 400 K�. Kapacita pokoj�: 73, 

cena od 700 K�. [32]   

Navštívit m�žete v Otrokovicích 16 restaurací, a vybrat z 20 hospod a 11 diskoték a bar�. 

Na nám. 3. kv�tna se plánuje nový hotel, který bude propojený s Otrokovickou besedou, 

bude tam i kongresový sál, sd�lila mi to na osobní konzultaci vedoucí Odboru školství a 

kultury p. Šopíková, bohužel bližší informace nemohla poskytnout. [33]   
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13 HOSPODA�ENÍ 

Otrokovice využívají pro svou finan�ní oblast služeb bankovního ústavu Komer�ní banky, 

kde mají vedený sv�j ú�et. 

13.1 Vývoj hospoda�ení 

Hospoda�ení m�sta ovlivnily siln� povodn� v roce 1997. Na odstra
ování povod
ových 

škod byla �erpána jak státní dotace a finan�ní návratné výpomoci ze státních fond�, tak i 

komer�ní úv�ry. Ke zm�nám v hospoda�ení m�sta vedla také reforma ve�ejné správy, která 

v roce 2003 p�enesla �ást kompetencí ze zrušených okresních ú�ad� na m�sta. V roce 2004 

byla vid�t postupná stabilizace jednotlivých položek rozpo�tu a vyrovnání se s novými 

kompetencemi. Doznívaly následky povodní na rozpo�et m�sta, které by podle propo�t�, 

m�ly být eliminovány v roce 2007, kdy je naplánována poslední splátka vyp�j�ených pro-

st�edk�. M�sto Otrokovice hospoda�ilo v období 2000 – 2005 s deficitem, s výjimkou roku 

2003, který byl kryt z p�ebytk� minulých let. Za klí�ový ukazatel kvality hospoda�ení po-

važuji provozní výsledek, ten dosahoval každoro�n� kladných hodnot, kumulativn� byl 

v letech 2000 – 2004 147 milion� korun.  

P�íjmy rozumíme veškeré nenávratn� inkasované prost�edky, op�tované i neop�tované, 

z domácí ekonomiky i ze zahrani�í, v�etn� p�ijatých dar� a dotací a p�ijaté splátky p�j�ek, 

poskytnutých za ú�elem rozpo�tové politiky. Nezahrnují na druhé stran� návratná inkasa, 

povahy p�ijatých výp�j�ek a p�ijaté splátky p�j�ek poskytnutých za ú�elem �ízení likvidity.  

Výdaje jsou veškeré nenávratné platby na b�žné i kapitálové ú�ely, op�tované i neop�to-

vané, a poskytované návratné platby (p�j�ky) za ú�elem rozpo�tové politiky.  
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13.2 Rok 2005 

13.2.1 P�íjmy 

P�ehled rozpo�tu pro rok 2005 - P�ÍJMY - skute�nost

Da�ové p�íjmy - t�.1
Neda�ové p�íjmy - t�.2
Kapitálové p�íjmy - t�.3
P�ijaté dotace - t�.4

 

Graf. 12.  P�ehled rozpo�tu pro rok 2005 – P�ÍJMY (Zdroj: M�sto) 

Jak ukazuje Graf. 12. nejv�tší položku zahrnují p�íjmy da
ové, tj. povinné neop�tované 

p�íjmy plynoucí z daní, poplatk� v�etn� doplatk� daní a sankcí za pozdní �i nesprávné za-

placení. Pom�rn� menší �ástí jsou neda
ové p�íjmy, tj. veškeré op�tované p�íjmy, jako 

jsou p�íjmy z prodeje neinvesti�ního majetku, p�íjmy z prodeje zboží a služeb apod., a dále 

neop�tované p�íjmy sank�ní povahy, které nemají vztah k daním, p�ijaté vratky transfer�, 

které jsme poskytli v minulých obdobích, a také p�ijaté splátky p�j�ek. �ástka 30 250 K� 

pat�í kapitálových p�íjm�m, tj. p�íjmy z prodeje dlouhodobého majetku po�izovaného 

z investi�ních prost�edk� a finan�ních aktiv majících povahu akcií �i majetkových podíl� 

za ú�elem rozpo�tové politiky a p�ijaté dary pro investi�ní ú�ely s výjimkou dar� od za-

hrani�ních vlád a transfer� z jiných úrovní vlády. Na posledním míst� jsou p�ijaté dotace. 

P�esné �ástky jsou uvedeny v Tab. 6. Dotace jsou neop�tované a nenávratn� inkasované 

dotace a dary od jiných úrovní vlády a od zahrani�ních vlád a institucí. Rozdíl p�íjm� a 

výdaj�, který je krytý z minulých let je 28 328.  
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Struktura p�íjm� Rozpo�et v K� 
Da
ové p�íjmy - t�.1 193164 
Neda
ové p�íjmy - t�.2 46145 
Kapitálové p�íjmy - 
t�.3 30250 
P�ijaté dotace - t�.4 71008 
Tab. 5. Struktura p�íjm� 2005 (Zdroj: 

M�sto Otrokovice) 

13.2.2 Výdaje 

P�ehled rozpo�tu pro rok 2005 - VÝDAJE - skute�nost

Zem�d�lství, pr�mysl, vodní hosp.

Doprava

Vzd�lání, v�da, školství 

Kult., církve, sd�l. prost.,zdravotnictví

T�lovýchova a zájmová �innost 

Bydlení, komun.služby, územní rozvoj 

Ochrana životního prost�edí 

Dávky a podpory, soc.pé�e, polit. zam.

M�stská policie, PO, CO, IZS 

Státní správa, samosp. , ve�ejné služby 

Finan�ní operace a ostatní �innosti 

Graf. 13. P�ehled rozpo�tu pro rok 2005 – VÝDAJE (Zdroj: M�sto Otrokovice) 

Podle Graf. 13. nejvíc výdaj� m�sta bylo na ve�ejné služby, státní správu a samosprávu 

(68 518 K�). Na dávky a podpory, na sociální pé�i a dávky sociální a politické zám�ry 

m�sto vydalo 55 116 K�. Následující položkou je �ástka 55 072 K�, kterou m�sto vy�leni-

lo na bydlení a na územní rozvoj. Naopak nejmén� m�sto vložilo do zem�d�lství a pr�mys-

lu a vodního hospodá�ství a do t�lovýchovy a zájmové �innosti. Celkem �inily výdaje 

v roce 2005 312 238 K�. A jelikož p�íjmy byly celkem 340 567, m�sto hospoda�ilo se zis-

kem 28 328, pokud by se jednalo o ztrátu, byla by hrazena z prost�edk� z minulých let. 

Viz. Tab. 6. 
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Struktura výdaj� Rozpo�et v K� 
Zem�d�lství, pr�mysl, vodní hospodá�ství 3084 
Doprava 34706 
Vzd�lání, v�da, školství  31088 
Kultura, církve, d�lovací prost�edky, zdravotnic-
tví 11521 
T�lovýchova a zájmová �innost  9188 
Bydlení, územní rozvoj  55072 
Ochrana životního prost�edí  26004 
Dávky a podpory, sociální pé�e 55116 
M�stská policie, PO, CO, IZS  12086 
Státní správa, samospráva, ve�ejné služby  68518 
Finan�ní operace a ostatní �innosti  5855 
Celkem  312238 

Tab. 6. Struktura výdaj� 2005 (Zdroj: M�sto Otrokovice) 

13.3 Rok 2006 

13.3.1 P�íjmy 

P�ehled rozpo�tu pro rok 2006 - P�ÍJMY

Da�ové p�íjmy - t�.1
Neda�ové p�íjmy - t�.2
Kapitálové p�íjmy - t�.3
P�ijaté dotace - t�.4

 

Graf. 14. P�ehled rozpo�tu pro rok 2006 – P�ÍJMY (Zdroj: M�sto Otrokovice) 
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M�sto o�ekává, že nejvyšší p�íjmy budou plynout do rozpo�tu m�sta díky da
ovým p�í-

jm�m (viz. Graf. 14.), na tuto položku sazí už n�kolik let po sob�. Následují p�ijaté dotace, 

kterým se budu v�novat v další �ásti této kapitoly. Kapitálové p�íjmy, to je �ástka 58 419 

K�. Nejmén� si slibuje od neda
ových �ástí, na rozdíl od roku p�edchozího. Rozpo�et na-

bízí Tab. 7. 

Struktura p�íjm� Rozpo�et v K� 
Da
ové p�íjmy t�.1 178580 
Neda
ové p�íjmy - t�.2 17689 
Kapitálové p�íjmy - t�.3 58419 
P�ijaté dotace - t�.4 71253 
Tab. 7. Struktura p�íjm� 2006 (Zdroj M�sto 

Otrokovice) 

13.3.2 Výdaje 

P�ehled rozpo�tu pro rok 2006 - VÝDAJE

Zem�d�lství, pr�mysl, vodní hosp.

Doprava

Vzd�lání, v�da, školství 

Kult., církve, sd�l. prost.,zdravotnictví

T�lovýchova a zájmová �innost 

Bydlení, komun.služby, územní rozvoj 

Ochrana životního prost�edí 

Dávky a podpory, soc.pé�e, polit. zam.

M�stská policie, PO, CO, IZS 

Státní správa, samosp. , ve�ejné služby 

Finan�ní operace a ostatní �innosti 

Graf. 15. P�ehled rozpo�tu pro rok 2006 – VÝDAJE (Zdroj: M�sto Otrokovice) 

M�sto se chystá v roce 2006 vydat nejvyšší �ástku na Dávky a podporu sociální pé�e a 

politické zám�ry (viz. Graf. 15.). Vyhodnotilo také, že je pot�eba vy�lenit druhou nejvyšší 

�ástku na státní správu, samosprávu a ve�ejné služby. První trojici nejvyšších položek vý-

daj� dopl
ují výdaje na dopravu. Naopak nejmí
 hodlá vynaložit na finan�ní operace a na 

zem�d�lství. Výdaje jsou vy�ísleny na 411876 a p�íjmy by m�ly �init 325941, což zname-
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mená, že se p�edpokládá op�t kladný hospodá�ský výsledek hospoda�ení m�st a to + 

85935. (Viz. Tab. 8.) 

Struktura výdaj�  Rozpo�et v K� 
Zem�d�lství, pr�mysl, vodní hospodá�ství 11714 
Doprava 64883 
Vzd�lání, v�da, školství  28087 
Kultura, církve, sd�lovací prost�edky, zdravot-
nictví 41649 
T�lovýchova a zájmová �innost  16727 
Bydlení, územní rozvoj  29608 
Ochrana životního prost�edí  38357 
Dávky a podpory, sociální pé�e, politické zám�-
ry 84134 
M�stská policie, PO, CO, IZS  16122 
Státní správa, samospráva, ve�ejné služby  76958 
Finan�ní operace a ostatní �innosti  3637 
Celkem  411876 

Tab. 8. Struktura výdaj� 2006 (Zdroj: M�sto Otrokovice) 

13.4 Investi�ní dotace 

M�sto od Ministerstva vnitra získalo dotaci do oblasti prevence kriminality. Z této dotace 

byl budován dohlížecí systém (nap�. webkamera). �erpalo se od roku 2003 – 2005. První 

rok to bylo 1 200 000 K�, druhý rok 700 000 K�, t�etí 700 000 K�. 

M�sto investovalo z dotace od Ministerstva pro místní rozvoj do regenerace panelových 

sídliš�. Byly to dotace na úpravu prostranství, ne dom�. Prob�hly úpravy parkoviš�, chod-

ník�, d�tských h�iš�. V roce 2002 m�sto získalo a ú�eln� použilo 6 000 000 K�. V roce 

2004 4 000 000 K�.  

V roce 2006 m�sto získalo individuální dotaci pro zahájení stavby domova d�chodc�. Zís-

kalo peníze od Ministerstva práce a sociálních v�cí. �ástka je 99 milion�. Stavba bude stát 

na k�ižovatce Erbenova a Osvobození na Bah
áku.  

Díky Národnímu rozvojovému programu mobility pro všechny (Ministerstvo financí), pro-

b�hne díky dotaci 500 000 K� zlepšení kvality a bezbariérovosti.  

M�sto dostává dotace na výstavbu byt�. O tom v kapitole Bydlení. 

M�sto Otrokovice má zpracovaný výhled hlavních investi�ních akcí do roku 2010, ale ten 

není p�ístupný, je v �ist� pracovní verzi. Ale zjistila jsem díky p. Žákovi, že se v n�m m�s-

to zam��uje na investice do komunikací, volného �asu, atd.  



UTB ve Zlín�, Fakulta managementu a ekonomiky 63 

 

V programovacím období EU 2004 – 2006 m�sto Otrokovice žádnou p�ihlášku o dotace 

nepodávalo. �eká na výzvu v dalším období 2007 – 2013 a doufá, že zde najde výzvu, 

díky které získá 40 000 000 K� na projekt Rekonstrukce p�ednádražích prostor.  

13.5 Majetkové podíly m�sta 

Obchodní organizace (m�sto je 100% vlastníkem): M�stská poliklinika s.r.o. Otrokovice, 

Otrokovická Beseda s.r.o., Technické služby Otrokovice s.r.o. a TEHOS s.r.o. M�sto Otro-

kovice má dále 13 % podíl v Dopravní spole�nosti Zlín – Otrokovice, s.r.o., p�i hlasování 

na valné hromad� má m�sto Otrokovice stejný po�et hlas� jako m�sto Zlín. Poslední vý-

znamnou a strategickou ú�astí je podíl ve spole�nosti Moravská skládková, a. s., která pro-

vozuje skládku komunálního odpadu a jejímž hlavním akcioná�em je dánská spole�nost 

Marius Pedersen Group. Ur�itý vliv v podob� vlastnictví menšího po�tu akcií má m�sto 

také ve spole�nosti Teplárna Otrokovice, a.s. Dále m�sto vlastní prioritní akcie �eské spo-

�itelny, a.s., 1 akcii spole�nosti �EZ, a.s. a 10 % podíl ve spole�nosti VaK Zlín, a.s. [3]  

Majetek m�sta Otrokovice �inil k 31.12.2005 1  030 216 481,38 K�. Viz. P�íloha P IV. 
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14 SWOT 

14.1 Hospodá�ský rozvoj 

14.1.1 Silné stránky 

• výhodná dopravní poloha m�sta; napojení na dálni�ní systém a na terminály želez-

ni�ního rychlokoridoru  

• dlouhodob� nižší míra nezam�stnanosti než je krajský i celorepublikový pr�m�r 

• Otrokovice p�edstavují významné pr�myslové centrum Zlínského kraje 

• v hospodá�ské základn� m�sta dominuje pr�mysl s tradi�ními obory 

• ve sv�t� d�lá m�stu firma Barum Continental, spol. s r.o. známé jméno 

• p�ipravenost území z hlediska územn� plánovací dokumentace 

• rozmanitost profesí ob�an�  

• dobré hospoda�ení m�sta 

• dob�e zpracovaný krizový systém m�sta 

• každoro�n� zpracovaný CRA Rating m�sta  

• lehká dostupnost m�sta Zlín 

• dobrá možnost dojíž�ky a vyjíž�ky za prací 

14.1.2 Slabé stránky 

• nižší nabídka volných pracovních míst ve srovnání s celorepublikovým pr�m�rem 

• významné firmy propoušt�jí zam�stnance 

• úpadek tradi�ního pr�myslu 

• nevyjasn�ný osud n�kterých nosných podnik� 

• nedostate�ná finan�ní podpora zejména malých podnikatel� 
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14.1.3 P�íležitosti 

• zlepšení dopravní situace povede k lepší dosažitelnosti p�i dojížd�ní do zam�stnání 

• nabídka nových ploch pro výstavbu 

• využití stávajících pr�myslových areál� 

• spolupráce s m�stem Zlín 

• podpora drobného a st�edního podnikání �erpání dota�ních titul� �R a EU 

• vytvo�it nová pracovní místa 

• p�ilákat nové investory  

• další rozvoj tradi�ních forem pr�myslu 

• vypracování systému místních pobídek, vybudování podnikatelské a pr�myslové 

zóny 

• nechat si rozvojovou agenturou zpracovat Strategický plán rozvoje 

• p�ilákání investor� prost�ednictvím snížení da
ového zatížení podnikatel� 

14.1.4 Ohrožení 

• hrozící úplný zánik zem�d�lské produkce 

• hrozba snižování po�tu zam�stnanc� ve významných firmách 

• konkurence supermarket� pro místní malé obchodníky  

• nedostatek podpory malého a st�edního podnikání ze strany státu  

• náro�ná administrativa zp�sobující obtížný p�ístup k finan�ním zdroj�m 

14.2 Technická infrastruktura 

14.2.1 Silné stránky 

• kvalitní elektrické rozvodné sít� a za�ízení 

• modernizace elektrárny 

• blíží se dokon�ení obchvatu m�sta 
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• kvalitní technické vybavení byt� (úplná elektrifikace a plynofikace) 

• kvalitní protipovod
ové opat�ení 

• výhodná dopravní poloha m�sta, lze využít n�kolika druh� dopravy 

• dosta�ující elektrická rozvodová sí� 

• plynovodní p�ívod dosta�ující do roku 2015 

• bezpe�nost chodc� je zvyšována retardéry na silnicích 

• dostate�né telekomunika�ní zabezpe�ení 

• vlastní �OV s dostate�nou kapacitou 

• zavedené systémy t�íd�ní komunálních odpad� 

• modernizovaná m�stská tepelná soustava 

• vodní sí� po celém m�st� 

14.2.2 Slabé stránky 

• velké dopravní zatížení centra 

• prodlužování dokon�ení obchvatu 

• neprovázanost autobusové a železni�ní dopravy 

• nevyužita �OV na 100% 

• nevyhovující parametry ve�ejného osv�tlení v n�kterých �ástech m�sta 

• málo parkovacích ploch na sídlištích 

14.2.3 P�íležitosti 

• modernizace stávající technické infrastruktury 

• možné napojení okolních obcí na �OV 

• redukce dopravy v centru m�sta díky obchvatu 

• zkvalit
ování protizáplavových opat�ení 
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14.2.4 Ohrožení 

• nár�st automobilové dopravy, zpomalení dopravy 

• nedostatek financí pot�ebných na �ešení nep�íznivé dopravní situace ve m�st� 

• prodlužování výstaveb kv�li problém�m s výkupy pozemk� 

• v p�ípad� podcen�ní podpory �ešení protipovod
ových opat�ení hrozí možnost opa-

kování rozsáhlých škod a ztrát 

14.3 Terciální sféra 

14.3.1 Silné stránky 

• výkonný systém MHD 

• oživení centra m�sta po�ádáním spole�enských akcí 

• kvalitní sociální pé�e  

• dostate�ná zdravotní pé�e 

• nabídka p�edškolního, základního i st�edního školství  

• v nedalekém Zlín� je Vysoká škola 

• existence metody Komunitní plánování sociálních služeb  

• fungující systém sociálních služeb 

• dlouhodobý migra�ní p�ír�stek 

• dostatek pracovních sil 

• vysoký podíl organizací neziskového sektoru p�i poskytování sociální pé�e 

• aktivní spolkové �innosti 

• stabilizace obyvatelstva pomocí výstavy nových rodinných domk� 

• relativn� vysoká vzd�lanostní struktura obyvatelstva 

• atraktivní bydlení  

• ve m�st� je poliklinika 
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• široká nabídka obor� st�edních škol 

• správní funkce obce s rozší�enou p�sobností 

14.3.2 Slabé stránky 

• stále se zvyšující migrace obyvatelstva 

• zvyšující se nezam�stnanost 

• nízká profesní p�izp�sobivost síly 

• chybí nabídka celoživotního vzd�lávání 

• zrušení léka�ské služby první pomoci 

• �asto nefungující webové stránky s neúplným obsahem 

• nep�íznivý demografický vývoj 

• stále menší nabídka p�ipravených ploch pro bytovou výstavbu, zejména rodinných 

dom� 

14.3.3 P�íležitosti 

• územní a technická p�íprava nových lokalit pro rozvoj bydlení 

• adaptace školského systému a využití volné kapacity školských za�ízení 

• rozší�ení rekvalifika�ních kurz� p�ímo na Ú�adu práce Otrokovice 

• rekonstrukce bytového fondu 

• regeneraci obytných sídliš� 

• posílení atraktivity m�sta 

• zatraktivn�ní všech druh� hromadné dopravy 

• podpora programu celoživotního vzd�lávání  

• udržení kvalifikovaných pracovních sil a absolvent� vysokých škol 

• kvalitní zpracovaní internetových stránek m�sta Otrokovice s plnohodnotným ob-

sahem 

• plánování spole�ných akcí s m�stem Zlín 
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• zohlednit výsledky Komunitního plánování sociálních služeb  

• zvyšování prestiže místních škol 

• nová výstavba s podporou m�sta 

• p�em�na a využití pr�myslových areál� 

• rekonstrukce p�ednádražních prostor 

14.3.4 Ohrožení 

• hrozící problémy vycházející z nedostate�ného systému pro p�ípad spole�ensky ne-

gativních jev� (nap�. drogy) 

• snižující se podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva 

• prohlubování negativních trend� popula�ního vývoje – pokles porodnosti, zmenšo-

vání rodin 

• prohlubování migra�ních ztrát obyvatelstva  

• dopravní zatížení centra 

• zrušení léka�ské služby první pomoci ve m�st� 

• nep�íznivý demografický vývoj 

• odliv vysokoškolských obyvatel do v�tších m�st 

• p�edpokládaný úbytek žák� zp�sobí nevyužití školských budov 

14.4 Cestovní ruch 

14.4.1 Silné stránky 

• dobré podmínky pro cykloturistiku 

• dobrý vzhled m�sta (zele
, �istota) 

• ú�ast ve Sdružení obcí pro rozvoj Ba�ova kanálu a vodní cesty na �ece Morav� 

• zlepšující se kvalita ovzduší 
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14.4.2 Slabé stránky 

• nedostate�ná turistická infrastruktura 

• nerozvinuté služby pro rozvoj cestovního a turistického ruchu 

• žádné historické památky, které by m�stu mohly zaru�it zvýšený po�et turist� a tím 

zvýšení poptávky v obchodních místech 

• nedostate�ná nabídka sportovních hal 

• nep�ipravenost místních podnikatelských subjekt� v této oblasti 

• nízká úrove
 p�íjm� z cestovního ruchu 

• málo turistických program� 

• p�írodní potenciál není p�íliš vhodný k rozvoji cestovního ruchu a rekreaci 

14.4.3 P�íležitosti 

• využití p�sobnosti ve Sdružení obcí pro rozvoj Ba�ova kanálu a vodní cesty na �ece 

Morav� 

• založení agentury cestovního ruchu 

• zlepšení propagace m�sta 

• prodlužování tratí cyklostezek�

• omezení hlu�nosti v centru m�sta�

• vytvo�it turistické programy se zajišt�ním kvalitních služeb�

• rozší�ení nabídky sportovního za�ízení�

• rozmach cestovního ruchu by zvýšil p�íjmy m�sta�

14.4.4 Ohrožení 

• nerozvinutá turistická infrastruktura vede ke stagnaci vývoje tohoto odv�tví 

• malý ekonomický výnos po�ádaných kulturn� sportovních akcí 
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14.5 Životní prost�edí 

14.5.1 Silné stránky 

• dobrá pé�e o životní prost�edí a krajinu 

• dobré ukazatele stavu životního prost�edí  

• zna�ný podíl soukromé zelen� 

• m�sto má General zelen� 

• úsp�šné revitalizace krajiny 

• zavedené systémy t�íd�ní komunálního odpadu 

• díky množství oxidu si�i�itého došlo ke zlepšení imisí 

• �istota vodních tok� 

• Zlínský kraj má ak�ní plán na snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší ve Zlín-

ském kraji 

• existence 15 sb�rných dvor� se vzdáleností docházky 200m 

14.5.2 Slabé stránky 

• m�sto ohrožené povodn�mi 

• ubývání ve�ejné zelen� kv�li výstavb� nap�. parkovacích ploch 

• již vy�erpané p�írodní zdroje 

• nedostatek zelen� na n�kterých sídlištích 

• nár�st automobilové dopravy 

• zhoršení životního prost�edí po dostavb� obchvatu  

• zvýšená hodnota NO2 (oxid dusi�itý) 

14.5.3 P�íležitosti 

• regenerace obytných sídliš�  

• rozvíjení ploch zelen� ve m�st� 
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• využívání dotace ze Státního fondu životního prost�edí �R 

• propagace systém� t�íd�ní odpadu 

• �istit vodní toky 

• zavád�t ekologicky šetrné výrobky p�i zadávání ve�ejných zakázek 

• omezení hlu�nosti m�sta 

• spolupracovat s m�stem Zlín, který má vypracovaný program na zlepšení kvality 

životního prost�edí 

14.5.4 Ohrožení 

• nár�st automobilové dopravy 

• hrozba povodní 

• zhoršení životního prost�edí po dostavb� obchvatu  

14.6 Možné finan�ní zdroje 

• spolufinancování obcí mikroregionu Otrokovicko 

• dotace v rámci EU 

• státní dotace  

• sponzoring podnik� 

• rozpo�et m�sta 
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15 PRIORITNÍ OSY, STRAGICKÉ VIZE A OPAT�ENÍ 

15.1 Prioritní osa: Hospodá�ský rozvoj 

Strategická vize: Nastartovat pozitivní trendy ekonomického rozvoje. Vytvo�it region 

vhodný pro zahrani�ní investory. Podporovat malé, st�ední i velké podnikání. Brát ohled a 

podporovat tradi�ní výrobu m�sta. Spolupráce s podnikateli a vytvá�ení nových pracovních 

p�íležitostí.   

15.1.1 Opat�ení 1: Vytvo�it podmínky pro nové investory (i zahrani�ních) do m�s-

ta 

• p�ed aktem nabídky investorovi vy�ešit otázku technické infrastruktury a vlastnic-

kých vztah�  

• zvýhodnit podnikání nap�. zvýhodn�nými bankovními úv�ry, leasingy  

• p�íprava pr�myslových zón, nap�. zavést inženýrské sít� 

• provést inventarizaci všech pozemk� vhodných pro plochy nabízené k podnikání 

15.1.2 Opat�ení 2: Podporovat malé a st�edí podnikání  

• podporovat zem�d�lství a tradi�ní pr�mysl  

• využít nabídky program� a projekt� státu 

15.1.3 Opat�ení 3: Zajistit znalost zájemc� o podnikání (nap�. legislativa, organi-

zace, financování)  

• podporovat poradenské subjekty  

15.1.4 Opat�ení 4: Zajistit propagaci a marketing pr�myslových pozemk� 

• zpracovat vlastní internetové stránky o podnikání  

• nabídnout databázi pozemk� nap�. na internetu 



UTB ve Zlín�, Fakulta managementu a ekonomiky 74 

 

15.1.5 Opat�ení 5: Modernizace  

• navázat spolupráci s vysokými školami v regionu a zavád�t nové technologie do 

výroby 

15.2 Prioritní osa: Technická infrastruktura 

Strategická vize: Pro celou �eskou republiku platí, že v oblasti technické infrastruktury 

vykazuje nižší regionální úrove
 v porovnání s pr�m�rem v Evropské unii. Kvalita infra-

struktury je základním p�edpokladem pro p�ilákání nových investor� do m�sta. Budováním 

infrastruktury m�lo hlavn� p�isp�t ke stabilizaci m�sta. Velmi d�ležité je zkvalitn�ní regi-

onální silni�ní dopravy.  

15.2.1 Opat�ení 1: Zvyšování kvality místních dopravních komunikací  

• dokon�ení severovýchodního obchvatu, aby se mohla navázat výstavba jihový-

chodního obchvatu 

• omezení tranzitní dopravy m�stem  

• oprava místních komunikací 

15.2.2 Opat�ení 2: Boj s p�írodou 

• tento rok budou dokon�ena protipovod
ová opat�ení, je pot�eba je ale i nadále 

zkvalit
ovat  

• rekonstrukce sít� protipovod
ových kanál� a hrází 

15.2.3 Opat�ení 3: Podpora rozvoje infrastruktury pro cestovní ruch 

• budování parkoviš� (jednodenní zaparkování vozidla na hlídaném parkovišti) 

• p�iblížit autobusové nádraží k železni�nímu 

15.2.4 Opat�ení 4: Revitalizace krajiny po zem�d�lském využívání 

• p�etvá�et krajinu nap�. na sportovní areály   
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15.2.5 Opat�ení 5: Rozvoj a aktivní preference systému MHD 

• rozvoj a aktivní preference systému MHD (jak v rámci cestovního ruchu, tak 

v rámci zlepšení kvality ovzduší) 

15.3 Prioritní osa: Sociální infrastruktura 

Strategická vize: Pro p�iliv nových ob�an� do m�sta je d�ležité zkvalitn�ní ob�anského 

života. Zlepšení demografického potenciálu. Nap�. rozvoj bydlení by zajistil stabilizaci 

obyvatel obce. Je d�ležité podporovat aktivní trávení volného �asu a vytvá�et prost�edí pro 

zdravý životní styl. Pozornost by m�la být zam��ena i na zvýšení bezpe�nosti ve m�st�.  

15.3.1 Opat�ení 1: Rozvoj bydlení  

• regenerace bydlení 

• p�ipravit podmínky pro výstavbu rodinných a bytových dom� 

• provést inventarizaci ploch, které jsou vhodné pro individuální výstavbu 

• zp�ehlednit trh s byty (p�ipravit pro zájemce o výstavbu informa�ní databázi po-

zemk�)  

• p�i výstavb� nových byt� využívat dotací ze státního programu podpory bydlení  

• zajišt�ní dostupnosti inženýrských sítí 

• zjednodušení administrativy a právní pomoci 

15.3.2 Opat�ení 2: Zvýšení bezpe�nosti ve m�st� 

• prevence sociáln�-patologických jev�  

• podpora aktivit pro studenty 

• p�ednášky, kurzy o bezpe�nosti a sebeobran� 

• využívat kamerový systém 

15.3.3 Opat�ení 3: Rozvoj kultury, sportu a rekrea�ních aktivit  

• výstavba sportovních areál�  
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• podpora kulturní akcí pro širokou ve�ejnost  

• využití sportu k posílení image m�sta  

• podpora nestátních neziskových organizací a zájmových spolk� a sdružení  a spo-

lupráce p�i realizaci jejich aktivit 

• podpora galerijní �innosti 

15.3.4 Opat�ení 4: Zlepšení podmínek ve školství, zdravotnictví a sociální pé�e 

• podpora místních sociálních a zdravotních služeb  

• profesionalizovat p�ístup v nabízených sociálních, zdravotnických i vzd�lávacích 

ústavech 

• rozvoj celoživotního vzd�lání 

• z�ízení pobo�ky n�které z univerzit (nap�. Tomáše Bati Zlín)  

• �ešení bezbariérových p�ístup� do ve�ejných, kulturních budov a ve�ejných pro-

stranství 

• iniciovat dopl
kové vzd�lávací aktivity (zájmové kroužky, knihovny, p�ednášky na 

školách, které jsou �ízeny m�stem nebo nap�. na Otrokovické Besed�, s.r.o.) 

• vyzkoušet speciální program ekologické výchovy 

• využití potenciálu st�edního školství v ekonomickém rozvoji 

15.3.5 Opat�ení 5: Podpora zam�stnanosti 

• spolupráce s Ú�adem práce 

• motivace ob�an� 

•  zajistit rekvalifikaci  

• vytvo�it programy, které umožní ve spolupráci s Ú�adem práce, zapojení ob�an� do 

správy m�sta 

• krátkodobé pracovní pom�ry (Ve�ejn� prosp�šná pracovní místa) 
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15.4 Prioritní osa: Trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu 

Strategická vize: Sektor cestovního ruchu by se m�l stát v�tší prioritou m�sta. D�ležité je 

posílení obchodní a turistické funkce m�sta. Rozvoj sportoviš�, kulturních a ubytovacích 

za�ízení. Cestovní ruch pat�í mezi nejrychleji rostoucí a nejvíce konkuren�ní prost�edí, 

které je závislé na neustále inovaci a p�izp�sobováni se novým podmínkách.  

15.4.1 Opat�ení 1: Podpo�it ztotožn�ní obyvatel s m�stem 

• zlepšení propagace m�sta 

• distribuce propaga�ních materiál� do stánk� a do schránek obyvatel  

15.4.2 Opat�ení 2: Informa�ní kampa	 

• z�ídit informa�ní centrum, kde se bude informovat o možnosti rekreace na Ba�ov� 

kanále, o p�írodním koupališti na Št�rkovišti, o trasách cyklostezek, o ubytovacích 

a sportovních za�ízeních 

15.4.3 Opat�ení 3: Založení agentury cestovního ruchu ve m�st� 

• agentura by zpracovávala programy, které by podpo�ily cestovní ruch ve m�st� 

• vytvo�it nové pracovní místa v cestovním ruchu a zajistit zvýšení odbornosti pra-
covník� 

 

15.4.4 Opat�ení 4: Vytvo�it projekty pro zlepšení turistiky 

• nalezení dalších p�ístup�, jak prodat m�sto jako atraktivní oblast turismu 

• spolupracovat s významnými podnikatelskými subjekty v regionu v rozvoji 

15.4.5 Opat�ení 5: Zkvalitn�ní turistických služeb 

• z�ídit více ubytovací za�ízení  

• zajistit širší sportovní využití  

• podpora budování odpo�inkových zón, park�  

• ú�ast na veletrzích cestovního ruchu 
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15.4.6 Opat�ení 6: Rozvoj cyklotras 

• dopl
ování stávajících tras o nov� budované úseky 

• z�ídit dopl
ující služby (stánky s ob�erstvením)  

• z�ídit stojany (zamykatelné boxy) na kola  

15.4.7 Opat�ení 7: Spolupráce s ostatními obcemi a m�sty 

• zajistit si „kolonku“ v propaga�ních materiálech v jiných m�stech, nap�. 

v materiálech m�sta Zlín 

• spolupo�ádat Mezinárodní festival film� pro d�ti a mládež, který probíhá každoro�-

n� v kv�tnu ve Zlín� 

15.4.8 Opat�ení 8: Podpora cestovního ruchu na Ba
ovém kanálu 

• spolupracovat úzce se sdružením obcí pro rozvoj Ba�ova kanálu a vodní cesty na 

�ece Morav� 

• distribuovat brožurky m�sta Ba�ovým kanálem a �ekou Moravou 

15.4.9 Opat�ení 9: Z�ízení místa pro referenta cestovního ruchu na m�st� Otroko-

vice 

• na odboru školství a kultury jsou pouze 2 zam�stnankyn� a jelikož MŠ a ZŠ 

v Otrokovicích spadají pod m�sto, mají ob� spoustu práce na vedení školství a na 

kulturu a na cestovní ruch nezbývá �as 

15.5 Prioritní osa: Ochrana životního prost�edí 

Strategická vize: Zvýšení atraktivity m�sta by p�ilákalo nové obyvatele a investory.  M�sto 

by m�lo usilovat o zlepšení životního prost�edí (ovzduší, hluk, emise) a zvýšit �istotu ve-

�ejných prostranství. Podpora výsadby zelen�. D�ležitý je trvale udržitelný rozvoj. 

15.5.1 Opat�ení 1: Eliminovat negativní vlivy na životní prost�edí a zdraví ob�an� 

• budovat protihlukové bariéry 

• poctiv� monitorovat ur�ité parametry životního prost�edí (hluk, emise) 
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• minimalizovat emisí a odstra
ování jejich zdroj�  

15.5.2 Opat�ení 2: Spolupráce s ob�any p�i ochran� životního prost�edí 

• motivovat ob�any ke snížení automobilové dopravy v centru, nap�. po�ádat Den bez 

aut 

• informovat obyvatele m�sta v otázce odpad� (kde jsou sb�rné dvory, jak moc m�-

žou sami p�isp�t ke zlepšení životnímu prost�edí) 

15.5.3 Opat�ení 3: Pé�e o životní prost�edí 

• rehabilitovat parky, zahrady, vodní toky, chrán�né území 

• motivovat podnikatele k minimalizaci negativních vliv� jejich �innosti na životní 

prost�edí 

• obnova zdevastované krajiny po povodních 

• soulad s právní úpravou oblasti Životního prost�edí v Evropské unii 

• po�izování nových technologií pro obnovu a údržbu p�írodních lokalit nebo kultur-

ního d�dictví 

15.5.4 Opat�ení 4: Enviromentální myšlení 

• zavád�t systémy enviromentálního �ízení 

• up�ednost
ovat ekologicky šetrné výroby p�i zadávání ve�ejných zakázek 

15.5.5 Opat�ení 5: Rozvoj t�íd�ní odpadu 

• rozší�it t�íd�ní odpadu o obaly od nápoj� tetra-pack (obaly od mléka, džusu) 

• zvýšit po�et sb�rných dvor� 
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16 KATALOG PROJEKT� 

16.1 M�stské muzeum archeologie a tradi�ních �emesel 

Název projektu: M�stské muzeum archeologických a tradi�ních �emesel 

Oblast: cestovní ruch a kultura 

Termín realizace: rok 2007 

Zám�r: pozvednou kulturu a cestovní ruch ve m�st� 

Lokalizace: prostory v Otrokovické BESED�, s.r.o. (nám. 3. kv�tna, Otrokovice) 

Garant: m�sto Otrokovice 

Zp�sob financování: fond kultury spadající pod m�sto Otrokovice M�sto Otrokovice, 

Spole�ný regionální opera�ní program EU (SROP), Otrokovická Beseda, s.r.o. 

Náklady: 1 500 000 K� 

Cílové skupiny: obyvatelé m�sta a turisté 

Charakteristika:  Otev�ení M�stského muzea archeologických a tradi�ních �emesel by 

m�lo co nabídnout, a� se to možná nezdá. Nap�. archeologických vykopávek byla objevena 

v okolí Otrokovic celá �ada. Naposledy to byly minulý rok ova�ené lidské kosti p�i výstav-

b� severovýchodní �ásti obchvatu. Archeologové odhadují, že pocházejí z keltského obdo-

bí a slibují si od Otrokovic více takových objev�. Kv�li tomu byla výstavba obchvatu po-

zastavena. V depozitá�i by byly tedy archeologické vykopávky, keltské nálezy, �emeslné 

stroje, fotografie, dokumenty z 19. století. Sou�ástí muzea by byla také výstavní sí
, která 

by byla k dispozici i soukromým výstavám. Po�ádaly by se zde besedy, p�ednášky nejenom 

kulturního typy, �ímž by na sebe Muzeum i �áste�n� vyd�lávalo. Nehled� na p�íjmy ze 

vstupného. 

16.2 Rekonstrukce p�ednádražích prostor  

Název projektu: Rekonstrukce p�ednádražích prostor 

Oblast: technická infrastruktura 

Termín realizace: 2007 - 2010 
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Zám�r: vylepšit vzhled p�ednádražích prostor, lépe organizovaná p�estupní stanice pro 

železni�ní dopravu a dopravu MHD 

Lokalizace: prostory p�ed nádražím �eských drah v Otrokovicích  

Garant: m�sto Otrokovice 

Zp�sob financování: M�sto Otrokovice, �eské dráhy, Krajský ú�ad, Ministerstvo dopra-

vy, Evropské fondy 

Náklady: 40 000 000 K� 

Cílové skupiny: obyvatelé m�sta a turisté 

Charakteristika projektu: V Otrokovicích se na p�ednádražním prostoru prolíná n�kolik 

druh� dopravy. Trolejbusová, autobusová a železni�ní. V odbavovací hale na železni�ním 

nádraží bylo z�ízeno v roce 2006 informa�ní centrum. Rekonstrukce p�išla �eské dráhy na 

9,5 milionu korun. Te� je pot�eba upravit prostory p�ed nádražím. Vystav�t park, upravit 

parkovišt�. Vytvo�it komer�ní prostor pro drobný prodej, ob�erstvení. Cílem je vylepšit 

vzhled p�ednádražních prostor a lépe zkoordinovat p�estupní stanice pro železni�ní dopra-

vu a dopravu MHD. 

16.3  Informa�ní a ekologické centrum 

Název projektu: Informa�ní centrum spojené s ekologickým centrem 

Oblast: cestovní ruch, kultura, životní prost�edí, vzd�lání 

Termín realizace: 2007 - 2008 

Zám�r: podpora v Otrokovicích opomíjeného cestovního ruchu, zvýšit zájem ob�an� o 

životní prost�edí, vzbudit v ob�anech enviromentální cít�ní a myšlení 

Lokalizace: prostory v Otrokovické BESED�, s.r.o. (nám. 3. kv�tna, Otrokovice) 

Garant: m�sto Otrokovice 

Zp�sob financování: m�sto Otrokovice, Otrokovická Beseda, s.r.o., Státní fond životního 

prost�edí �R, Ministerstvo zem�d�lství, Ministerstvo školství, evropské dotace 

Náklady: 800 000 K� 
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Cílové skupiny: obyvatelé m�sta a turisté 

Charakteristika:  M�sto Otrokovice je v oblasti rozvíjení cestovního ruchu velmi neak-

tivní. Proto jsem udržitelnému rozvoji v�novala v návrhové �ásti nejvíce prostoru. Z�ízení 

Informa�ního centra v Otrokovicích by mohlo podpo�it �ešení problematiky turismu ve 

m�st�. Navržené M�stské muzeum, plánovaná výstavba nového hotelu s kongresovým 

centrem, rekrea�ní oblast Št�rkovišt�, koupališt� na Bah
áku, služby Ba�ova kanálu, Otro-

kovické Besedy, o tom všem by podávalo centrum kompletní informace. Ob�ané m�sta 

Otrokovice a turisté by mohli dostávat ucelené informace také o možnosti využití cyklos-

tezek, ubytovacích a stravovacích za�ízeních. Byly by zde k dostání brožury o m�st�, mapy 

m�sta. Centrum by zajiš�ovalo ú�ast m�sta na veletrzích cestovního ruchu. Bylo by možné 

zde rezervovat ubytování i vstupenky na kulturní akce m�sta a Otrokovické Besedy. Mož-

né je také podpo�it sm�nárenskou �innosti a informovat o službách MHD a �eských drah. 

M�že se dát prostor soukromník�m (nap�. stánek s ob�erstvení �i restaurace). Prostory 

v Otrokovické Besed� jsem vybrala proto, jelikož ní brzy vyroste hotel s kongresovým 

centrem a spole�n� s Otrokovickou Besedou a plánovaným muzeem by to mohl být st�ed 

hlavního kulturního d�ní. Zám�rn� jsem k tomu p�ipojila i ekologické centrum, kde by 

bylo možné po�ádat besedy o životním prost�edí, o d�ležitosti odpadového hospodá�ství. 

Lidé by se zde motivovali k ochran� životního prost�edí a za prokazatelnou pomoc p�i 

ochran� životního prost�edí by mohli získávat také bonusy. Nap�. po�ádání sout�ží pro 

základní a st�ední školy. Jde o enviromentální vzd�lávání.  

16.4 R55 Jihovýchodní obchvat m�sta Otrokovice 

Název projektu: R55 Jihovýchodní obchvat m�sta Otrokovice 

Oblast: dopravní infrastruktura 

Termín realizace: 7/2008, p�edpokládaný termín 11/2010 

Zám�r: zlepšení kritické dopravní situace na Otrokovicku a na Zlínsku 

Lokalizace: silnice R55  

Investor: �editelství silnic a dálnic �R Správa Zlín. 

Náklady: 0,8 mld. K�  

Cílové skupiny: obyvatelé m�sta a turisté 
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Charakteristika:  Stavba R 55 Otrokovice, obchvat JV je jedním z úsek� budoucího tahu 

R 55. Navazuje na stavbu R 55 Otrokovice, obchvat SV, která je v sou�asné dob� 

v realizaci a 12/2006 bude zpr�jezdn�na. V p�íprav� a následn� v realizaci stavby obchvatu 

JV je nutno bezprost�edn� pokra�ovat, nebo� do doby jejího zprovozn�ní nemá stavba ob-

chvatu SV pro m�sto Otrokovice kýžený efekt úplného odvedení tranzitní dopravy z centra 

m�sta. Stavba obchvatu JV dále navazuje na stavbu I/49 Malenovice – Otrokovice, což je 

rozší�ení stávající silnice I/49 spojující Otrokovice a Zlín. Z výše uvedeného je patrné, že 

realizace stavby má velký jak nadregionální, tak regionální význam. Celková délka �iní 3 

140m. Stavba zasahuje celkem 3 katastrální území a jsou na ní umíst�ny 3 mimoúrov
ové 

k�ižovatky, 4 mostní objekty, silni�ní kanalizace a p�eložky inženýrských sítí. Bilance 

zemních prací výkop� a násyp� je vyrovnaná, celkem cca 400 000m3. Za finan�ní ú�asti 

Pozemkového ú�adu probíhají na všech dot�ených katastrálních územích stavbou vyvolané 

pozemkové úpravy. Na p�íprav� a následné realizaci stavby se podílí tým pracovník� in-

vestora ve spolupráci s odbornými firmami pro jednotlivé fáze a pot�eby stavby. 
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ZÁV�R 

V teoretické �ásti práce jsem zpracovala charakteristiku jednotlivých pojm�, které se týkají 

programu rozvoje m�sta. V�novala jsem se také legislativ�. V praktické �ásti jsem se za-

bývala socioekonomickou analýzou, definovala jsem silné a slabé stránky, p�íležitosti a 

ohrožení a v poslední �ásti jsem se zamyslela nad strategickými cíly a opat�eními, které by 

m�sto mohlo považovat za prioritu a vytvo�ila jsem katalog projekt�. 

V úvodu mé bakalá�ské práce jsem uvedla, že cílem práce je posoudit vývoj m�sta 

v oblastech technické i sociální infrastruktury, z hlediska hospoda�ení i vedení m�sta a 

jsem velmi ráda, že m�žu konstatovat, že m�sto Otrokovice si podle kvality ob�anské vy-

bavenosti a ekonomických výsledk� vede dob�e. Uváženou investi�ní aktivitou zam��enou 

na nejr�zn�jší projekty zlepšuje život ve m�st�.  

Hospodá�skou situaci lže považovat za stabilizovanou, což je patrné z vývoje míry neza-

m�stnanosti. Za poslední �ty�i roky klesá. Velkou výhodou je poloha m�sta Otrokovice a i 

když dopravní situace se dá v sou�asné dob� považovat za kritickou, situace je �ešitelná. 

Dokon�ením úprav na silnici I/49 Malenovice – Otrokovice a R55 OTROKOVICE, 

OBCHVAT JV a SV se situace oto�í a vy�ešit by se m�la i otázka životního prost�edí. Vý-

hodou m�sta je také fungující integrovaný systém m�stské hromadné dopravy. Pr�myslová 

základna je silná hlavn� díky firm� Barum Continental spol. s.r.o.. Firma d�lá Otrokovicím 

dobré jméno. Vybavenost m�sta z hlediska infrastruktury je na dobré úrovni, postupn� 

probíhají její modernizace a pot�ebné rekonstrukce.  

Bohužel od roku 2000 dochází k postupnému úbytku celkového po�tu obyvatel m�sta. 

Z vývoje v�kové struktury obyvatel je patrný celorepublikový trend úbytku d�tí a stárnutí 

populace. M�sto je také ohrožováno povodn�mi. Nicmén� m�sto tuto otázka aktivn� �eší, 

takže následky záplav z roku 1997 by se nem�ly opakovat. M�sto by m�lo stále aktivn� 

�ešit územní a technickou p�ípravu nových lokalit pro rozvoj bydlení a podnikání ve m�st�. 

M�lo by také aktivn�ji podporovat cestovní ruch a hledat a zvyšovat jeho atraktivitu. Mys-

lím, že �ešením m�že být, v katalogu projekt� uvedené, M�stské muzeum archeologie a 

tradi�ních �emesel. Otázka životního prost�edí by se mohla zlepšit díky ekologickému cen-

tru, které vzešlo z mého projektu Informa�ní a ekologické centrum.  
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOL� A ZKRATEK 

SWOT  Strong point, Weak point, Opportunities, Threats 

GIS  Geografický informa�ní systém 

MHD  M�stská hromadná doprava 

OP RLZ   Opat�ení, rozvoj lidských zdroj� 

Nap�.  Nap�íklad 

�R  �eská republika 

�.  �íslo 

Sb.  Sbírky 

Km  Kilometr� 

Obr.  Obrázek 

Tab.  Tabulka 

a.s.  Akciová spole�nost 

sv.  Svatý 

MVDr.  Doktor veterinární medicíny 

Ing.  Inženýr 

%  Procent 

K�  Korun �eských 

IZS  Integrovaný záchranný systém 

s.p.  Státní podnik 

p.  Paní 

ha  Hektar 

m2  Metr �tvere�ní  

SF ŽP  Státní fond životního prost�edí 

�OV  �isti�ka odpadních vod 
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o.p.s  Obecn� prosp�šná spole�nost 

o.s.      Ob�anské sdružení 

nám.  Nám�stí 

mld.  Miliard 

PS�  Poštovní sm�rovací �íslo 

m3  Metr krychlový 

m  Metr� 

SO2  Oxid si�i�itý 

NO2  Oxid dusi�itý 

EU  Evropská unie 

MŠ  Mate�ská škola 

ZŠ  Základní škola 
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P�ÍLOHA P I: ORGANIZA�NÍ STRUKTURA M�STA OTROKOVICE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 STAROSTA 

MÍSTOSTAROSTA 

TAJEMNÍK Ú�ADU 

Odbor ekonomický 

(EKO) 

Odbor  

sociální (SOC) 

Odbor eviden�n�-

správní (OES) 

Odbor územního 

plán. a investic 

(ÚPI) 

Odbor  

majetku (OM) 

Odbor životního 

prost�edí  

Odbor právní a p�e-

stupkový (PPO) 

Obecní živnostenský 

ú�ad (ŽÚ) 

Odbor provozní 

(PROV) 

Stavební ú�ad (SÚ) 

Odbor silni�ního 

hospodá�ství (OSH) 

SAMOSTATNÁ 

ODD�LENÍ 

Odd�lení mzdové a 

personální (PAM) 

Odd�lení kancelá�e 

starosty (OKS) 

Odd. krizového �íze-

ní a obrany (KRR) 

Odd�lení interního 

auditu (INA)  

Odd�lení školství a 

kultury (OŠK) 

 

 



 

 

P�ÍLOHA P II: VÝVOJ OBYVATEL V OTROKOVICÍCH A VE ZLÍN� 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. Vývoj obyvatel ve M�st� 

(Zdroj: M�sto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok Zlín Otrokovice 
1993 83 450 20 131 
1994 83 310 20 172 
1995 83 461 20 076 
1996 83 026 19 936 
1997 82 590 19 713 
1998 82 292 19 585 
1999 81 851 19 454 
2000 81 400 19 457 
2001 80 887 19 411 
2002 80 581 19 246 
2003 79 841 19 248 
2004 79 177 18 857 



 

 

P�ÍLOHA P III: ZAJÍMAVOSTI Z MATRIKY ROKU 2005 

Celkem p�ihlášených cizinc� k 31.12.2005 – 136. Narozených d�tí za rok 2005 – 203 

(z toho chlapc� 111, dívek 92). Nej�ast�jší chlapecká jména dávaná d�tem v roce 2005: 

Tomáš, Michal, Filip. Zvláštní jména: Samuel, William, Kevin, Tibor, Jonáš, Matyáš, Vra-

tislav. Nejoblíben�jší dív�í jména v roce 2005 Veronika, Aneta, Kristýna. Zvláštní jména: 

Justýna, Doubravka, Amálie, Ema. V roce 2005 se narodila 4 dvoj�ata s trvalým pobytem 

v Otrokovicích. V roce 2005 zem�elo 167 osob, z toho 104 muž� a 63 žen. Pr�m�rný v�k 

obyvatel byl v roce 2005 39,87 a se srovnáním v roce 2000 vzrost, byl 37,88. Nejstaršími 

obyvateli Otrokovic jsou 2 ženy ro�níku narození 1907 a muž ro�níku 1908. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

P�ÍLOHA P IV: MAJETEK M�STA OTROKOVICE 

  Stav k 1.105 
Stav k 31.12.05 

stav ú�etní 

Stav k 31.12.05 

stav fyzický 

01300 2958 683,50 2 958 683,50 2 958 683,50 

01800 699 430,10 1 029 426,90 998 939,10 

01900   75 666,15 75 666,15 

02110 424661054,34 452 725 717,14 452725717,14 

02120 340914060,73 389 066 946,74 389066946,44 

02200 17 039 067,74 17 205 024,94 17 205 024,94 

02210 8 252 238,52 7 879 209,52 7 879 209,52 

02220 1 526 926,80 1 484 226,80 1 484 226,80 

02800 20288885,92 20 423 218,37 20 423 218,37 

03100 114025968,82 125 678 271,82 125 678 271,82 

03200 2 628 855,00 4 935 341,30 4 935 341,30 

DHM 6 968 324,91 6 785 236,30 6 785 236,30 

Cel-

kem 
939963496,38 1030246969,48 1030216481,38 

                                Tab. Majetek m�sta (Zdroj: M�sto Otrokovice) 

 

 

 



 

 

Vysv�tlivky k Tab. MAJETEK M�STA 

013 – Software 

018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 

019 – Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 

021 – Stavby 

022 – Samostatné movité v�ci  

025 – P�stitelské celky trvalých porost� 

026 – Základní stádo a tažná zví�ata 

028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek 

029  - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 

031 – Pozemky 

032 – Um�lecká díla  

 

 


