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ABSTRAKT 

Tématem této bakalářské práce je Program rozvoje města Napajedla. Jejím cílem je dia-

gnostikovat rozvojové problémy a předpoklady analyzovaného území a následně navrhnout 

katalog projektů, vycházející ze zjištěných dat. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, a 

to teoretické a praktické. V první části je uveden legislativní rámec a dále jsou vymezeny 

základní pojmy vztahující se k problematice programů rozvoje. Část praktická obsahuje 

identifikaci území, socioekonomickou analýzu a z ní vycházející SWOT analýzu. V návr-

hové části je uveden strategický cíl, rozvojové cíle a k nim příslušné priority a opatření. 

V závěru práce pak katalog projektů. 

 

Klíčová slova: Program rozvoje, město Napajedla, socioekonomická analýza, SWOT ana-

lýza, strategický cíl, rozvojové cíle, opatření, katalog projektů   

 

 

 

ABSTRACT 

The main topic of this dissertation work is The development programme of the town of 

Napajedla. Its goal is to diagnose problems and possibilities of development of analysed 

municipal territory and consequently to propose catalogue of projects, that agrees with de-

tections. The structure of the work has two main parts, theoretical and practical. The theo-

retical part is concerned with legislature of these spheres and description of basic concepts. 

The practical part focuses territory identification, socioeconomic analysis and SWOT 

analysis. In the design part is presented strategic target, development targets and corre-

sponding arrangements. At the close is presented catalogue of projects. 
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ÚVOD 

Při výběru tématu pro svou bakalářskou práci jsem se zaměřila především na fakt, zda budu dané 

problematice rozumět, zda je mi blízká a mám již určité znalosti a přehled v dané oblasti. Jako 

studentka veřejné správy a regionálního rozvoje musím  znát nejen předpoklady fungování veřejné 

správy a samotného rozvoje studovaných regionů, ale také právní základ v daném státě. Studovat a 

nalézt příčiny problémů obcí je poměrně komplikované, neboť je nutné probádat veškeré socioe-

konomické oblasti. Proč jedna obec rozkvétá a druhá naopak upadá v zapomnění. Proč lidé z jedné 

odcházejí do druhé. Co je příčinou jejich rozhodnutí. Odpověď na podobnou otázku, včetně vý-

chodiska z ní bych chtěla nalézt prostřednictvím své práce zaměřené na program rozvoje takové 

obce. Při studiu mého oboru jsem byla především tímto směrem motivována a naučila se tak na-

cházet kritické body v regionu, blokující jeho rozvoj a jejich vzájemné vztahy a souvislosti. To je 

pravý důvod volby vlastního tématu bakalářské práce a to, psát o tom, co mě zajímá a o čem bych 

opravdu měla něco vědět. Dle mého názoru veškerý rozvoj spočívá na bedrech zaměstnanců státní 

správy a samospráv, na jejich ochotě, nadšení a empatii s daným regionem. Pokud osoba kompe-

tentní k návrhům a rozhodnutím týkajících se dalšího rozvoje jejich obce sleduje pouze vlastní 

prospěch, nikoli prospěch občanů, nemůžeme se divit, že obec vypadá, tak jak vypadá. Tato baka-

lářská práce by mě měla připravit na mé budoucí povolání, kde bych chtěla svou činností přispívat 

k vyváženému rozvoji územně samosprávných celků.  

Podstatou bylo vybrat si obec, se kterou mě pojí určitý zájem. Právě proto jsem si vybrala město 

Napajedla, ve kterém v současné době žiji. Mohu zde na vlastní oči sledovat a zhodnotit, co zde 

v mých očích, jakožto očích občana vybrané obce schází, poslouchat názory svých spoluobčanů a 

vytvořit si tak objektivní obrázek o místních poměrech a problémech. Vedle takto získaných pri-

márních dat by pro mě neměl být problém nasbírat jak další data primární, tak i sekundární, a to 

především na Městském úřadu Napajedla. Napajedla jsou velmi zajímavým objektem z hlediska 

možností dalšího rozvoje. Od pradávna to bylo strategické místo, kde se na svých cestách střetávali 

obchodníci ze vzdálených míst. Dnes, jako spádové centrum okolních obcí, má město významný 

rozvojový potenciál, bude jen potřeba nalézt ten správný směr, kudy by se měl rozvoj dále ubírat. 

Z mého pohledu se město v dnešní době nachází na pomyslném rozcestí, kde i zdánlivě málo vý-

znamná rozhodnutí mohou obrátit tento vývoj spíše ke stagnaci a ztrátě statutu města. 

Cílem mé práce tedy bude diagnostikovat sledované území, identifikovat rozvojové předpoklady a 

problémy, vypracovat strategii municipálního rozvoje obce a následně poskytnout náměty na pro-

jekty. V návrhové části práce budu jednoznačně vycházet z údajů zjištěných v části analytické tak, 

aby výsledné projekty byly skutečně schopné realizace. 
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I.   TEORETICKÁ ČÁST 
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1 LEGISLATIVNÍ RÁMEC REGIONÁLNÍ POLITIKY 

1.1 Legislativa 

Základní systémový, legislativní a institucionální rámec regionální politiky v ČR byl vytvo-

řen v roce 2000 souborem zákonů přijatým v souvislosti se zaváděním krajského zřízení 

v ČR. Pro regionální politiku jsou v tomto smyslu klíčové: zákon č. 129/2000 Sb., o krajích 

(krajské zřízení), zákon č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících 

se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlav-

ním městě Praze a zejména pak zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. [1] 

Pro potřeby programů rozvoje obcí je také neopomenutelný zákon č. 128/2000 Sb., o ob-

cích (obecní zřízení).  
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2 ZÁKLADNÍ POJMY K PROBLEMATICE ROZVOJE M ĚST A 

OBCÍ 

2.1 Region 

Termín region, popř. rajón, se používá již dlouhou dobu. V různých regionálních pracích se 

používá v různém smyslu. Tento problém lze překonat tím, že region budeme chápat jako 

komplex vznikající regionální diferenciací krajinné sféry. Analýza a hodnocení regionů je 

tradičním a současně vysoce moderním úkolem regionalistiky. [6] 

2.2 Regionální vědy - regionalistika 

O regionální specifika, diference a další otázky existence i rozvoje regionů se komplexně 

zajímají regionální vědy. 

Regionální vědy – regionalistka je chápána jako rámcový a souhrnný obor, zabývající se 

studiem prostorových jevů, procesů a vztahů. Při hlubším pohledu na prostorové vztahy, 

procesy, jevy atd. se nemůžeme vyhnout charakteristice prostorového uspořádání společ-

nosti která úzce souvisí s osídlením a sídelní strukturou určitého území. [1] 

 

2.2.1 Příčiny vzniku regionální politiky 

Podíváme-li se na regionální strukturu prakticky jakéhokoli státu, můžeme vedle prosperu-

jících regionů s vysokou životní úrovní nalézt i řadu regionů s podprůměrnou ekonomickou 

výkonností, s vysokou nezaměstnaností a s dalšími sociálními problémy. Jiné regiony se 

zase vyznačují přijatelnou ekonomickou úrovní, ale jejich další rozvoj je silně podvázán – 

např. špatným stavem životního prostředí. [1] 

Příčiny meziregionálních rozdílů a vzniku tzv. problémových regionů jsou různorodé a 

projevují se v řadě forem, nicméně můžeme rozlišit tři hlavní typy těchto regionů: 

� Regiony nedostatečně vybavené přírodními zdroji 
� Regiony s nedostatečným využitím vlastních zdrojů 
� Regiony se stagnujícími či upadajícími základními odvětvími [1] 
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2.2.2 Regionalismus a faktory regionálního rozvoje v českých zemích 

Regionalismus má v českých podmínkách hlubší historické kořeny, které jsou spojeny 

s procesem formování novodobého českého státu i si vznikem samostatného demokratic-

kého státu Čechů a Slováků v roce 1918. Svůj význam si hnutí regionalismu zachovalo  

v celém meziválečném období tzv. první republiky. [3] 

 

V poválečném období a s nástupem centralistického řízení státu neměl regionalismus v naší 

zemi naději na znovuzrození. Nová situace vzniká až v devadesátých letech, kdy se Česká 

republika snaží o zapojení do evropských integračních procesů, kde se regionální identita 

stala významnou součástí identity evropské. [3] 

První kroky ekonomické reformy po roce 1989 začaly privatizací a restitucemi. První větší 

meziregionální rozdíly byly důsledkem malé privatizace. Ceny vydražovaných objektů do-

sáhly nejvyšších hodnot, podle L. Kopačky (1993), ve velkých městech a v příhraničních 

okresech České republiky (Německo, Rakousko). Pokud jde o restituce, výsledek byl téměř 

shodný s výjimkou podstatně menšího objemu restitucí v příhraničních regionech, kde čas-

to restituovaný majetek připadl obcím. [4] 

Významným faktorem regionálního rozvoje se tak stává geografická poloha, image či 

atraktivita lokalit jak pro podnikatele, tak i pro celou Českou republiku. Není sporu o tom, 

že k dalším důležitým faktorům patří lidské zdroje (trh práce, kvalifikační struktura, tradice 

aj.), ekonomická struktura a její diverzifikace a v neposlední řadě i stav životního prostředí.  

[4] Regiony, jejichž prostředí je nejméně narušeno jsou atraktivnější, nežli regiony postiže-

né, které musí vynakládat velké investice. 
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2.3 Pojem obec 

Obce se utvářely dlouhodobým vývojem, přirozenou cestou, jako společenství lidí žijících 

ve stejné oblasti a sdílejících řadu společných zájmů, problémů a příležitostí. Obec je nej-

nižší územní správní jednotka, v níž se jednotliví občané sdružují, a jejím cílem je pečovat 

o rozvoj  svého území a uspokojovat potřeby a zájmy obyvatelstva. Aby obce mohly toto 

své poslání plnit, je nutné vytvořit jim proto předpoklady jednak ve sféře legislativní, tzn. 

přijmout zákony, které zaručují jejich autonomii a vymezují pravidla pro jejich existenci, 

ale i ve sféře ekonomické, které jim zaručí autonomii v jejich hospodaření a umožní jim 

jejich poslání skutečně realizovat. [5] 

Dle zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) je obec definována jako základní 

územní samosprávné společenství občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí 

území obce, dále jako veřejnoprávní korporace, mající vlastní majetek. Obec pečuje o vše-

stranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též 

veřejný zájem.  

2.3.1 Hospodaření s majetkem obce 

Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vy-

plývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Jednou ze základních povinností obce při 

hospodaření se svým majetkem, podle §38 odst.1 věty 2. OZř je pečovat o zachování a roz-

voj svého majetku. 

2.3.2 Samostatná působnost 

Obec spravuje své záležitosti samostatně. Státní orgány a orgány krajů mohou do samo-

statné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, který zá-

kon stanoví. Rozsah samostatné působnosti může být omezen jen zákonem. [7] 

2.3.3 Přenesená působnost 

Státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu obce, vykonává tento orgán jako 

svou přenesenou působnost. [7] 
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2.4 Strategie regionálního rozvoje 

Pro účely zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje se strategií regionálního 

rozvoje rozumí střednědobý dokument, na období 3 - 7 let, který formuluje přístup státu k 

podpoře regionálního rozvoje, poskytuje potřebná východiska a stanovuje rozvojové cíle a 

zásady pro vypracování regionálních programů rozvoje. Strategie regionálního rozvoje ob-

sahuje zejména analýzu stavu regionálního rozvoje, charakteristiku slabých a silných strá-

nek v rozvoji jednotlivých krajů a okresů, strategické cíle regionálního rozvoje v České 

republice, vymezení státem podporovaných regionů a doporučení dotčeným ústředním 

správním úřadům a krajům pro zaměření rozvoje odvětví spadajících do jejich působnosti. 

[8] 

 

2.5 Strategické plánování 

Spočívá v případě dokumentů stanovujících předpoklady a zásady hospodářského a sociál-

ního rozvoje řešeného území, nejčastěji na úrovni regionu, ale případně i v celostátním 

nebo i subregionálním měřítku. Strategické plánování je zpravidla dlouhodobé a bere 

v úvahu ve vzájemné podmíněnosti sociální, ekonomické a prostorové aspekty. [6] 

 

2.6 Program rozvoje 

Cílem programu rozvoje regionu je diagnostikovat území, identifikovat rozvojové předpo-

klady a problémy, vypracovat strategii regionálního a municipálního rozvoje regionu a po-

skytnout náměty na projekty k podpoře hospodářského a sociálního rozvoje regionu a jeho 

částí, včetně přiměřeného stanovení priorit prostorového rozvoje socioekonomických akti-

vit nadmístního, příp. nadregionálního významu v určitých časových horizontech. Zároveň 

by měl respektovat principy trvale udržitelného rozvoje. [1] 

2.6.1 Socioekonomická analýza obce 

Pokud chceme něco řídit, je třeba vždy nejdříve zjistit, v jaké situaci se nacházíme a jaké 

vlivy ji způsobily. V tomto kroku je tedy vhodné zpracovat profil komunity, který by vypo-

vídal o postavení obce v regionální ekonomice a objektivně by posoudil ekonomické cha-
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rakteristiky obce. Profil komunity se zaměřuje na analýzu demografické situace obce, otáz-

ky trhu práce v obci, zabývá se údaji o bydlení, infrastruktuře a životním prostředí v obci, 

strukturou místní ekonomiky a podniky v obci. Cílem zpracování profilu obce je najít 

místní specifika v porovnání s regionálními či celostátními trendy, protože ty pak mohou 

být zdrojem výhod či ohrožení obce a druhým cílem je analyzovat strukturu místní ekono-

miky a vztahy mezi jednotlivými subjekty. Protože je strategický plán zaměřen na ekono-

mický rozvoj dané oblasti, může být tento profil obce doplněn o průzkum podnikatelského 

prostředí v obci. [5] 

 

2.6.2 SWOT analýza – vnější a vnitřní analýza 

Tento krok procesu strategického plánování pomáhá lépe poznat a uchopit jednotlivé pro-

blémové oblasti a nemusí být nutně učiněn. SW analýza určuje vnitřní slabé a silné stránky 

- „Strenghts and Weaknesses“ a OT analýza se zabývá vnějšími příležitostmi a ohroženími 

– „Opportunities and Threats“. Vnitřní analýza je zaměřena na ty stránky obce, které obec 

může svým chováním ovlivnit. Může se při ní vycházet i ze srovnání obce se situací 

v obcích s obdobnými charakteristikami. Vnější analýza je zaměřená na ty faktory a trendy, 

které sice ovlivňují pozici obce, ale které obec nemůže svým chováním sama ovlivnit. Mů-

že se však stát, že určitý jev může být z jednoho pohledu ohrožením a z druhého příležitos-

tí. [5] 

2.6.3 Vize rozvoje obce 

Vize rozvoje dává představu o směru budoucího vývoje obce. Nemusí to být rozsáhlý do-

kument, spíše vymezení toho nejdůležitějšího, jak by měla obec v budoucnosti vypadat. [5] 

2.6.4 Kritické oblasti 

Jedná se o oblasti klíčové pro budoucí rozvoj obce a na které se zaměřuje pozornost 

v návrhových fázích procesu strategického plánování. Pro každý plán je lepší vymezit men-

ší počet problémových oblastí, jen tak bude zřejmé, kde jsou konkrétní priority. 

Od formulace problémových oblastí se dovíjí stanovení cílů a další kroky strategického 

plánování. Jako problémové by měly být vybrány takové oblasti, jejichž řešení je v silách 

obce, tedy obec je schopna je zabezpečit lidskými, finančními a dalšími zdroji. [5] 
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2.6.5 Cíle rozvoje obce a opatření vedoucí k jejich naplnění 

Na základě provedených analýz jsou stanoveny cíle rozvoje obce, které jsou dále rozvedeny 

do konkrétních opatření vedoucích k jejich naplnění. [5] 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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3 SOCIOEKONOMICKÁ ANALÝZA OBCE 

3.1 Poloha a vnější vztahy 

3.1.1 Poloha 

Město Napajedla leží na 49 stupních 10 minutách 20 vteřinách severní šířky a 17 

stupních 31 minutách 3 vteřinách východní délky v nadmořské výšce 200m. Nachází se na 

hranici dvou důležitých geomorfologických jednotek - Hornomoravského a Dolnomorav-

ského úvalu, na rozhraní  tří regionů – Hané, Valašska a Slovácka.  

Přírodní podmínky tohoto místa jsou poněkud neobvyklé. Řeka Morava je zde náhle sevře-

na do poměrně krátkého ale úzkého průlomového údolí, kterým jsou vzájemně oba úvaly 

propojeny. Ve vzniklém údolí s četnými říčními rameními, kde docházívalo k pravidelným 

záplavám, se během tisíciletí vytvořilo úrodné a  příhodné životní prostředí. [20]                                                                                                                                                                

Místo, označované jako Napajedelská brána, tvořilo již pro pravěkého a středo-

věkého člověka strategicky důležitý bod. Údolí s příznivými životními podmínkami, na-

cházející se na obchodní stezce v blízkosti brodu přes řeku, vytvářelo dobré předpoklady 

pro trvalejší osídlení. Historický název města sám nejlépe vypovídá o jeho někdejším vý-

znamu. 

Informace o obci Napajedla 

 Kód obce: 10157 5 

 IČZÚJ: 585513 

 Kraj: Zlínský 

 Okres: Zlín  

Počet obyvatel: 7500 

 Výměra: 1980.22 ha 

Nadmořská výška : 200 m 

Druh sídla: město 

Počet katastrů: 1 

Počet částí obce: 1 
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Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem Napajedla: 

Halenkovice,  Komárov,  Napajedla,  Oldřichovice,  Pohořelice,  Spytihněv,  Žlutava 

 

3.1.2 Mikroregion Otrokovicko 

� Účel svazku byl podmíněn 

koordinací činností při významných 

rozvojových a investičních akcích. 

� Kromě Napajedel zde spadají obce : 

Bělov, Halenkovice, Hostišová, 

Karlovice, Komárov, Kurovice, 

Machová, Nová Dědina, 

Oldřichovice, Otrokovice, 

Pohořelice, Spytihněv, Tečovice, 

Tlumačov, Žlutava 

 

3.1.3 Historie města Napajedla 

Místo, označované jako Napajedelská brána, tvořilo již pro pravěkého a středověkého člo-

věka strategicky důležitý bod. Údolí řeky Moravy s příznivými životními podmínkami, 

nacházející se na obchodní stezce, vytvářelo předpoklady pro trvalé osídlení. Historický 

název města sám vypovídá o jeho významu.  

Po staletí využívaly obchodní i vojenské karavany brod na řece Moravě při cestě od Baltu 

do středomoří a zpět. Při zastavení zde napojily koně, v okolních lesích našly potravu. Z 

osady bylo ve 14. století městečko, v 19. století město. První písemná zpráva pochází z 

roku 1362. Napajedla náležela díky své strategické poloze ke starobylým dědičným panov-

nickým majetkům a později byla lákavým zástavním panstvím. Dlouhodobě se ujali vlády 

nad územím Žerotínové. Výraznou stopu v historii panství zanechal rod Rotalů, který je 

několikanásobně zvětšil. Erbovní znak Rotalů zdobí vstupní brány do kostela sv.. Bartolo-

měje i napajedelského zámku. Ten postavil v barokním slohu pro poslední dědičku Rotalů 
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vídeňský dvorní architekt Grimm. V současnosti je zámek v rekonstrukci, ale lákavou pro-

cházku nabízí krásný zámecký park.  

Největšího věhlasu dosáhlo napajedelské panství za pánů ze Stockau. Sirné lázně s kvalitní 

1éčivou minerálkou a bohatým kulturním programem lákaly návštěvníky zdaleka. Vídeň-

ská smetánka začala do Napajedel jezdit po založení hřebčina, o jehož rozkvět se postaral 

zejména zeť pana hraběte Aristides Baltazzi. Tradice chovu anglických plnokrevníků v 

Napajedlích trvá bez přerušení téměř 120 let. Pasoucí se stáda koní jsou neobvyklou 

zvláštností okolí. V blízkosti pastvin na Pěnném leží na slepém rameni Moravy rekreační 

středisko Pahrbek. Další možnost koupání je na blízkých jezerech, která vznikla těžbou 

štěrkopísků.  

Náměstí v Napajedlích vévodí novorenesanční budova radnice. Toto dílo architekta Domi-

nika Feye oslavuje v roce 2004 stoleté výročí. Na výzdobě radnice se před sto lety podíleli 

Franta Úprka sochou sv. Jiří, patrona Napajedel, a Jano Kohler vitrážemi oken a keramic-

kým ciferníkem věžních hodin.  

Napajedlané střeží i několik dalších pamětihodných budov. Patří sem barokní kostel sv. 

Bartoloměje, i budova bývalého kláštera, ve které město rekonstruuje někdejší kapli na 

stánek umění, koncertů a výstav. Dalšími jsou rodné domy slavných napajedelských rodá-

ků, jako klavírního virtuóza Rudolfa Firkušného, generála Josefa Šnejdárka, spisovatelky 

Boženy Benešové a dalších.  

Folklorní soubory Radovan a Radovánek, s padesátiletou tradicí své činnosti, udržují stále 

živé písně, kroje a lidové zvyky. Své místo zde našlo každoroční srpnové setkání folklor-

ních souborů Valašska, Slovácka a Hané "Napajedelské chodníčky". Novou tradicí je "Sva-

továdavský večer" - královský pochodňový průvod městem a bohatý kulturní program v 

den státního svátku. Jarní "Divadelní festival ochotnických souborů" s téměř padesátiletou 

tradicí je již klasikou kulturního života města. [20] 

Současníkům nabízí město Napajedla dobré podmínky pro sport i společenský život.  

 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 23 

 

3.2 Přírodní zdroje 

3.2.1 Zdroje pitné vody 

Na podzemní vodu je nejbohatší území údolní nivy Moravy a pleistocénní  terasové štěrky 

v bezprostředním okolí Napajedel. Štěrky, písky a náplavové hlíny tvoří velmi příhodné 

prostředí pro jejich akumulaci. Lze odtud získávat z jednotlivých vrtů 5 až 15l/sec., což 

umožňuje soustředěné odběry regionálního významu.  

Ve sledovaném území též vyvěrá  minerální voda Slanica, o jejíž existenci existuje nejstar-

ší záznam z roku 1787. Její vývěr se nachází na pravém břehu řeky Moravy. Voda je sirná, 

středně mineralizovaná, hydrouhličitano-sodná, hypotonická. Pramen je v současnosti vyu-

žíván  k léčebným účelům, je vhodný pro léčbu revmatismu, dny, ischiasu, ženských ne-

mocí a chronických exémů. [9] 

3.2.2 Nerostné suroviny 

Oblast moravského úseku flyšového pásma je na nerostné suroviny, až na výjimky, celkem 

chudá. Vesměs se zde nalézají hlavně nerudní suroviny. Okolí Napajedel je vhodné pro 

těžbu cihlářské hmoty. 

 Kámen 

V minulosti i v současné době je zde perspektivní těžba stavebního kamene. Nejvhodnější 

surovinu představují pískovce a arkozy soláňského souvrství. Jeho těžba probíhala již dří-

ve, jak o tom svědčí opuštěné lomy v oblasti Kalvárie. Zdejší kámen byl použit i při vý-

stavbě kostela sv. Bartoloměje v létech 1710-1712. Jako perspektivní je v současné době 

uváděna oblast jihozápadního okolí obce Žlutava. 

 Cihlářské suroviny 

Pro výrobu cihlářského zboží jsou vhodné spraše a sprašové hlíny. V okolí Napajedel se 

jeví jako místa vhodná pro těžbu v západní části města v areálu Šardic a Radovan.  

 Výskyt minerálů 

Také z hlediska výskytu minerálů není tato oblast příliš bohatá. Četnější nálezy minerálů 

pocházejí z puklin flyšových pískovců (kalcit, limonit) nebo z neogenních jílů (sádrovec). 

Mineralogicky pestřejší jsou nálezy pocházející ze štěrkopískových nánosů okolí řeky Mo-
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ravy. Nejčastěji se jedná o nálezy rohovců a různých forem křemene (achát, záhněda), pe-

losideritu, silicifikovaných dřev aj. [9] 

 

3.2.3 Významné krajinné prvky 

Na katastrálním území Napajedla se nachází registrované krajinné prvky. Jedná se o všech-

na slepá ramena řeky Moravy v lokalitách Pod dobovou, Hejný a Pahrbek .  

Přírodní park Chřiby 

Na západním okraji katastrálního území Napajedel je vymezen přírodní park Chřiby. Hra-

nice je vedena souběžně se železnicí  a v severní části území je veden podél řeky Moravy. 

Vini ční trat ě 

Viniční tratě jsou vymezeny na základě vyhlášky 298/2000. Na katastrálním území Napa-

jedla jsou vymezeny viniční tratě v lokalitách Stará hora, Dolní Radovany, Horní Radova-

ny, Svatojánky – Hamry, Dubová. [24] 

Příměstská rekreační zóna Kalvárie 

Lokalita Kalvárie, která se nachází na východním okraji města je již v současné době vyu-

žívána ke krátkodobým formám rekreace převážně obyvatel, kteří žijí v její blízkosti. Vý-

hledově se uvažuje s provedením úprav a zatraktivněním tohoto prostoru dle zpracované 

studie na toto území. Účelem bude vybudování rekreační zóny, pro krátkodobou rekreaci a 

sportovní vyžití obyvatel města. [24] 
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3.3 Životní prostředí 

3.3.1 Odpady a ovzduší 

Podstatná část města je v současné době plynofikována, významně proto poklesl podíl po-

pela a škváry v komunálním odpadu, narostl objem plastů a obalového odpadu 

v komunálním a jemu podobném odpadu. Dle ověřených měřitelných podkladů tvoří podíl 

nebezpečného odpadu v komunálním a podobném odpadu cca 3%. Kvalita ovzduší se rov-

něž výrazně zlepšila po přechodu k plynofikaci.  

Skládky a staré zátěže, související s odpadovým hospodářstvím na území města a jeho pů-

vodců, budou rekultivovány nebo odstraněny a přestanou být negativním dopadem na ži-

votní prostředí území města. [24] 

3.3.2 Voda 

3.3.2.1 Protierozní opatření 

Odpadní vody z Napajedel jsou kanalizačním sběračem  odváděny na městskou mechanic-

ko-biologickou kanalizační čistírnu na jižním okraji města. Odvádění vod z extravilánu 

nelze řešit bez opatření proti vzniku vodní eroze. Její hlavní příčinou je nadměrná délka 

svahu a zastoupení nevhodných rizikových plodin. [24] 

3.3.2.2 Řeka Morava 

Čistota vody byla na středním toku až do devadesátých let velmi nízká (IV.stupeň). 

V dnešní době došlo k významnému zvýšení její kvality. 

Na počátku 20.století byly provedeny největší úpravy toku Moravy. Řeka byla regulována, 

její řečiště bylo napřímeno a dřívější zákruty byly odřezány od hlavního toku. Vzniklo tak 

množství slepých ramen. Většina z nich byla zavezena a uchovala se jen některá. Mnohá 

jsou využívána k chovu ryb. Klidné stojaté vody slepých ramen a jejich pobřeží jsou vý-

znamným refugiem výskytu rostlin i živočichů vázaných na vodní a mokřadní biotopy. 

Nejseverněji, na katastru Otrokovic, se nachází rameno Na letišti, vyhlášené již v roce 

1956 za chráněné území. 

Ve správě Zemědělské vodohospodářské správy, pracoviště Zlín, jsou drobné vodní toky - 
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Pohořelický potok a Žlabský potok , který přitéká od místní části Žlaby a vlévá se do od-

staveného ramene „Hejný“. Drobné bezejmenné potůčky, plnící se zejména v období 

dešťů, jsou spravovány MÚ Napajedla. 

 

3.3.2.3 Protipovodňová ochrana 

Bezprostřední ochrana města je v souladu s koncepcí generelu protipovodňových opatření 

na řece Moravě. V generelu je prioritní ochránit město před tak extrémním přítokem jaký 

nastal v červenci roku 1997.  

Události v červenci 1997 ukázaly potřebu  protipovodňové ochrany sídla veškerými vhod-

nými a účinnými prostředky, a to vybudováním protipovodňových hrází. Závod Střední 

Moravy – Uherské Hradiště, Povodí Moravy dne 1.4. 2004  zkolaudoval levoboční část. 

Nový projekt je chystán pro ochranu severního areálu Fatry a kolonky Baťových domků. 

Po povodních v roce 1997 byl rovněž Povodím Moravy Brno vypracován Povodňový plán 

pro případ krizového řízení. Ten byl však zadán ještě v době, kdy nebyla vybudována pro-

tipovodňová opatření. Dnes je v přípravě Povodňový plán nový, aktualizovaný pro součas-

né ochranné prvky v území. 

 

3.3.3 Stavební uzávěra 

Návrh stavební uzávěry vymezuje plochy u nichž se předpokládá postupná změna funkční-

ho využití. V takto vymezených plochách není možné provádět změny těchto staveb, re-

konstrukce, přístavby a nástavby. Povolena je pouze běžná údržba objektů.  

Plochy obytné zástavby podél železniční trati – ul. Zámoraví zatížené nadměrným hlukem 

a prašností. Bydlení v tomto prostoru je již v současné době značně problematické, přede-

vším z hlediska hluku a znečištění ovzduší ze stávající dopravy. Z tohoto důvodu je na toto 

území dán návrh na vyhlášení stavební uzávěry. [24] 
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3.3.4 Územní systém ekologické stability 

Na plochách územního systému ekologické stability se zakazuje měnit kultury s vyšším 

stupněm ekologické stability na kultury s nižším stupněm ekologické stability.  

V jižní části katastru Napajedel provádí firma GZ SAND Otrokovice v inundační oblasti 

řeky Moravy těžbu štěrkopísku. Ekologicko-stabilizační funkce  vytváří  stanoviště pro 

vznik lužních a vlhkomilných společenstev, čímž vzniká životní prostor pro mnoho druhů 

ptáků, obojživelníků a dalších organismů.  

 

Celkově lze konstatovat, že kvalita životního prostředí v Napajedlech je oproti průměrům 

ve statistikách Zlínského kraje a České republiky nad průměrem. Týká se to nejen kvality 

ovzduší, ale rovněž kvality vody v řece Moravě, která zde vytváří důležitý ekosystém. Ob-

čas však dochází k mírnému znečištění z okolních potůčků. Slepá ramena řeky Moravy 

jsou využívána k rekreaci a rybolovu.  

V současné době se plánuje realizace  projektu na odvedení extravilánových vod na Zámo-

raví, úprava stávajících a tvorba nových zelených ploch a v neposlední řadě zkulturnění 

prostředí lesoparku Kalvárie. 
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3.4 Obyvatelstvo 

K 31.12.2006 v Napajedlech žilo rovných 7500 obyvatel. Tak nízké hranice město dosáhlo 

naposled před rokem 1980. Ačkoli prognózy vývoje obyvatelstva v Napajedlech poukazo-

valy spíše na opačný vývoj, tedy směrem nahoru, opak se pozvolna stává pravdou. 

3.4.1 Dlouhodobý vývoj počtu obyvatelstva 

Dlouhodobý vývoj počtu obyvatelstva
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Obr. 1: Dlouhodobý vývoj počtu obyvatelstva 

Údaje ze SLDB 2001, vlastní zpracování 

Sledujeme-li vývoj obyvatel z dlouhodobějšího hlediska, bude nám patrný výrazný nárůst 

počtu obyvatel od konce 19. století po začátek 21. století. V roce 1869 měla Napajedla 

3041 obyvatel. Nejvyšší počet byl pak zaznamenán v roce 1991, kdy zde žilo 7784 obyva-

tel. V současných letech však počet obyvatel pozvolna klesá a Napajedla mají dnes 7500 

obyvatel. Největšího rozmachu dosáhla Napajedla v době, kdy se ve Zlíně rozrůstal Baťův 

podnik a příliv dělníků z celé České republiky poznamenal i zdejší oblast. Mezi lety 1970 – 

1980 byla zaznamenána vůbec nejrozsáhlejší migrace v moderních dějinách v této oblasti, 

a to o celé dva tisíce obyvatel. Tato migrace byla hlavním podnětem pro výstavbu nových 

domů a bytů. V průběhu tohoto desetiletí narostl počet bytů v Napajedlech o rekordních 

1100.  Dalším významným milníkem bylo otevření výrobního závodu Slávia a rovněž areá-

lu plastikářského závodu Fatra.  
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3.4.2 Současný vývoj obyvatelstva 

Vývoj počtu obyvatel v Napajedlích
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Obr. 2: Vývoj počtu obyvatel v Napajedlích 

Data z matriky v Napajedlech, vlastní zpracování 

Populační vývoj prochází po roce 1990 významnou změnou reprodukčního chování obyva-

telstva, charakterizované zejména prudkým snížením porodnosti. Od roku 1994 dochází 

dokonce k poklesu počtu obyvatelstva, přestože začaly do věku  nejvyšší plodnosti vstupo-

vat početně nejsilnější ročníky žen narozené v první polovině 70.let. Snížení porodnosti je 

způsobeno odkládáním narození prvního dítěte do vyššího věku, zejména v důsledku růstu 

nároků na kvalifikaci a výkonnost, zhoršení podmínek pro zakládání rodin, problémů 

s bydlením, rostoucích životních nákladů a nezaměstnaností mladých lidí. 

Obdobně prudká byla změna v poklesu úmrtnosti. Dochází k růstu naděje dožití, což je 

důsledkem zlepšené lékařské péče, změny životního stylu, rozsáhlejší prevence a aplikace 

účinnějších léčiv. 

Výše uvedené trendy podmiňují následující celostátně platné předpoklady: 

- Předpokládaný úbytek obyvatelstva nenastal dle dřívějších prognóz kolem 
roku 2005, ale nastává již od roku 1995 

- Úbytky obyvatelstva nebudou vyrovnány výraznějším přistěhovalectvím 
- Celkový úbytek obyvatelstva ČR bude v období 1995 až 2010 cca 3,4 % 
- Počet dětí mladších 15 let se sníží do roku 2010 o cca 31 % 
- Počet obyvatel v poproduktivním věku (nad 60 let) vzroste ve stejném ob-

dobí o 26 % [22] 
Tyto výrazné změny budou mít dalekosáhlé sociální a ekonomické důsledky. Popsaný 

„zlom v přirozené reprodukci obyvatelstva a nepředvídatelný vývoj migrace velice ztěžují-

cí vytvoření realistické prognózy vývoje počtu a struktury obyvatelstva v menších celcích – 

okresech a městech. 

rok  po čet obyvatel 

1991 7784 
1997 7754 
1998 7735 
1999 7668 
2000 7659 
2001 7654 
2002 7704 
2003 7696 
2004 7694 
2005 7584 

2006 7500 

Tab. 1: Vývoj obyvatelstva 
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Případná stagnace počtu obyvatel nebude znamenat, že se nemusí v dalším vývoji měst 

počítat s novými územními a stavebními nároky. V souvislosti se změněnou strukturou 

obyvatelstva lze očekávat růst počtu domácností jednotlivců a tím pokles průměrné veli-

kosti domácností. Ačkoliv celkový počet obyvatel stagnuje, počet domácností v období 

1995 až 2010 narůstá o cca 7-9 %. [22] 

Srovnání vývoje po čtu obyvatel v Napajedlích a ve 
Slavičíně
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Obr. 3: Srovnání vývoje počtu obyvatel v Napajedlech a ve Slavičíně 

[12], vlastní zpracování 

Sledováním vývoje počtu obyvatel ve srovnávaných městech v posledních letech spatříme, 

že pokles počtu obyvatel ve Slavičíně je ještě výraznější než v Napajedlech. 

3.4.2.1 Vývoj věkové struktury obyvatelstva – prognóza 

Počet osob stav k 31.12. 

věk 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2010 

0 - 5 417 384 399 419 485 521 520 

6 - 14 831 836 795 779 705 663 696 

15 - 60 5278 5266 5324 5377 5456 5507 5478 

61 - 100 1277 1207 1205 1222 1247 1290 1360 

celkem 7803  7712 7723 7798 7893 7981 8054 

Tab. 2: Vývoj věkové struktury obyvatelstva 

[21], vlastní zpracování 
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Věková struktura obyvatelstva - prognóza
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Obr. 4: Vývoj věkové struktury obyvatelstva 

[21], vlastní zpracování 

Současný trend ve věkové struktuře obyvatelstva je rostoucí počet obyvatel 

v poproduktivním věku tj. 61 a více let a klesající počet obyvatel v předproduktivním věku 

tj. 0-14 let. 

3.4.2.2 Srovnání vývoje počtu sňatků v Napajedlech a ve Slavičíně 

Vývoj po čtu sňatků v Napajedlích a ve Slavi číně
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Obr. 5: Vývoj počtu sňatků v Napajedlech a ve Slavičíně 

[12], vlastní zpracování 

Údaje o počtu sňatků jsou velmi kolísavého charakteru, o čemž taktéž vypovídá graf výše 

uvedený. Lze však konstatovat, že v Napajedlech se drží okolo průměrné hranice 40 za rok, 

ve Slavičíně se tato hranice postupně snižuje úměrně ke klesajícímu počtu obyvatel. 
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3.4.2.3 Migrace obyvatel 

Migrací je označován proces prostorového přemisťování osob, spojený se změnou místa 

bydliště na dobu kratší či delší, případně natrvalo. Celková migrace obyvatelstva ve věkové 

struktuře a pro jednotlivé oblasti je značně proměnlivá a je ovlivňována celou řadou eko-

nomicko-společenských faktorů a souvisejících faktorů sociálních. 

 

rok po čet přihlášených po čet odhlášených migra ční saldo 
1994 129 173 -44 
1995 119 170 -51 
1996 179 139 40 
1997 170 180 -10 
1998 120 113 7 
1999 106 142 -36 
2000 118 166 -48 
2001 132 127 5 
2002 189 124 65 
2003 116 139 -23 
2004 138 127 11 
2005 107 177 -70 
2006 115 164 -49 

Celkem 1738 1941 -203 

Tab. 3: Vývoj migrace obyvatel 

Data z matriky v Napajedlech, vlastní zpracování 

 

Pozorujeme-li vývoj migrace v Napajedlech, bude nám zřejmý kolísavý charakter, který v 

uvedeném grafu nemá nijak zvlášť výraznou vypovídací hodnotu. V úhrnném součtu za 

posledních deset let však spatříme, že počet odhlášených významně převyšuje počet přihlá-

šených o 200 osob. Tento údaj rovněž odpovídá celkovému úbytku obyvatel v Napajedlech 

za posledních deset let. Z čehož usuzuji, že úbytek obyvatelstva je vázán výhradně na zá-

porné saldo migrace, čili převahu vystěhovalých nad přistěhovalými. 
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Vývoj migrace obyvatel
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Obr. 6: Vývoj migrace obyvatel 

Data z matriky v Napajedlech, vlastní zpracování 

Nejvyšší výskyt migrace se projevuje u populace ve věku od 19 do 36 let, přičemž maxi-

mální hodnoty jsou v oblasti 21 až 28 let. Průběh migrace je intenzivnější u mužů v nižších 

věkových hladinách, což lze charakterizovat jako hledání příležitostí jinde než doma. Prů-

běh migrace žen od určité věkové hladiny kopíruje migraci mužů, což lze vysvětlit jako 

migraci mladých manželství. Tato manželství mají obvykle děti, které samozřejmě migrují 

se svými rodiči. 

3.4.2.4 Vyjíždějící do zaměstnání a škol 

Napajedla , SLDB 2001   Slavičín, SLDB 2001  
Vyjíždějící do zaměstnání 

  3423  
Vyjíždějící do zaměstnání 

  3109 
v rámci obce  1354  v rámci obce  1696 

v rámci okresu  1573  v rámci okresu  1057 
v rámci kraje  201  v rámci kraje  90 

z toho do jiného kraje  100  z toho do jiného kraje  181 
vyjíždějící do zam. denně mimo 
obec  1653  

vyjíždějící do zam. denně mimo 
obec  999 

Žáci vyjíždějící denně mimo obec 
 415  
  Žáci vyjíždějící denně mimo obec 

 151  
 

Tab. 4: Srovnání vyjížďky do zaměstnání a škol v Napajedlech a ve Slavičíně 

V Napajedlech je počet vyjíždějících obyvatel zejména do zaměstnání, ale i do škol nad-

měrně vysoký. Celých 40% z celkového počtu ekonomicky aktivního obyvatelstva dojíždí 

za prací mimo obec. Ačkoli ve Slavičíně žije méně obyvatel, počet napajedlanů vyjíždějí-

cích denně do zaměstnání mimo obec je o 654 vyšší. 
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3.5 Osídlení 

3.5.1 Územní členění 

Počet obyvatel v jednotlivých urbanistických obvodech 

Urbanistický obvod   

(ZSJ) r.1991 (ZSJ) r.1991 
Napajedla - střed  1048 Kalvárie 0 
Pod Kalvárií 448 Pod Malinou 1211 
Zámecký areál 15 Průmyslový obvod 487 
Pod zámkem 447 Maková 0 
Zámoraví 204 Šardice 128 
Hejný 0 Dubová 5 
Nábřeží 2379 Padělky 7 
Chmelnice 243 Pahrbek 14 
Boříčko (Jiráskova) 1068 Prusinky 80 

Tab. 5: Počet obyvatel v jednotlivých urbanistických obvodech 

[24] 

3.5.2 Bydlení 

Pro charakteristiku bydlení jsem v následující části využívala dat ze Sčítání lidu, domů a 

bytů, která ovšem neposkytují nejaktuálnější informace. Proto zde uvádím i data Územního 

plánu Napajedla a v neposlední řadě i zpracované koncepce bytové politiky. 

3.5.2.1 Bytový fond 

Retrospektivní vývoj počtu trvale obydlených bytů 

Podklad : Schválený ÚPN Napajedla 

Rok 1 970  1 980  1 991  1 997  

Napajedla 1125 1168 2 688  2720 

Tab. 6: Retrospektivní vývoj počtu trvale obydlených bytů 

 

Počet trvale obydlených bytů v Napajedlech ve většině období mírně narůstá, avšak v le-

tech 1980 – 1990 byl zaznamenán významný nárůst počtu bytů o více než jeden a půl tisí-

ce, a to s ohledem na příliv obyvatelstva. 
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Přírůstek nových bytů 

Rok počet bytů 
do 1919 a nezj. 366 
1920 - 1945 336 
1946 - 1970  576 
1971 - 1980  1110 
1981 - 1991 300 

Celkem 2688 

Tab. 7: Přírůstek nových bytů 

[21] 

V poválečném období ve Zlínském kraji a stejně tak i v Napajedlech byla výstavba nových 

bytů nadprůměrná oproti průměrům České republiky. Po roce 1980 se však tato tendence 

vrátila k běžným průměrům. 

Současný vývoj trvale obydlených domů a bytů 

Trvale obydlené domy a byty (SLDB)     
  1980 1991 2001 

Počet obyvatel 7747 7784 7740 
Počet domů 1168 1202 1195 
Počet bytů 2538 2688 2716 
z toho      
v rodinných 1119 1134 1150 
Prům. počet osob/byt 3,05 2,89 2,84 

Tab. 8: Vývoj trvale obydlených domů a bytů 

Zdroj SLDB, vlastní zpracování 

Ačkoli v posledních desetiletích průměrný počet osob na 1 byt v Napajedlech mírně klesá, 

stále je oproti celorepublikovému průměru poměrně vysoký. Tomuto faktu odpovídá také 

stáří bytového fondu. V Napajedlech je o 50% více domů postavených v 1.pol. 20.století 

oproti Slavičínu, kde se z rozsáhlejší výstavbou začalo až po 2.sv.válce. Dřívější výstavba 

se soustředila na vyšší výměru bytů a domů, a tedy pro větší počet osob. Dnes jsou poža-

dovanější byty v menších rozměrech. Nadprůměrný je i počet bytů v bytových domech 

oproti bytům v domech rodinných, čemuž odpovídá fakt, že Napajedla jsou menším měs-

tem, kde se soustředila výstavba sídlišť. 
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Domovní fond    Napajedla Slavičín 
Domy úhrnem 

  1310 1164  

z toho domy obydlené  1195  1054 
 

z úhrnu rodinné domy  1005  862  

obydlených bytové domy   174  179  

domů  domy 
soukromých 
osob  1024  861 

 

  podle obce, státu  35  54  

  vlastnictví SBD  44  68  

  domy do 1919  131  55  

  postavené 1920-1945  193  85  

    1946-1980  577  669  

    1981-2001  277   240   

Tab. 9: Srovnání domovního fondu v Napajedlech a ve Slavičíně 

Údaje ze SLDB 2001 

Bytový fond    Napajedla Slavičín 

Byty úhrnem 
  2928 

2614 
  

byty obydlené  2716  2433  

v rodin. 
domech  1150  1019 

 

z toho 
v bytov. 
domech  1549  1397 

 

byty neobydlené v oby-
dl. domech  92  68 

 

byty neobydlené v neo-
bydl.domech  120  113 

 

z toho 
obydl. pře-

chodně  19  18 
 

v tom 
podle dů-
vodu 

slouží k 
rekreaci  7   32  

 

Tab. 10: Srovnání bytového fondu v Napajedlech a ve Slavičíně 

Údaje ze SLDB 2001 
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3.5.2.2 Územní plánování 

Významným nástrojem rozvoje každého území je územní plánování, které umožňuje reálně 

si představit jeho budoucí uspořádání a efektivně je využít. ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA 

NAPAJEDLA byl vypracován Urbanistickým atelierem Zlín, schválen Zastupitelstvem 

města Napajedla v červnu 2002. Na základě objektivních požadavků a reálného vývoje 

města je průběžně aktualizován. V roce 2005 bylo schváleno zadání v pořadí již páté změ-

ny ÚPN. 

Rozvojové plochy pro obytnou zástavbu jsou uvedeny v příloze. 

Územní rezerva 

Územní rezerva pro bydlení je vymezena na jižním okraji Napajedel a navazuje na stávající 

obytnou zónu. Využití této plochy se předpokládá až po roce 2015. Zároveň tato plocha 

slouží jako rezerva pro nepředvídatelný rozvoj – např. nemožnost zástavby v navrhovaných 

plochách z důvodu vlastnických vztahů atd. [24] 

 

3.5.2.3 Obecní bytový fond 

Správu obecního bytového fondu pro město Napajedla vykonává na základě mandátní 

smlouvy společnost NBTH, 

Bytový fond na počátku devadesátých let ( v té době se jednalo o státní byty ) činil 463 

bytů. Z celkového počtu bytů bylo 173 postaveno panelovou technologií. Zbývajících 290 

bytů bylo postaveno před rokem 1970 tradiční technologií, kde nosnou konstrukci tvoří 

cihelné zdivo. Počet bytů, jež město vlastnilo se postupně snižoval. V restitucích bylo po-

stupně vráceno původním vlastníkům 6 domů. Byty dříve státní, později obecní byly po-

stupně privatizovány od roku 1991 a to na základě písemných žádostí nájemců. Prodeje 

byly realizovány dle vyhl. č. 47/1978 Sb.platné do r. 1991. Záměrem města bylo prodat 

menší domy ( do 20ti bytových jednotek ), domy postavené tradiční cihelnou technologií, 

domy postavené před rokem 1970. Dle výše uvedené vyhlášky bylo prodáno 96 bytů z ma-

jetku státu. Podstatné změny v privatizaci nastaly po roce 1991 a to převodem státního ma-

jetku do vlastnictví obcí zák č 172/1991 Sb. V prodejích již obecních bytů se pokračovalo 

poté, co byla připravena potřebná legislativa (zák č. 72/1994 Sb), a to tím způsobem, že 
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byly doprodávány většinou byty v rozprodaných domech. Do roku 2003 bylo doprodáno 

109 bytů. Dalších 12 bytů je ve fázi prodeje. Pro prodej určených bytů byly vždy zastupi-

telstvem města schvalovány a vydány Zásady prodeje. 

Výstavba nových bytů byla zahájena v roce 1997. Celkem bylo vybudováno 46 nových 

bytů. Z toho 16 bytových jednotek v domě č.p. 1531 ul. Komenského ( z toho dva byty 

bezbariérové ), 22 bytových jednotek - jedná se o malometrážní byty pro seniory v DPS 

č.p. 1554 ul. Sadová a 8 bytových jednotek v půdní vestavbě domu č.p. 717 - 719 ul. Jirás-

kova. 

V roce 2005 město vlastnilo 271 bytů, z nichž je 50 bytů malometrážních v Domech s pe-

čovatelskou službou (vč. 2 bytů bezbariérových), 3 byty jsou služební ( I. ZŠ, II ZŠ, MŠ 

Komenského ), 2 byty bezbariérové v domě č.p. 1531, 216 bytů o velikostech od 1+1 po 

1+4. údaje z [21] 

V současnosti pokračuje rozprodej nájemních bytů ve vlastnictví města a konečný počet 

bytů v jeho vlastnictví by měl být cca 150 včetně bytů v Domě s pečovatelskou službou. Na 

sídlišti Nábřeží se realizuje soukromý projekt výstavby nových bytů, a to firmou Petrior 

s.r.o. Město pro tento účel poskytlo pozemek. Další byty jsou vystavovány Na Kapli a další 

pak prostřednictvím firmy Lang. 
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3.6 Kultura a památky 

3.6.1 Knihovna Napajedla 

Rok 2002 byl rokem změn. Knihovna má nového zřizovatele, je jím Město Napajedla. Má 

také nový název. Z Městské knihovny Napajedla se stala Knihovna Napajedla. 

Od počátku roku 2000 je knihovna plně automatizovaná. V současné době používá 6 počí-

tačů, 3 slouží veřejnosti a 3 potřebám knihovny a knihovníků. V únoru 2000 byla knihovna 

připojena k internetové síti. Knihovna je rozdělena na dvě oddělení, a to oddělení pro do-

spělé čtenáře a oddělení  pro děti. 

Knihovna Napajedla plní také funkci střediskové knihovny. Stará se o 8 knihoven v okolí. 

Jedná se o obecní knihovny v Pohořelicích, Oldřichovicích, Karlovicích, Lhotě u Maleno-

vic, Komárově, Spytihněvi, Halenkovicích a Žlutavě. Zdejším dobrovolným knihovníkům 

metodicky pomáhá v jejich činnosti. 

3.6.2 Muzeum Napajedla 

Tradice muzejnictví se začala obnovovat v roce 1992, kdy vznikl z popudu Jaroslava Tou-

fara staršího "Klub přátel Napajedel". Sdružili se zájemci o historii města a snažili se za-

chytit vzpomínky pamětníků a dochovat dostupné písemné materiály a fotografie. To byly 

první kroky k vytvoření Muzejního klubu. 

Blížící se 100. výročí povýšení Napajedel na město bylo popudem k ještě intenzivnější 

činnosti. Významné napajedelské stavby byly označeny tabulkami s popisy. V září 1998 se 

v zasedací místnosti městského úřadu uskutečnila konference historiků, kteří se podíleli na 

vzniku nových napajedelských dějin Napajedla - příroda, dějiny, kultura.  

Hlavním cílem členů klubu bylo ovšem získání sbírky a otevření muzea. Městský úřad mu-

zeu poskytl prostory a tak mohla být 26.8.2000 otevřena první výstava. Všechny uskuteč-

něné výstavy se těšily velkému zájmu, o čemž svědčí téměř 1500 návštěvníků. [20] 

Do budoucna budou připravovány další výstavy i ve spolupráci s Muzeem jihovýchodní 

Moravy ve Zlíně. 
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3.6.3 Klub kultury Napajedla 

Klub kultury je situován v areálu zámeckého parku, kde představuje živé kulturní centrum. 

V centrální části města je využíván pro kulturní činnost i víceúčelový sál v objektu Soko-

lovny. Klub je příspěvkovou organizací města. 

3.6.4 Dům dětí a mládeže Napajedla 

DDM Matýsek Napajedla je zařízení pro využití volného času dětí a mládeže i jejich rodičů 

v Napajedlech a blízkém okolí. Činnost zařízení je orientována na činnost pravidelnou, 

příležitostnou, nabídku spontánních aktivit, poskytování odborné pomoci zdejším školám a 

školským zařízením i na poskytování služeb organizacím a jednotlivcům. 

Předchůdcem DDM Matýsek byl do 30.6.2005 Dům dětí a mládeže  Napajedla, zřízen 

Krajským úřadem ve Zlíně jako právnická osoba.  

DDM Matýsek byl zřízen v roce 2005 městem Napajedla jako samostatná příspěvková or-

ganizace. Ve školním roce 2005/2006 bylo organizováno celkem 65 zájmových útvarů 

s počtem 955 účastníků a uskutečněno 6 pobytových táborů ( 5letních a 1 zimní ) a 5 pří-

městských táborů. Pravidelná činnost v DDM Matýsek Napajedla je určena pro všechny 

děti Napajedel i spádových obcí, z důvodů špatné dopravní obslužnosti pracují některé zá-

jmové kroužky přímo v těchto obcích. [34] 

3.6.5 Kino Napajedla 

Kino Města Napajedla  promítá filmy pro děti i dospělé v průměru třikrát týdně a dvakrát 

do roka organizuje s přispěním Města Napajedla Dětský filmový festival. Objekt má kapa-

citu 240 míst, vyhovuje i pro výhled. 

3.6.6 Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného  

Škola byla založena v roce 1951, v roce 1994 se stala samostatnou příspěvkovou organiza-

cí, jejímž zřizovatelem je Zlínský kraj. Jejím účelem je poskytování základního umělecké-

ho vzdělání. Škola je rozdělena do tří oborů, a to hudebního, výtvarného a literárně drama-

tického. Kapacita školy je 440 žáků. 
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V roce 2003 se škola přestěhovala do budovy bývalého kláštera a v současnosti je díky MÚ 

Napajedla opravována. Přestěhováním získala vyhovující prostory pro svůj další rozvoj 

včetně možnosti využívat jako sál Klášterní kapli. [35] 

3.6.7 Loutkový soubor Klubíčko Napajedla 

Leccos nasvědčuje tomu, že počátky organizovaného loutkového divadla v Napajedlích je 

možno klást do let 1894 až 1900. První představení se odehrála již v roce 1905. 

Tímto se soubor stává jedním z nejstarších v celé republice. 

Klubíčko je amatérský loutkový soubor působící při Klubu kultury v Napajedlích. Zkoušky 

probíhají dvakrát týdně v prostorách loutkového divadla v napajedelském zámeckém par-

ku. Repertoár tvoří především hry určené pro nejmladšího diváka, v nastudování s loutkami 

typu "marioneta". Soubor složený především z mladých lidí má v současnosti 15 členů. 

[36] 

3.6.8 Kulturní historické památky 

Kostel sv. Bartoloměje 

Kostel se nachází na ul. Komenského, kde vytváří barokní dominantu města. Byl dostavěn 
v roce 1712 a v jeho okolí se nachází sochy sv. Cyrila, sv. Jana, sv. Ludmily, sv. Václava a 
socha Panny Marie z 19. století. 

Modlitebna českobratrské církve evangelické 

Zařízení je situováno na ul. Divišova, je udržováno, včetně přiléhající parkové úpravy, vy-

hovující i do budoucna. 

Objekt zámku 

Předchůdcem dnešního napajedelského zámku byla středověká zeměpanská tvrz, doložená 

ve 14.století. Dnešní podobou  zámku je monumentální trojkřídlá stavba ve stylu Ludvíka 

XVI. Byla postavena v letech 1764-1769 podle projektu architekta F. A. Grimma. Repre-

zentativní prostory zámku jsou v současnosti nevyužity, vytváří rezervu pro možné využití 

pro kulturní aktivity v budoucnu (např. expozice dobového nábytku, obrazárna, hudební 

salonek apod.). Zámecký park ve francouzském a anglickém stylu nabízí řadu vyžití ve 

volných chvílích občanů. 
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Radnice v Napajedlích 

Zdejšímu náměstí vévodí novorenesanční budova radnice. Toto dílo architekta Dominika 

Feye oslavilo v roce 2004 sté výročí. Na její výzdobě se podíleli Franta Úprka sochou sv. 

Jiří, patrona Napajedel, a Jano Köhler vitrážemi oken a keramickým ciferníkem věžních 

hodin. [20] 

Napajedlané střeží i několik dalších pamětihodných budov. Patří sem barokní kostel sv. 

Bartoloměje i budova bývalého kláštera, ve které město rekonstruuje někdejší kapli na stá-

nek umění, koncertů a výstav.  Dalšími jsou rodné domy slavných napajedelských rodáků, 

klavírního virtuóza Rudolfa Firkušného, generála Josefa Šnejdárka, spisovatelky Boženy 

Benešové a dalších. 

 

Celkově lze konstatovat, že stávající kulturní zařízení jsou stabilizována. V budoucnosti 

bude důležitá především údržba těchto zařízení, případně přizpůsobení těchto zařízení no-

vým podmínkám. Při změně využití těchto zařízení by nové využití mělo spadat opět do 

oblasti občanského vybavení. 
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3.7 Infrastruktura 

3.7.1 Občanské vybavení 

Občanské vybavení představuje rozsáhlou skupinu mnohotvárných a rozmanitých staveb a 

ploch jež slouží k uspokojování potřeb obyvatelstva. 

Transformace po roce 1989 se dotkla všech skupin a zařízení občanské vybavenosti, nejvý-

raznějším vývoje prošel především maloobchodní sektor. Pro počáteční fázi byl charakte-

ristický rychlý nárůst počtu prodejních jednotek v důsledku privatizace a uvolnění potenci-

álu soukromého sektoru. Postupně dochází k vyrovnání deficitu, který byl pro Českou re-

publiku příznačný v minulosti, kdy maloobchodní síť zdaleka nepostačovala spotřebitelské 

poptávce ani rozsahem, ani strukturou a kvalitou obchodních ploch. 

Rozvoj občanské vybavenosti je vázán především na strukturu osídlení. Napajedla jsou 

významným sídelním útvarem pro rozvíjení služeb v druhové struktuře i kapacitě. 

V terciální sféře (občanská vybavenost, služby) je stávající situace podřízena zásadám vol-

ného trhu – systému nabídky a poptávky. 

Nejvyšší koncentrace občanské vybavenosti v Napajedlech je přirozeně v centru města, 

které představuje Masarykovo náměstí a jeho nejbližší okolí. Vysoká koncentrace občanské 

vybavenosti vypovídá o obslužné funkci pro širší spádové území.  

 

3.7.1.1 Školství 

Napajedla jsou centrem školního obvodu pro obce Napajedla, Žlutava, Pohořelice, Oldři-

chovice a Komárov.  

V minulosti zde existovalo několik typů škol: školy obecné, základní, měšťanská, církevní 

škola, odborné, učňovské školství, hudební a dokonce pokus o školu uměleckou. Nejstarší 

informace o napajedelské škole jsou spojeny s působením církví ve městě, zejména církve 

římskokatolické. 
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3.7.1.1.1 Mateřská škola na ul. Komenského 

Kapacita zařízení – 5 tříd, 116 dětí. Areál školky se nachází v prostoru mezi školním hřiš-

těm a SOU Klášter. Součástí okolních ploch je plavecký bazén, víceúčelové hřiště, písko-

viště a průlezky. Plochy jsou upravené s výsadbami vzrostlé zeleně. 

3.7.1.1.2 Základní škola I. na ul. Komenského 

Kapacita zařízení – 15 tříd, 1.stupeň – 9 tříd – 180 žáků, 2.stupeň – 6 tříd – 135 žáků, tělo-

cvična 200 m². Objekt školy se nachází na ul. Komenského vedle kostela. V objektu ZŠ  je 

umístěn „Dům dětí a mládeže“. V březnu 2007 bylo radou města schváleno zvýšení kapaci-

ty školní družiny z dřívějšího počtu 70 žáků na počet 90 žáků, který je již vyhovující. 

Vývoj počtu žáku v Základní škole Napajedla, Komenského 268 

Vývoj po čtu žáků
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Obr. 7: Vývoj počtu žáků v Základní škole Napajedla 

Vlastní zpracování 

Mírný pokles žáků na staré základní škole je patrně způsoben celkovým poklesem počtu 

narozených dětí. 

3.7.1.1.3 Základní škola II. na ul. Komenského 

Kapacita zařízení – 29 tříd, 1.stupeň – 14 tříd – 321 žáku, 2.stupeň – 15 tříd – 369 žáku, 

tělocvična 860 m². Areál školy se nachází v prostoru vymezeném ulicemi Komenského, 
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Hřbitovní a obytnou zástavbou ulice Pod Kalvárií. Součástí areálu je atletický stadion a 

školní zahrada. [18] 

 

V souvislosti s vývojem počtu obyvatel bude stávající kapacita zařízení MŠ a ZŠ dostačují-

cí. 

3.7.1.1.4 Střední školství 

V současnosti není v Napajedlech situována žádná střední škola a studenti tak musí dojíž-

dět do větších okolních měst, jako např. Otrokovice, Zlín, Uherské Hradiště. Dříve se zde 

nacházelo Střední odborné učiliště Klášter, Středisko praktického vyučování na ul. 

2.Května, Střední odborné učiliště – středisko odborné výuky malíř – natěrač. 

3.7.1.1.5 Zájmová činnost pro děti a mládež 

� Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného – viz. Kap.3.6 Kultura a památky, 

podkapitola 3.6.6 

� Dům dětí a mládeže – viz. Kap.3.6  Kultura a památky, podkapitola 3.6.4 

 

Zařízení sloužící potřebám školství jsou stabilizována a neuvažuje se s jejich plošným roz-

šiřováním. 

Situace ve školských zařízeních je významně ovlivněna počtem žáků, stávající trend je 

v současnosti klesající, což může vést k rušení některých školských zařízení především 

mateřských škol či omezení části provozu. V současnosti byla zrušena a zbourána mateřská 

škola na ul. Nábřeží, místo které vyrůstá čtyřpodlažní bytový komplex, jenž je projektem 

společnosti Petrior, s.r.o. Pokud budou tato zařízení využívána k jiné činnosti, je třeba, aby 

nové využití spadalo do oblasti občanské vybavenosti.  
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3.7.1.2 Spolková činnost  

Organizace a spolky v Napajedlech: 

� Asociace technických sportů 

� Český myslivecký svaz 

� Český včelařský svaz 

� Český zahrádkářský svaz 

� Rybářský spolek Napajedla – Spytihněv 

� Divadlo Zdeňka Štěpánka 

� JUNÁK 

� Loutkářský soubor Klubíčko 

� Muzeum Napajedla 

� Slovácký soubor Radovan 

� Radovan - cimbálová muzika  

� Radovánek 

� Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

� TJ Sokol Napajedla 

� Sbor pro občanské záležitosti 

� TJ FS Napajedla 

 

 

Z uvedeného seznamu místních kulturních organizací a spolků je zřejmá vysoká úroveň 

pocitu identity místních obyvatel s územím města. Nadprůměrná spolková činnost obyvatel 

Napajedel tedy výrazně utužuje jejich pospolitost. 
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3.7.1.3 Sportovní zařízení 

Dětská hřiště a maloplošná hřiště  

Rozmístěna jsou v obytném území v optimálních docházkových vzdálenostech. Jsou sou-

částí základního vybavení sídlišť a zařízení MŠ. 

Síť dětských a maloplošných hřišť je doplněna i v území pro bydlení v rodinných domech. 

Hřiště jsou vyhledávaným místem pro hry dětí i rekreační sportování dospělých. Stávající i 

navrhovaná zařízení budou udržována, doplněna zelení. 

V souvislostí s využitím Kalvárie jako příměstské rekreační zóny jsou v souladu se zpraco-

vanou studií na tuto oblast navrženy plochy pro vybudování dětských hřišť v této lokalitě. 

Jedna plocha je umístěna severovýchodně od hřbitova, druhá plocha je umístěna v prostoru 

bývalého lomu. 

Lokalita Kalvárie, která se nachází na východním okraji města je již v současné době vyu-

žívána ke krátkodobým formám rekreace převážně obyvatel, kteří žijí v její blízkosti. Vý-

hledově se uvažuje s provedením úprav a zatraktivněním tohoto prostoru dle zpracované 

studie na toto území. Účelem bude vybudování rekreační zóny, pro krátkodobou rekreaci a 

sportovní vyžití obyvatel města.  

 

V trati Chmelnice je navržena ploch pro maloplošná hřiště s velkým podílem zeleně pro 

sportovní a rekreační pobyt obyvatel sídliště Nábřeží. 

Sportovní hřiště  

Sportovní hřiště jsou součástí školních zařízení, samostatně jsou ve městě umístěna na 

Kapli – fotbalové hřiště a v zámeckém parku – sportovně rekreační areál: 

Fotbalový stadion – na Kapli 

Součástí fotbalového stadionu je travnaté fotbalové hřiště, menší tréninková škvárová plo-

cha a objekt šaten a sociálního zázemí hráčů. Jelikož se plocha nachází mezi řekou Mora-

vou a ul. Sadovou nemá možnost dalšího plošného rozvoje. 

Ve výhledu se uvažuje s přemístěním fotbalového hřiště do sportovně – rekreačního areálu 

navrženého v návaznosti na rekreační areál Pahrbek. Kapacita území nabízí možnost sou-
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středění různorodých sportovních i rekreačních aktivit obyvatel města, včetně realizace 

střediska volného času pro mládež. Umístění navrhované plochy vychází z požadavku max. 

respektování inundačního území řeky Moravy.  

Sportovně rekreační areál – Zámecký park : 

� Tenisové kurty – 4 antukové kurty, objekt šaten 

� Volejbalové kurty – 2 antukové kurty, oploceno 

� Házenkářské hřiště – 1 hřiště s umělým povrchem, divácké tribuny 

� Areál je udržovaný v příjemném prostředí parku. 

 

Veslařská loděnice – tř. T. Bati 

Objekt klubovny a sklad lodí. V případě realizace rychlostní komunikace R55 bude areál 

přemístěn do rezervní plochy pro sportovní  a rekreační využití v lokalitě Pahrbek. 

Tělocvičny 

Tělocvičny jsou součástí sportovních zařízení školních areálů a víceúčelový sál Sokolovny. 

Střelnice a motokrosový areál  

Situován na ul. Zámoraví, zařízení zůstane zachováno. 

Sokolovna  

Sokolovna se nachází na ul. Na Kapli, vyhovuje i pro výhled. 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 49 

 

3.7.1.4 Zdravotnictví 

Odbornou lůžkovou i ambulantní péči zajišťuje Baťova nemocnice ve Zlíně. Další ambu-
lantní péči poskytuje Poliklinik v Otrokovicích 
 

3.7.1.4.1 Ambulantní péče v Napajedlích 

Napajedla, Žlutava, Pohořelice, Oldřichovice, Komárov a Spytihněv spadají do zdravotní-

ho obvodu Napajedla, který obyvatelům poskytuje základní ambulantní péči. 

Hlavní zdravotnické služby města jsou soustředěny ve Zdravotním středisku na ul. Sadová. 

Další pracoviště Lékařské privátní praxe se nachází na ul. Komenského. 

Lékařská pracovišt ě v Napajedlích  počet 

Lékaři pro děti a dorost 3 

Praktičtí lékaři 6 

Gynekolog 1 

Chirurg 1 

Zubní lékaři 6 

Tab. 11: Přehled lékařských pracovišť v Napajedlech 

Vlastní zpracování 

3.7.1.4.2 Lékárny 

V Napajedlech se nachází celkem 2 lékárny, jejich počet je tedy zcela vyhovující. 

Lékárna Pod zámkem s.r.o., Masarykovo náměstí, Napajedla 
Lékárna Napajedla, Sadová ul., Napajedla 

Tab. 12: Přehled lékáren v Napajedlech 

Vlastní zpracování 

3.7.1.4.3 Pohotovostní služby 

Zdravotnická záchranná služba – Zlín 
Lékařská služba první pomoci – pro dospělé – Zlín, areál Baťovy nemocnice 
Lékařská služba první pomoci – pro děti a dorost – Zlín, areál Baťovy nemocnice 
Stomatologická pohotovostní služba – Zlín 

Tab. 13: Přehled lékařských pohotovostních služeb 

Vlastní zpracování 
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Celkově lze konstatovat, že neexistuje potřeba plošného rozšiřování zdravotnických zaří-

zení, stávající skladba zařízení  a jejich kapacita je vyhovující. 

 

3.7.1.5 Správa a řízení 

Velká většina těchto zařízení je přirozeně  soustředěna v prostoru Masarykova náměstí, 

případně v jeho blízkosti. Objekty a zařízení správy a řízení města jsou vyhovující. 

 

3.7.1.5.1 Městský úřad 

Městský úřad Napajedla je orgánem města Napajedla přičemž ve své činnosti se řídí záko-

nem č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dalšími sou-

visejícími právními předpisy, a v jejich mezích organizačním řádem. 

 

Napajedla spadají do správního obvodu obce s rozšířenou působností Otrokovice.  

Do správního obvodu obce s pověřeným úřadem Napajedla spadají obce Halenkovice, 

Komárov, Napajedla, Oldřichovice, Pohořelice, Spytihněv, Žlutava. 

 

Organizace úřadu 

1) Úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník úřadu a další zaměstnanci města zařa-

zení do úřadu. Zaměstnancem města zařazeným do úřadu se rozumí zaměstnanec 

města,který zastává pracovní místo uvedené v organizační struktuře úřadu. 

2) Rada zřídila pro jednotlivé úseky činnosti odbory úřadu, oddělení úřadu a samo-

statná oddělení, která nejsou v organizační struktuře úřadu zařazena pod některý 

z odborů úřadu a jsou podřízena přímo tajemníkovi úřadu, jako organizační jednot-

ky úřadu. [27] 

Starosta – Ing. Irena Brabcová 

Místostarosta – Ing. Milan Vybíral 

Tajemník – Bc. Jiří Foltýn 
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ODDĚLENÍ ÚŘADU 

• Oddělení právní a přestupkové – 3 pracovní místa 

• Oddělení personální a mzdové – 1 pracovní míso 

• Oddělení životního prostředí – 1 pracovní místo 

ODBORY ÚŘADU 

• Odbor správy majetku, investic a rozvoje – 4,5 pracovního místa 

• Silniční správní úřad – 0,5 pracovního místa 

• Stavební úřad – 5 pracovních míst 

• Odbor sociálních věcí – 5 pracovních míst 

• Finanční odbor – 5 pracovních míst 

• Správní odbor – 6 pracovních míst 

 

3.7.1.6 Další služby města 

• Obvodní oddělení Policie ČR 

• Městská policie 

• Česká pošta - Masarykovo náměstí 204 

• Bankovnictví – Česká spořitelna, GE Money Bank, Poštovní banka, Česká pojiš-

ťovna 

• Farní úřad 

• Hasičská zbrojnice – ul. Na Kapli 

• Technická správa města, s.r.o. – ul. Na Kapli 

• Bytové a tepelné hospodářství Napajedla, s.r.o. – ul. Komenského 
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3.7.1.7 Maloobchodní síť 

Velká většina zařízení maloobchodní sítě je umístěna na Masarykově náměstí. Místní pů-

sobnost má prodejna potravin umístěná na křižovatce ulic Žerotínova a Zámecká se spádo-

vostí části Malina a obytné zástavby v okolí Slavie. V severní části zastavěného území plní 

tuto funkci prodejny na ul. Nábřežní a na ul. Jiráskova. 

Nová prodejní zařízení je možno realizovat na plochách se smíšenou funkcí v tzv. integro-

vaných domech, kde v parteru  budou prostory pro komerční využití a v horních podlažích 

bydlení. Tento typ objektů je navržen na ul. Obchodní a ul. Bartošova. [24] 

V porovnání se stavem před rokem 1990 jsou nynější hodnoty plošného standartu pro ČR  

zhruba na dvojnásobné úrovni a tento stav lze předpokládat i v případě Napajedel. Vývoj 

obchodu v Napajedlích významně posílil jak v kvantitativním, tak kvalitativním vyjádření 

plošného standartu. Především v centrální části města se vyvinula poměrně hustá obchodní 

síť. Zvláštností této obchodní sítě je dominantní podíl maloplošných prodejen, které sehrá-

vají klíčovou roli. Vysvětlením tohoto stavu je dosud málo vyvinutá konkurence větších 

prodejních ploch, které by změnily stávající stav v rozmístění a sortimentální nabídce. 

Hlavním problémem v současnosti je otázka umísťování velkoplošných prodejen. Velká 

část obchodních řetězců upřednostňuje extenzivní a „finančně méně náročnou“ výstavbu 

v příměstských lokalitách. Tomuto jevu se nelze samozřejmě vyhnout, nicméně pro har-

monický rozvoj města je podstatné, aby město kontrolovalo míru přesunu obchodních akti-

vit mimo intenzivně osídlené zóny. V zájmu udržení života v městském centru by mělo 

město usilovat o to, aby moderní nákupní centra vznikala i v městském jádru a vytvářet pro 

to i nezbytné předpoklady. Zvýšená mobilita občanů vede postupně k upřednostňování vel-

koprodejen. Z historických zkušeností vývoje nákupních podmínek a zvyklostí populace 

západoevropských spotřebitelů, lze soudit, že obdobné tendence se uplatní i v České repub-

lice. Zároveň je nutno konstatovat, že vývoj nákupních podmínek v těchto zemích byl 

v některých aspektech problematický. Velké problémy působilo např. vylidňování měst-

ských center, chaotická výstavba nových velkoplošných jednotek na zelené louce, neovliv-

něné snižování obchodních živností. Následná řešení – nové obchodní posilování měst-

ských center, výstavba  pěších zón a tématických ulic, nepřímá regulace obchodních sateli-

tů atd. jsou známa a rozhodovací subjekty by měly aktivně, včas a nepřímými formami 

„usměrňovat“ vývoj nákupních podmínek v budoucnosti. 
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3.7.1.8 Nevýrobní, výrobní a opravárenské služby 

Tak jako síť obchodní je i síť služeb podřízena zásadám nabídky a poptávky. Rozmístění 

jednotlivých služeb, provozoven je dáno především podnikatelskou aktivitou místních fi-

rem a občanů a také spádovou oblastí pro kterou je služba nabízena. Převážná většina těch-

to zařízení je soustředěna v prostoru Masarykova náměstí. 

V ostatních částech města vznikly provozovny především v obytných zónách, kde ale 

vzhledem k menšímu počtu potencionálních klientů je druhová skladba služeb menší. Pod-

nikatelské aktivity jsou samozřejmě zaměřeny na služby, které přinášejí finanční efekt. 

Nejméně lukrativní služby jsou provozovány v rámci stávající obytné zástavby. Jedná se 

především o služby drobného rozsahu, nenáročné na plochy a vybavení provozovny. Pře-

devším se jedná o služby nevýrobního charakteru.  

Objekty a zařízení výrobních a nevýrobních služeb mohou být umisťována do ploch smíše-

né zástavby výrobně – komerční a ploch průmyslové výroby. 

Zařízení, jejichž provoz je do obytného území nevhodný, budou orientována do výrobních 

zón a vytypovaných území se smíšenou funkcí. [24] 

Služby ve městě: 

• Služby nevýrobní – holičství, kadeřnictví, kosmetika, prádelna, sušárny, cestovní 

kancelář, realitní kancelář, zprostředkovatelské služby, propagační a reklamní služ-

by, pohřební služby jsou umístěny převážně v centru města, podél hlavní průjezdní 

komunikace. 

• Hřbitov – ul. Pod Kalvárií, je územně stabilizován. 

• Sběrné suroviny, stavebniny, pěstitelská pálenice – tato zařízení jsou situována na 

ul. Pod zahrádkami, vyhovují i pro výhled. 

• Očistné lázně – dříve léčebné lázně Slanica, za tratí, územně stabilizovány. 
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3.7.1.9 Veřejné stravování a ubytování 

Tak jako maloobchodní síť zaznamenala bouřlivý rozvoj i oblast veřejného stravování. 

Přirozené bylo, že tento rozvoj zasáhl především centrální část Napajedel. Nejvíce nových 

zařízení vzniklo v kategorii restaurace a pohostinství. 

Zařízení tohoto typu jsou umístěny převážně v centru města na Masarykově nám., podél 

průjezdu městem severojižním směrem a v centrech obytných okrsků. Kapacita jednotli-

vých zařízení odpovídá poptávce a je dostatečná. Ve výhledu se nepočítá s realizací vel-

kých objemů, pouze s umístěním v parteru integrovaných domů a s rekonstrukcí stávajících 

zařízení.  

Ubytování v Napajedlech: 

• Pension Asterix   

- adresa: Svatoplukova 63, Napajedla 763 61 

- kapacita: 12 osob (5 pokojů + 1 apartmán) 

- restaurace, vinárna, salónek pro 20 osob 

• Baltaci, a.s. 

- adresa: Masarykovo nám. 212, Napajedla 

763 61 

- kapacita: 4 dvoulůžkové pokoje 

- restaurace, salonek, posezení na zahrádce, 

bowling 

 

•  Hotel Malina 

- adresa: Malina II/1380, Napajedla 763 61 

- kapacita: 20 osob 

- restaurace, bar, zahrádka, plážový volej-

bal, stolní tenis, dětský bazén 
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•  Pahrbek, s.r.o. 

- adresa: kemp Pahrbek s.r.o., Napajedla 

763 61 

- kapacita: květen - říjen: 274 osob; 

listopad - duben: 72 osob 

- restaurace, kavárna, diskotéka, minigolf, 

půjčovna loděk 
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3.7.2 Technická infrastruktura 

3.7.2.1 Zásobování vodou 

Správcem a provozovatelem vodárenských zařízení na k.ú. Napajedla jsou Vodovody a 

kanalizace, a. s. Zlín. 

3.7.2.1.1 Odběry pitné vody 

Město Napajedla je zásobováno pitnou vodou ze skupinového vodovodu Zlín. Zdrojem je 

jímací území Tlumačov a Kvasice. PHO těchto vodních zdrojů nezasahuje na k.ú. Napajed-

la. Úprava podzemní vody probíhá v úpravně vody Tlumačov s kapacitou 2x200 l/s. Z ÚV 

Tlumačov  je pitná voda čerpána do řídícího vodojemu Vítkovice. 

Na zdrojový vodojem Kvítkovice  je napojena zástavba v Napajedlech v úrovni DTP, loka-

lita „Zámoraví“ a přes čerpací stanici Pod Kalvárií kapacity 28 l/s je plněn vodojem II. tla-

kového pásma Napajedel – Kalvárie 2x400 m³. 

Vodovodní síť v Napajedlích byla vybudována v letech 1955-1956 a je většinou 

z litinových trub. Pokrývá mimo části území (lokalita Zámoraví) celou plochu města. Tla-

kové poměry v síti jsou dobré, výjimku tvoří pouze areál závodu  ČKD Slavia. [24] 

 

Na městský vodovod jsou též napojeny  průmyslové objekty:  

Samostatný vodohospodářský okrsek tvoří závod Fatra. Pitnou vodu odebírá z veřejného 

vodovodu v množství 250 000 m³ /rok, vodu pro technologii z vlastních studní. Fatra má 

pro dosažení potřebného tlaku vybudován vlastní  věžový vodojem objemu 1000 m³.  

Průmyslová zóna v Kvítkovicích  má zásobování pitnou vodou zajištěno samostatným 

vodovodním řádem DN 200, jež odbočuje z vodovodu DN 200 od VDJ Kvítkovice do Ot-

rokovic. [24] 

 

V místní části Zámoraví  se nachází čerpací  stanice o výkonu 10 l/s pro obec Halenkovice 

s vlastní akumulací 120 m³.  
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V roce 1977 byly na skupinový vodovod Napajedla připojeny Pohořelice. Celé území obce 

Pohořelice je ve III. TP, do kterého je voda přiváděna z vodojemu Vítkovice přes Čerpací 

stanici Pohořelice s objemem 150 m³. Na zásobovací síť Napajedel jsou napojeny i obce 

Spytihněv a s vlastním přečerpáním a systémem vodovodů Malenovice a Žlutava. [24] 

3.7.2.1.1.1 Odběry užitkové vody 

Jednotlivý průmysloví odběratelé technologické vody čerpají z vlastních zdrojů. 

Fatra odebírá vodu ze 6-ti jímacích studní a řeky Moravy v celkovém množství 350 000 

m³/rok. Studny jsou spouštěné, 10 m hluboké s vnitřním průměrem 3,0 m. Voda je dopra-

vována násoskovým trubním řádem DN 300 do sběrné studny v objektu čerpací stanice. 

Odtud je dopravována do vodojemu o objemu 1300 m³ na svahu Makové a jako průmyslo-

vá voda je rozváděna do jednotlivých provozů. Převážná část průmyslové vody (slouží pro 

chlazení) je necirkulovaná. [24] 

Firmy v bývalém areálu Slávie používají pro získání užitkové vody vlastní studny 

v areálu. 

3.7.2.1.1.2 Vodovodní síť, vodárenská zařízení 

Kapacita stávajících vodárenských zařízení je dostačující. Snaha zemědělských a průmys-

lových odběratelů snížit provozní náklady odběrem pitné vody z vlastních zdrojů nezatěžu-

je systém zvýšenými nároky na dodávku pitné vody. Dle sdělení zástupce provozovatele a 

správce vodárenských zařízení – VaK Zlín se v příštích 11 letech neuvažuje s investicemi 

do nových zařízení, bude prováděna pouze nezbytná údržba. [24] 

3.7.2.2 Odpadní vody 

Správcem kanalizační sítě na k. ú. Napajedla jsou Vodovody a kanalizace a. s. Zlín. 

Město Napajedla je odkanalizováno jednou stokovou soustavou, pouze sídliště Střed má 

oddílnou stokovou soustavu. Jednotlivé sběrné stoky jsou odlehčeny do řeky Moravy. Ka-

nalizace byla postupně budována s výstavbou města, většina stok je provedena 

z betonových trub. [24] 

Odpadní vody z Napajedel jsou kanalizačním sběračem odváděny na městskou mechanic-

ko-biologickou kanalizační čistírnu. Kapacita ČOV je nadimenzovaná na připojení splaš-
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kových odpadních vod z obcí Pohořelice a Oldřichovice; rekreačního areálu Pahrbek a ze 

závodu Fatra. 

Závod Fatra se nachází na pravém břehu řeky Moravy a je odkanalizován oddílnou sou-

stavou. Má vlastní kanalizační čistírnu s přečerpávací stanicí. Dešťové vody z areálu závo-

du jsou přečerpávány do Moravy po částečném předčištění.  

Další průmyslové závody odstraňují splaškové odpadní vody : 

- Na vlastních ČOV –  areál bývalé fy Stival 
- V jímkách na vyvážení – fy RT 90, NAP-CHICK  
- V septicích – fy AZ STAV 

a nebo jsou připojeny přímo na městskou kanalizaci. 

 

Průmyslová zóna Napajedla je odváděna přes kanalizaci fy Barum-Continental na ČOV 

koželužny v Otrokovicích. 

Dešťové vody jsou odváděny mimo kanalizační síť rigoly a drobnýmí vodními toky až do 

řeky Moravy. [24] 

 

V souladu s budováním protipovodňové ochrany města Napajedla provedl správce sítě do-

plnění stávající dešťových oddělovačů OK 2,3,4,4-1 a 5 o protipovodňové uzávěry a sta-

vební úpravy pro použití mobilní čerpací techniky v OK 4 a 5. 

ČOV města vyhovuje i po připojení Pohořelic v roce 2001, Oldřichovic v roce 2003 a zá-

vodu Fatra v roce 2004. Odkanalizování celého území města Napajedla bude i ve výhledu 

navazovat na stávající systém jednotné kanalizace. Pro nové lokality budou vybudovány 

nové stoky jednotné soustavy, které se po posouzení kapacity stávajících sběračů do nich 

napojí. [24] 

 

Dle sdělení správce stokové sítě – VaK Zlín je monitorován stav kanalizace ve městě a dle 

potřeby budou prováděny rekonstrukce všech dožitých úseků. Páteřní stoky větších dimen-

zí jsou po technické stránce vyhovující. 
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3.7.2.3 Zásobování plynem 

Správcem a provozovatelem plynárenských zařízení na k. ú. Napajedla je Jihomoravská 

plynárenská, a. s. závod Zlín. 

Plynovodní síť v Napajedlech je částečně středotlaká o provozním přetlaku 0,1 MPa a čás-

tečně nízkotlaká. NTL rozvod je napájen ze dvou STL RS, které jsou situovány v místní 

části „Pod malinou“. První, STL RS „1.máje“, je kapacity 1200 m³/hod; druhá, STL RS 

„Na malinkách“, je kapacity 1000 m³/hod. SKAO chránící ocelové VTL potrubí se nalézá 

na severním okraji města na VTL 500/40 Pohořelice – Nová Dědina. [24] 

3.7.2.4 Zásobování elektrickou energií 

Elektrická vedení (nadřazené sítě a zařízení VVN a sítě a zařízení VN 22kV) jsou převážně 

charakteru venkovního, zpravidla na betonových podpěrách. Sítě VN 22kV jsou 

v současnosti v dobrém technickém stavu. Kabelový rozvod 22kV je realizován 

v minimálním rozsahu. Transformace jsou převážně v dobrém technickém stavu, riziko 

kontaminace v místě nehrozí. 

Rozvody NN jsou u soustředěné bytové a občanské zástavby vedeny zemními kabely, u 

rozptýlené zástavby individuálních RD jednoznačně převažují  rozvody venkovním vede-

ním. Distribuční síť je v dobrém technickém stavu. Veřejné osvětlení je provedeno kabelo-

vými rozvody. Vývoj v oblasti VO směřuje k úspornějším zdrojům při lepších světelně-

technických parametrech. [24] 

3.7.2.4.1 Veřejné osvětlení 

Značná část města je vybavena veř. osvětlením na samostatných podpěrách (ocelové stožá-

ry silniční nebo sadové), připojených na samostatný kabelový rozvod. Jedná se o osvětlení 

na sídlištích, ve středu města a také u hlavních komunikací. Toto veř. osvětlení je celkem 

v dobrém stavu a v podstatě vyhovuje i platné ČSN 33 2000-7-714. 

Vývoj v oblasti VO směřuje k úspornějším zdrojům při lepších světelně technických para-

metrech. Pozitivní je tendence v zavedení úspor elektrické energie, jejichž výroba čerpá 

převážně z neobnovitelných zdrojů energie (tepelné elektrárny) spojené s instalací investič-

ně, provozně a technicky  náročným systémem čištění spalin, i když se tyto zdroje výroby 

elektrické energie nachází mimo město. Alternativní zdroje energie jsou velmi výhodné, 
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neboť šetří neobnovitelné zdroje paliv. Na území města lze takto využít kolektory sluneč-

ního  záření (území leží v klimatické oblasti teplé, mírně vlhké T3), pravděpodobně i te-

pelná čerpadla (dostatek podzemní vody, riziko – CHOPAV). [24] 

Stávající koridory VVN a VN jsou plně respektovány. Hodnoty elektromagnetického záře-

ní musí být v rámci povolených limitů a nebudou mít negativní vliv na zdraví a nebudou 

zasahovat do okolí v souladu s NV č. 480/2000 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím 

zářením. 

S výstavbou zařízení VVN 110kV se v katastrálním území města do budoucna neuvažuje. 

Přenosové možnosti na straně VN 22kV jsou dobré, s rozšířením rozvodu se uvažuje 

v souvislostí s výstavbou na rozvojových plochách. Připravuje se realizace 10 nových 

transformačních stanic (pro bytový fond a průmyslovou zónu), trafostanice budou plnit 

podmínky ochrany životního prostředí ( minimalizace rizika ohrožení vod a půdy). [24] 

3.7.2.5 Zásobování teplem 

Město Napajedla je plynofikováno. Zastavěné území na levém břehu řeky Moravy je kom-

paktní. Zásobování teplem je individuální na bázi plynu a elektřiny. 

Podíl použitých energií k výrobě tepla : 

- Plyn přes 90% 
- El. vytápění využívá pouze zanedbatelná část stávajícího bytového fondu (kotelny 

Nábřeží A, B, C3). Rozšiřování se neuvažuje. [24] 
 

Zásobování teplem z centrálního zdroje: 

Areál Fatry  Napajedla je zásobován teplem z centrálního zdroje Teplárna Otrokovice 

(TOT), vlastní parní tepelnou přípojkou. 

Roční spotřeba tepelné energie činí 330 000 GJ a měla by se v budoucnu pohybovat kolem 

této hodnoty. Z tohoto množství je 60% tepelné energie využíváno pro technologické účely 

a 40% na otápění budov. 

Zástavba v části Zámoraví je rozptýlená. Rodinné domy na menších plochách umístěných 

před i za železniční tratí jsou zásobovány teplem individuálně na bázi pevných paliv. [24] 
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3.7.2.6 Spoje a spojová zařízení 

3.7.2.6.1 Státní telefon 

Telefonizace Napajedel je v současné době řešena připojením rozvodné sítě na automatic-

kou telefonní ústřednu o celkové kapacitě 4500Pp, která je obsazena na 90%. Nová digitál-

ní ústředna Siemens EWSD s kapacitou 3000 Pp umístěné v domku na dvoře pošty byla 

v roce 1999, po zrušení analogové ústředny P 51 s kapacitou 1500Pp, rozšířena. 

Rozvodná telefonní síť je v Napajedlech nově rekonstruována zemními kabely dostatečné 

kapacity. Kapacitně je počítáno s možností zřízení 2 telefonních stanic na byt. V objektech 

s podnikatelskými aktivitami je kapacita kabelů dimenzována dle skutečné potřeby 

s patřičnou rezervou. 

Z hlediska uspořádání telefonní sítě tvoří ATÚ Napajedla MTO náležící do UTO a TTO 

Zlín. Připojení  na UTO Zlín je provedeno nově zemním optickým kabelem. [24] 

3.7.2.6.2 Drátový rozhlas 

V Napajedlech není v současné době zřízena rozvodná síť  drátového rozhlasu a ani výhle-

dově již není s jejím zřízením uvažováno.  

3.7.2.6.3 Dálkové kabely 

Územím Napajedel prochází několik tras dálkových kabelů včetně zařízení zajišťujících 

jejich provoz. Jsou zde v provozu původní metalické dálkové kabely a nově položené op-

tické dálkové kabely. [24] 

3.7.2.6.4 Radioeleové trasy 

Katastrálním územím Napajedla procházejí následující malokapacitní RR trasy v úseku : 

- RKS Tlustá Hora – TVP (televizní převaděč) Napajedla 

- TVP Napajedla – Fatra Napajedla (objekt výpočetního střediska) [24] 

3.7.2.6.5 TV signál 

Příjem TV signálu je v dané oblasti prováděn přímým příjmem signálu TV vysílače Zlín – 

Tlustá Hora, který  vysílá na 22.kanálu program ČT 1 a na 41.kanálu program TV NOVA. 
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Na 51.kanálu je se sníženým výkonem vysílán program ČT 2 a na 58.kanálu je vysílán pro-

gram TV PRIMA. Rovněž je zde prováděn příjem TV vysílače Brno – Kojál, který vysílá 

na 9. kanálu program TV NOVA, na 29.kanálu program ČT 1 a na 46.kanálu program ČT 

2. Všechny výše uvedené signály jsou vysílány s horizontální polarizací a jejich příjem je 

prováděn v dobré kvalitě. [24] 

3.7.2.6.6 Provozovatelé internetové sítě 

Kromě běžného připojení přes telefonní linku poskytuje internetové služby i NTV cable, 

s.r.o. připojením na síť NAPAJEDLA.NET, pro připojení k internetu není podmínkou pří-

pojka kabelové televize. Bezdrátové připojení pak poskytuje firma Avonet, s.r.o. 

3.7.2.7 Odpadové hospodářství 

Podstatná část města je v současné době plynofikována, významně proto poklesl podíl po-

pela a škváry v komunálním odpadu, narostl objem plastů a obalového odpadu 

v komunálním a jemu podobném odpadu. Dle ověřených měřitelných podkladů tvoří podíl 

nebezpečného odpadu v komunálním a podobném odpadu cca 3%. Podstatná část komu-

nálního odpadu, po vytřídění separovatelných složek je zneškodňován na skládce 

v Kvítkovicích.  

Rostoucí trend vykazuje separace komunálního odpadu s následným využitím cílevědomou  

spoluprací orgánů samosprávy a státní správy k občanům a podnikatelům, produkujícím 

odpady podobné komunálním. Zneškodnění nebezpečných odpadů mimo hranice bude dále 

realizováno ve spalovnách průmyslového odpadu (Barum Otrokovice-spalovna rakouské 

firmy Schiestl-Hoval, EMSEKO Zlín-Malenovice-spalovna rakouské firmy Schiestl-Hoval, 

aj.) Město neprovozuje žádné zařízení pro nakládání s odpady, prakticky všechny vzniklé 

odpady, jejichž je původce, předává oprávněným firmám na základě smluvních vztahů. 

Svoz komunálního odpadu se provádí na základě smlouvy s Technickou správou Otrokovi-

ce podle schváleného harmonogramu pro domácnosti a občanskou vybavenost. Odpad je 

zneškodňován na skládce v Kvítkovicích. [24] 

3.7.2.7.1 Separace komunálního odpadu 

Na území města bude probíhat nadále nebo se zavede separace všech jednotlivých složek 

odpadu (papír, sklo, plasty, bioodpad, nebezpečné odpady, objemný komunální odpad, ba-
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terie, pneumatiky, kovy, autovraky, stavební a demoliční odpady, léky, elektrospotřebiče, 

aj.). Součástí areálu Technické správy města v ul. Na Kapli je sběrný dvůr pro potřeby měs-

ta s cílem sbírat od občanů veškeré využitelné, nebezpečné a zejména objemné komunální 

odpady. [24] 

3.7.2.7.2 Skládky 

Skládky a staré zátěže,související s odpadovým hospodářstvím na území města a jeho pů-

vodců, budou rekultivovány nebo odstraněny a přestanou být negativním dopadem na ži-

votní prostředí na území města. [24] 

3.7.2.8 Ostatní odvětví, technická vybavenost 

• Železniční nádraží - leží na trati Břeclav - Přerov, u silnice I/55 (ul. Nádražní) 

• Autobusové nádraží - nachází se v blízkosti FATRY a.s., mezi silnicí I/55 a ře-

kou Moravou. Vzhledem ke snížené intenzitě autobusové dopravy budou zpev-

něné plochy zredukovány. 

• Čistírna odpadních vod - areál čistírny se nachází na jižním okraji města, mezi 

řekou Moravou a Slavií a.s. Vyhlášené PHO. 

• Čerpací stanice odpadních vod - návrh ul. Nádražní (pod Fatrou) a Prusinky Vo-

dojem, čerpací stanice Regulační stanice plynu - průmyslová zóna Kvítkovice, 

u čerpací stanice PHM 

• Hydrogeologická síť - Hydrogeologický ústav Brno, vrty se nacházejí mezi 

Moravou a jejím slepým ramenem, lokalita Kotáry. 

• Technická správa města Napajedel - tři stanoviště : 

 - Na Kapli - kanceláře a šatny 
 - dvůr radnice - dílny a parkoviště vozidel, sběrný dvůr 
 - příjezdová komunikace k Pahrbku - stavební dvůr. 
  Celková plocha pozemků -1 200 m2 
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3.7.2.9 Doprava 

Z hlediska silničních dopravních vztahů je město Napajedla napojeno na hlavní silniční síť 

tvořenou zde silnicí I/55 Olomouc – Uherské Hradiště – Břeclav prostřednictvím silnice 

III/497 25. 

3.7.2.9.1 Silniční doprava 

Katastrálním územím Napajedel prochází tyto silnice: 

I/55  Olomouc – Uh. Hradiště – Břeclav – st. Hranice 

III/367 40  Kvasice – Žlutava – Napajedla 

III/367 47 Napajedla – Halenkovice – Spytihněv 

III/4973 Malenovice – Kvítkovice – Napajedla 

III/4975 Kvítkovice – Komárov – Topolná 

III/4976 Napajedla – Oldřihcovice – Salaš 

III/497 24 Napajedla – Topolná – Bílovice 

III/497 25 Napajedla – spojka 

 Silnice I/55 je zařazena do vybrané silniční sítě jako hlavní tah H-55 (Olomouc – Uh. Hra-

diště – Břeclav). Zbývající silnice patří do ostatní silniční sítě. [24] 

Silnice I/55 

Představuje nejvýznamnější prvek silniční sítě v zájmovém území. Její přestavba je součás-

tí celostátních priorit, vyhlášených usnesením vlády č. 631/1993 a jeho každoročních ak-

tualizací. 

Silnice I/55 prochází směrem od Otrokovic průmyslovou zónou v přímé, z jihu se připojuje 

silnice III/497 24, dále trasa překračuje řeku Moravu, levým obloukem o velkém poloměru 

se stáčí k jihozápadu. Odtud se v přímé dostává k areálu Fatry Napajedla. Při severním 

okraji zástavby se k ní ze západu připojuje silnice III/367 40. Dále k jihu u autobusového 

nádraží je to průsečná křižovatka se silnicí III/497 25 a hlavním vjezdem do Fatry Napajed-

la. Směrem k vlakovému nádraží  má trasa tři protisměrné oblouky se zúžením profilu se-

verně od vlakového nádraží. Od ČS PHM pokračuje silnice v přímé směrem do obce 

Spytihněv. [24] 
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Dnešní silnice I/55 bude vedena v původní trase až na úseky, jejichž odsun západním smě-

rem si vyžádá nová silnice R 55. 

Rychlostní silnice R 55 

Trasa bude mít charakter rychlostní čtyřpruhové  směrově dělené silnice R 24,5/120. Jedná 

se o trasu navazující na obchvat Otrokovic vedoucí podél jižního okraje průmyslové zóny 

Napajedel. Územím mezi areálem Fatry Napajedla a řekou Morava R 55 prochází v násypu 

a částečně na estakádě bez připojení na přilehlé území. Jižně od dnešní čerpací stanice 

PHM se vytvoří nová mimoúrovňová křižovatka. Ta připojí dnešní silnici I/55 a zároveň 

prostřednictvím nového mostu přes řeku Moravu nově navrženou propojku vedoucí Zápa-

dovýchodním směrem v dostatečné vzdálenosti od jižního okraje obytného území města. 

[24] 

Tato nová cesta umožní dopravní obsluhu jižní části města včetně dosud špatně přístupné-

ho průmyslového areálu Slávie, navrhovaného sportovního areálu a rekreačního areálu Pa-

hrbek. 

Silnice III/4973 

Začíná u čerpací stanice v zástavbě města. Trasa silnice prochází ulicí Bartošovou a zá-

stavbou opouští severovýchodním směrem na Kvítkovice. Na okraji katastru se k ní ze se-

veru připojuje odlehčovací spojka ze silnice I/55 a z jihu silnice III/4975. Tato křižovatka 

je nešťastně odsunuta o cca 10m, s nevhodně stanovenou předností v jízdě (odbočující 

směr). Vozovka je živičná, šířky 6m. 

V souvislosti s trasováním silnice R 55 se upraví její napojení na silnici III/4975. [24] 

Silnice III/4975 

Začíná na silnici III/4973, odkud vede téměř v přímém jižním směru na Pohořelice. Podél-

ný sklon dosahuje až 7%. Vozovka je živičná, šířky 6m. V rámci stavebních úprav v tomto 

území podejde trasa silnici III/4975 rychlostní silnici R 55. [24] 

Silnice III/4976 

Vozovka je živičná, šířky 6m. Její trasa je stabilizovaná. [24] 
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Silnice III/497 24 

Vozovka je živičná, šířky 7 až 11 m. Křižovatka se silnicí III/497 25 pod zámkem má ne-

vhodně stanovenou přednost v jízdě (odbočující směr), což si vyžádá úpravu dopravního 

značení. [24] 

Silnice 497 25 

Vozovka je živičná, šířky 8m. Její trasa je stabilizovaná. Pouze její  připojení na silnici a 

průběh k mostu přes Moravu se stavebně upraví. [24] 

 

Stav silnic je až na plánované úpravy zcela vyhovující a jiné změny, kromě drobných oprav 

nebudou nutné. 

 

Místní komunikace 

Navazují na silniční síť a vytvářejí tak dopravní kostru města. Jedná se o tyto hlavní cesty : 

ulici Nábřeží (šíře v sídlišti 6,0m), ul. Komenského (6m) zajišťující příjezd k zámku a ke 

školskému areálu, ul. Sadová a Na Kapli (6m) umožňující příjezd k fotbalovému hřišti a 

zdravotnímu středisku, ul. Na Malině a ul. 2.května příjezd k areálu Pahrbek (5-6m). Do-

pravní systém je doplněn dalšími ulicemi šířky do 5m. Nejvýznamnější novou komunikací 

bude propojka silnic R 55 a III/497 24 jižně od města (MO 8/60). V rámci nové výstavby se 

vybudují komunikace v minimální šíři 5,0 m. [24] 

Délka místních komunikací v km – 16 

Účelové komunikace 

Lze v Napajedlích rozdělit na dvě základní skupiny – zemědělské cesty a cesty uvnitř areá-

lu firem, zámeckého parku a chatových osad. 

Polní cesty – drůbežárna Agrotonz (živice 3,5m), na hřebčín farmy ITC, na hřebčín Pěnné 

(živice 4m), cesta k vodojemu (panely, 3m), systém nezpevněných cest šířky 1,5 až 2,5 m. 

Cesty v areálech – Fatra, Slavia, Arcos, bývalý Stival, STS, Agrotrans, zámecký park, cha-

tová osada Dubová, Kotáry. [24] 

Systém účelových komunikací zůstane zachován. Nové trasy účelových komunikací jsou 

navrženy u hřbitova a v trati Luh, pro zpřístupnění vodních ploch. 
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3.7.2.9.2 Železniční doprava 

Katastrálním územím Napajedel prochází dvojkolejná železniční trať č. 330 Přerov - Břec-

lav s žel. stanicí Napajedla. 

 

Základní parametry 

Traťový úsek:  Přerov - Břeclav 

Trakce:   elektrifikovaný stejnosměrným systémem 

Traťová rychlost:  osobní  100km/hod. 

   nákladní  80km/hod. 

Druh Počet vlaků Průměrný počet vozů v soupravě 
osobní 62 8 
nákladní 78 24 
lokomotivní 8 - 

 

Trať Přerov - Břeclav je modernizována (2. železniční koridor) se současným zvýšením 

traťové rychlosti na 110 km/hod. V železniční stanici dojde k vybudování podchodu, pero-

nů a ke zvětšení směrových poloměrů hlavních kolejí. [24] 

 

3.7.2.9.3 Letecká doprava 

Na území města Otrokovice se nachází civilní letiště, jehož provozovatelem a uživatelem 

je Moravan - Otrokovice.  

Ochranná pásma letiště Otrokovice zpracoval a navrhl Vojenský projektový  ústav Praha v 

březnu 1989. O jejich stanovení rozhodla Státní letecká inspekce České republiky 

7.1.1993. 

Část ochranných  pásem zasahuje na katastru  Napajedel.  Tato pásma zajišťují bezpečnost 

leteckého provozu, spolehlivou funkci pozemního letištního zařízení a jejich výhledový 

rozvoj. [24] 
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3.7.2.9.4 Vodní doprava 

Řešeným územím Napajedel prochází koridor plavebního průplavu Dunaj -Odra-Labe , 

který je chráněn usnesením vlády ČR č. 635 z 11.12.1996 v rámci směrné části územního 

plánu velkého územního celku Zlínské aglomerace. [24] 

V řešeném území je podle Zákona o vnitrozemské plavbě č. 114/1995Sb., řeka Morava 

včetně průplavu Otrokovice - Rohatec sledovanou vodní cestou dopravně významnou, vy-

užitelnou a je počítáno s jejím dalším splavňováním.  

Na břehu řeky Moravy v areálu Pahrbek se nachází kotviště nepravidelné rekreační lodní 

dopravy. 

 

3.7.2.9.5 Dopravní obslužnost 

Hromadná autobusová doprava 

Hromadná autobusová doprava je v současnosti zajišťována pravidelnými linkami společ-

ností ČSAD České Budějovice, ČSAD Brno – město, ČSAD Břeclav, ČSAD Hodonín, 

ČSAD Kyjov, Zlín BUS, VADOS, Housa Car, Zlínská dopravní, Autobusy Zlín-

Otrokovice, ČSAD Uh. Hradiště. Přehled počtu spojů pravidelných linek je k nahlédnutí 

uveden v příloze. 

Na území Napajedel se nachází celkem 8 autobusových zastávek, přičemž všechny jsou 

opatřeny přístřeškem. V rámci budování R 55 dojde k přesunu části provozu autobusového 

nádraží jižním směrem mezi pravý břeh řeky Moravy a těleso nové rychlostní silnice R 55, 

na níž se pak vybuduje oboustranná autobusová zastávka s přístřeškem určená pouze pro 

dálkové spoje. Ostatní autobusové zastávky zůstanou ponechány. Docházková vzdálenost 

500 m pokrývá podstatnou část města. 

Jak jsem zjistila při konzultaci s vedoucí odboru Správy majetku, investic a rozvoje MÚ 

Napajedla Bc. Alenou Zekičovou, by v souvislosti s vybudováním rychlostní komunikace 

R 55 však počet pravidelných autobusových linek, zejména dálkových spojů, projíždějících 

městem poklesl. Už současný stav dopravní obslužnosti je z pohledu občanů a z toho ply-

noucího dalšího možného rozvoje města nevyhovující. Zejména v dopoledních, večerních 

hodinách a o víkendech je četnost spojů směr Otrokovice a Zlín velmi nízká. Východiskem 
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z tohoto stavu by mohlo být již Radou města projednávané a občany diskutované propojení 

MHD Zlín – Otrokovice i na Napajedla. Problémem, který však takové řešení oddaluje je 

otázka financování. 

3.7.2.9.6 Pěší provoz 

Základní pěší provoz se odehrává na systému chodníků vedoucích podél silnic a hlavních 

místních komunikací (T.Bati, Dr.Beneše, Zábraní, Palackého. Masarykovo nám., Podzám-

čí, Žerotínova, Lány, Svatoplukova, Komenského, sídliště Nábřeží) a směrem na Pahrbek. 

Kromě toho je zde několik stezek a pěší lávka přes Moravu. Kromě toho se používají vo-

zovky místních a účelových komunikací. Alespoň jednostranný chodník chybí v ulici Zá-

moraví a dále směrem na Dubovou. Zde se chybějící chodníky postupně doplní. 

Podél ul.Zámoraví (mezi areály Fatry Napajedla) se vybuduje nový chodník, po kterém 

bude zabezpečeno  pěší propojení zástavby po pravém břehu Moravy s centrem města, 

včetně chodníku severním směrem, v souvislosti se sloučením areálu Fatry a nová integro-

vaná stezka (podcházející silnici R 55) s novou lávkou přes Moravu. Do průmyslové zóny 

sever, ul. Kvítkovická se vybuduje nová integrovaná stezka pro chodce i cyklisty. Pro za-

bezpečení pěší dostupnosti nádraží ČD je navrhována nová pěší trasa podél ul. Nádražní. 

[24] 

3.7.2.9.7 Cyklistická doprava 

Město Napajedla má svou polohou v rovinatém území podél řeky Moravy velmi dobré 

podmínky pro cyklistickou dopravu. Na katastru města však nejsou samostatné cyklistické 

stezky. Cyklisté využívají především silnice III.třídy, místní a účelové komunikace. 

Městem prochází navrhovaná nadregionální cyklistická trasa dle „Územní studie cyklistic-

kých tras v oblasti řeky Moravy" (Löw a spol., 1994). Její trasa bude vedena především na 

integrované stezce pro cyklisty i chodce vedoucí podél levého břehu řeky Moravy. 

3.7.2.9.8 Doprava v klidu  

Doprava v klidu se dělí na dvě základní skupiny - odstavování a parkování osobních vozi-

del. 
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• Odstavování - umístění vozidla mimo jízdní pruhy komunikace v místě bydliště. 

Součástí odstavování je garážování (umístění vozidla v krytých objektech). 

• Parkování - umístění vozidla mimo jízdní pruhy komunikace u objektů občanské 

vybavenosti, zaměstnání nebo bydlení. Parkování je umožněno před některými ob-

jekty občanského vybavení a před nebo uvnitř areálu větších firem. Nákladní vozi-

dla jsou umísťována buď v areálech firem (Fatra, Slavia, Agrotrans, Stival,. Arco, 

Agrotonz, hřebčín) nebo na některých místních komunikacích. 

V současnosti je počet odstavných a parkovacích ploch dostačující. V rámci nové výstavby 

se vybuduje dostatek nového stání dle plošných možností. Nové garáže budou vybudovány 

u BD ul. Komenského - doplnění stávající lokality a při jižním okraji města v lokalitě Ma-

lina II, rozšíření plochy dnešních garáží. 

Nová parkoviště budou realizována: u hřbitova, před Fatrou a rozšíření stávajícího parko-

viště Pahrbek. [24] 

3.7.2.9.9 Dopravní zařízení 

Na katastru města se na severním okraji katastru města v průmyslové zóně u silnice I/55 

nacházejí 3 čerpací stanice PHM celkem se 16 stanovišti. Na jižním okraji města u vlako-

vého nádraží je další ČS PHM se 6 stanovišti. K oběma je zajištěno ze silnice I/55 vhodné 

odbočení pomocí samostatného odbočovacího pruhu. V centrální části města je ČS PHM se 

6 stanovišti u křižovatky ulic Zábraní a Bartošova. S dalšími stanicemi se nepočítá. [24] 

V průmyslové zóně jižně od Otrokovic je umístěna čerpací stanice autoplynu. 

V severní části katastru severně od silnice I/55 je umístěna rozsáhlá zpevněná plocha Truck 

Centra sloužící také jako odstavné plochy pro vytěžovaná a celně odbavovaná nákladní 

vozidla. 
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3.8 Hospodaření města 

Finanční hospodaření obcí se řídí jejich rozpočtem. Rozpočet obce je se státním rozpočtem 

republiky spojen finančním vztahem, jímž je dotace a případně i návratná finanční výpo-

moc. Při stanovení dotace ze státního rozpočtu do rozpočtu obce nebo jejího podílu na da-

ních odváděných do státního rozpočtu se zabezpečí i náhrada nákladů, které obci vznikají 

plněním úkolů v přenesené působnosti ve výkonu státní správy. 

Obec hospodaří podle svého rozpočtu příjmů a výdajů, do kterého jsou zahrnuty vlastní 

peněžní fondy. Rozpočet obce obsahuje její příjmy a výdaje, v nichž jsou vyjádřeny všech-

ny finanční vztahy obce k organizacím jí založeným nebo zřízeným a k ostatním subjek-

tům, k nimž má obec finanční vztah na základě zákona nebo uzavřených smluv. 

3.8.1 Hospodaření města v letech 2003-2006 

    v tis. Kč 

  2003 2004 2005 2006 
Příjmy celkem 141 737  123 286 119 513 115 347 
     - běžné 139 838 120 510 93 952 90 847 
     - kapitálové 1 899 2 777 25 561 24 500 
Výdaje celkem 142 994  124 580 100 560 130 717 
     - běžné 111 767 104 229 81 193 86 474 
     - kapitálové 31 227 20 350 19 366 44 243 
Financování celkem 1 257  1 293 -18 954 15 370 

Tab. 14: Hospodaření města v letech 2003 – 2006 

[28], vlastní zpracování 
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Obr. 8: Hospodaření města Napajedla v letech 2003 -2006 

[28], vlastní zpracování 
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Podrobné plnění jednotlivých rozpočtů možno nalézt v příloze P VI - P IX 

3.8.1.1 Příjmy rozpočtu  

Celkové příjmy města se pohybovaly v rozmezí od 115 do 141 mil. Kč. Každoročně byly 

připraveny podklady pro provedení prověrky hospodaření. Hodnocení města bylo ze strany 

kontrolního orgánu bez výhrad. 

Nadprůměrných příjmů bylo dosaženo v roce 2003 a to především díky vysokým dotacím, 

které dosáhly 65 074 tis. Kč. Naproti tomu kapitálové příjmy byly v tomto roce poměrně 

nízké oproti ostatním rokům. V roce 2004 výrazně poklesly příjmy nedaňového původu a 

to méně než na polovinu. Tento deficit však vyrovnaly příjmy z daní, kde jsou od roku 

2002 výraznou položkou daňové příjmy u daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 

a daně z příjmů fyzických osob z podnikání. Již od roku 2001 se nejvýznamnější položkou 

u daňových příjmů stala DPH. Naopak relativně stabilní úroveň vykazuje daň 

z nemovitostí. K nárůstu došlo u poplatků v souvislosti s legislativní změnou v oblasti od-

padového hospodářství. 

V listopadu a prosinci roku 2003 byly zpracovány a předány ke kontrole pracovníkům Fi-

nančního úřadu ve Zlíně doklady týkající se dotací z roku 1997 a 1998 na obnovu a rekon-

strukci místních komunikací poškozených povodní a dotací z roku 1998 na rekonstrukci 

rozvodů tepla po povodni. Kontrola proběhla bez nálezu. Podkladové materiály a zpráva o 

čerpání a využití těchto dotací byla taktéž zaslána na Ministerstvo financí ČR 

k závěrečnému vyhodnocení. 

V roce 2005 a 2006 již dochází k mírnému poklesu celkových příjmů, ale naopak k výraz-

nému nárůstu příjmů kapitálových. Od roku 2003 výrazně klesají příjmy nedaňové, a to 

z 24 mil.Kč v roce 2003 na necelých 8 mil.Kč v roce 2006. Naopak se kapitálové příjmy z 

necelých 2 mil.Kč v roce 2003 zvýšily na 24 mil.Kč v roce 2006. Méně než na polovinu 

klesly přijaté dotace v letech 2005 a 2006. 

3.8.1.2 Výdaje rozpočtu 

V souvislosti s reformou veřejné správy lze pozorovat od roku 2002 nárůst neinvestičních 

výdajů. Reforma veřejné správy se také podílí na investičních výdajích. V roce 2003 

vzrostly kapitálové výdaje téměř o polovinu a to na 31 mil. Kč. V roce 2004 opět poklesly. 
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V roce 2004 bylo zpracováno 31 žádostí  pro vyplacení příspěvků na činnost místních  kul-

turních, sportovních spolků, církví a pro sociální potřeby. Postupně sepsáno 30 smluv s 24 

spolky a organizacemi a následně vyplaceny 2 mil. Kč. 

V souladu s novelou zákona o místních poplatcích byla v roce 2003 vydána nová obecně 

závazná vyhláška města č.2/2003 o místních poplatcích, která nahradila dvě stávající měst-

ské vyhlášky. 

Výdaje mají značně kolísavý charakter. V roce 2005 výrazně klesly a vyrovnaly tak schod-

ky z předchozích let. Rok 2006 byl však opět rokem vysokých výdajů, přesahujících příjmy 

o 15 mil.Kč. Tento nárůst byl zapříčiněn zvýšením výdajů kapitálových z 19 mil. Kč v roce 

2005 na 44 mil. Kč v roce 2006.  

3.8.1.3 Investice 

Tyto výdaje spolu s výdaji na opravu a udržování přispívají ke zvyšování a udržování ma-

jetku města, jeho vzhledu i životních i podmínek občanů. V Napajedlích je podíl investic 

na celkových výdajích poměrně nízký oproti celorepublikovému průměru, přesto však vý-

znamně plní svou funkci. 

  2003 2004 2005 2006 
Podíl investic na celkových výdajích 22,61% 13,84% 19,26% 33,85% 

Tab. 15: Podíl investic na celkových výdajích města v letech 2003 – 2006 

[28], vlastní zpracování 

V souladu se schváleným rozpočtem města v roce 2003 odbor správy majetku zabezpečo-

val celkem 24 rozsáhlých investičních akcí a oprav, celkem za  32 326 000,-Kč. Největší 

investiční akce se týkaly revitalizace školského areálu. Byla dokončena 2. etapa výměny 

oken na ZŠ čp. 268 za 2 970 000,- Kč. Výměna oken na ZŠ čp. 298 si vyžádala finanční 

prostředky ve výši 12 900 000,-Kč ( z toho dotace státu činila 10 mil. Kč ). V okolí školy 

se nově vybudovalo fotbalové hřiště včetně atletických sektorů za 10 900 000,- Kč (dotace 

činila 6 mil). Víceúčelové hřiště pro míčové hry bylo zrealizováno (díky dobrým klimatic-

kým podmínkám, ale za značného rizika) až ve 4. čtvrtletí  roku 2003 v celkové hodnotě 2 

805 000,- Kč ( za vydatné finanční pomoci státu 2 120 000, - Kč.). Přemístění ZUŠ si vy-

žádalo náklady ve výši 3 175 000,- Kč.  
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V roce 2004 odbor správy majetku zabezpečoval celkem 20 rozsáhlých investičních akcí a 

oprav, celkem za  17.251.000,-Kč. Největší investiční akce se týkaly revitalizace školského 

areálu. Byla dokončena 2. etapa výměny oken na ZŠ čp. 298 za 3.967.000,- Kč. Výměna 

oken na MŠ Komenského si vyžádala finanční prostředky ve výši 5.894.000,-Kč ( z toho 

dotace státu na obě budovy činila 6.999.889,- Kč). Také sociální zařízení v přízemí zdra-

votního střediska bylo v tomto roce obnoveno v hodnotě 400.000,- Kč,  a to včetně nové 

kanalizační přípojky.  Do navigačního a informačního systému města bylo v roce 2004 

investováno 200.000,- Kč, mobiliář byl  pořízen v ceně 102.000,- Kč Dle PD „ Plán obno-

vy a optimalizace dětských hřišť v Napajedlích“ byla zřízena 4 velká dětská hřiště a vyba-

vena zařízením další  stávající dětská hřiště v celkové hodnotě 500.000,- Kč. V oblasti do-

pravního systému a staveb komunikací, nejnákladnější stavbou byla akce Napajedla - auto-

busová zastávka, chodníky a stavební úpravy pro zvýšení bezpečnosti podél průtahu silnice 

III/49724 Masarykovým náměstí v rozsahu 3.055.000,- Kč. Rekonstrukce autobusového 

nádraží si vyžádala 360 000,- Kč a rekonstrukce chodníku a parkoviště na ulici Zámecká 

celkem 385.000,- Kč. Veřejné osvětlení na Masarykově Náměstí provedla TS města Napa-

jedla s.r.o. za 1.130.000,- Kč. Ne všude ve městě je kanalizace v řádném technickém stavu. 

Náklady na její opravu si vyžádaly nemalé finanční prostředky a velké úsilí při zajišťování 

havárií: kanalizační přípojka u  ZŠ I. = 155.000,- Kč, v ulici 1.máje u bytového domu č.p. 

1051 celkem 215.000,- Kč, součinnost při odstranění havárie kanalizační přípojky u byt. 

domu č.p. 1045,  oprava technologie ČOV si vyžádala náklady ve výši  220.000,- Kč.  

V roce 2005 bylo zabezpečeno celkem 30 rozsáhlých investičních akcí a oprav, celkem za 

16 mil. Kč. I když největší a nejsložitější investiční akcí bylo částečné vybudování inženýr-

ských sítí na sídlišti Malina III zatím za 4,84 mil. Kč, nejvíce financí bylo vynaloženo na 

revitalizaci školského a sportovního areálu - celkem 6,76 mil. Kč. Jednalo se především o: 

- stavební úpravy Kláštera č. p. 304 - zázemí sportovního areálu = 1,1 mil. Kč 

(300 tisíc dotace KÚ ZK) - vyregulování topné soustavy 2. ZŠ = 0,28 mil. Kč 

- stavební úpravy šaten u tělocvičny 1. ZŠ = 0,46 mil. Kč 

- oprava dešťové kanalizace u 1. ZŠ = 0,4 mil.Kč 

- přestavba objektu firmy DAVEX na MŠ si vyžádala 1,1 mil. Kč 

- oprava elektroinstalace stávajících objektů MŠ představuje 0,39 mil. Kč 
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- výměna oken a střešní krytiny a oprava krovu ZUŠ č. p. 305 přišla na 2,46 mil. 

Kč –z toho 1,68 mil. Kč byla dotace Ministerstva financí) 

Město zakoupilo v hodnotě za 85 000,-- Kč skateboardové prvky, které byly umístěny na 

autobusovém nádraží pro provozovatele tohoto sportu ve městě. Nový chodník na Třídě 

Tomáše Bati u autobusového nádraží vedoucí k vlakovému nádraží byl realizován v hodno-

tě 300 tisíc Kč a stavební úpravy plochy před radnicí a spořitelnou přišly městský rozpočet 

na 1,8 mil. Kč ( z toho 240 tisíc Kč byla dotace Krajského úřadu ZL kraje). Povodí Moravy 

v roce 2005 zahájilo a dokončilo úsek ochranné protipovodňové hráze a to od mostu u spo-

lečnosti Fatra, a. s. k zahrádkářské lokalitě Pod zahrádkami. 

Významné částky byly investovány v roce 2006 na rekonstrukci II.základní školy ve výši 

10 mil.Kč, 6 mil.Kč bylo použito na rekonstrukci místních komunikací, 4,8 mil. Kč na vý-

stavbu 16 b.j. v DPS a 4 mil.Kč na rekonstrukci DPS. 3 mil. Kč byly použity na program 

regenerace sídliště Nábřeží, který pokračuje i v roce 2007. Další 3 mil. Kč byly investovány 

na rekonstrukci domu č.p. 307, 1,5 mil. Kč na odvodnění pravobřežní části Napajedel a 

stejná částka na investiční dotaci pro Služby města Napajedla – nosič kontejnerů. A řada 

dalších méně rozsáhlých investic. 

3.8.1.4 Hospodaření obce s majetkem 

Vývoj majetku v letech 2002 - 2005

520 000,00

540 000,00

560 000,00

580 000,00

600 000,00

1.1.2002 1.1.2003 1.1.2004 1.1.2005

rok

ú
č
et

ní
 h

od
no

ta
 

m
aj

et
ku

Vývoj majetku

 

Obr. 9: Vývoj majetku města 

Vlastní zpracování 
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3.8.2 Rozpočet města Napajedla na rok 2007 

Rozpočet města Napajedla pro rok 2007 schválilo zastupitelstvo města na svém jednání 

dne 4. prosince 2006. Na jednání zastupitelstva města dne 19. února 2007 byla přijata 4 

rozpočtová opatření, která mění schválený rozpočet města. 

 v tis. Kč 
Příjmy celkem 92 374  
     - běžné 90 728 
     - kapitálové 1 646 
Výdaje celkem 110 234  
     - běžné 80 901 
     - kapitálové 29 333 
Financování celkem 17 860  

Tab. 16: Rozpočet města Napajedla na rok 2007 

[28], vlastní zpracování 

Kompletní schválený rozpočet na rok 2007 možno nalézt v příloze P X 

 

3.8.2.1 Příjmy rozpočtu 

Daňové příjmy jsou předpokládány na úrovni 58,7 mil. Kč. Rozhodující podíl na celkových 

příjmech mají daňové příjmy vybírané státem. U daní z příjmů je předpoklad 32,5 mil. Kč, 

u daně z přidané hodnoty 21,1 mil. Kč a u daně z nemovitostí 3,3 mil. Kč. Zbývající podíl 

tvoří správní a místní poplatky vybírané městem v předpokládané výši 1,8 mil. Kč. Vzhle-

dem k daňovým úpravám snižujícím v loňském roce daňový výnos obcí a k celkovým vý-

sledným daňovým příjmů za rok 2006 (stagnace na úrovni roku 2005) jsou předpokládané 

příjmy v této třídě navýšeny o 2 %. 

Nedaňové příjmy jsou předpokládány na úrovni 8,4 mil. Kč. Patří sem splátky půjčených 

prostředků v očekávané částce 0,9 mil. Kč (půjčky občanům z Fondu rozvoje bydlení), dále 

příjmy z poskytování služeb v částce 3,5 mil. Kč, příjmy z pronájmů pozemků a bytových a 

nebytových prostor v částce 3,5 mil. Kč. Zbytek 0,4 mil. Kč tvoří předpokládané příjmy z 

úroků a sankčních plateb. 

Kapitálové příjmy jsou předpokládány na úrovni 1,6 mil Kč. Příjmy jsou tvořeny doplat-

kem za prodané pozemky na Malině III.  
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Dotace jsou předpokládány na úrovni 23,5 mil. Kč. Neinvestiční dotace představují částku 

17,1 mil. Kč. Z toho připadá na výkon státní správy částka 4,1 mil. Kč, příspěvek státu na 

školství činí 1,3 mil. Kč, dotace závazně určené na výplatu dávek sociální péče a pomoci 

činí 10,3 mil. Kč. Příspěvek státu na provoz pečovatelské služby je určen částkou 0,7 mil. 

Kč a příspěvek okolních obcí městu na provoz školství a pečovatelské služby je odhadnut 

na 0,65 mil. Kč. Zatím jedinou závazně schválenou investiční dotací pro město na rok 2007 

je dotace na pokračování rekonstrukce a výstavbu nových bytových jednotek na domě s pe-

čovatelskou službou Pod Kalvarií ve výši 6,4 mil. Kč. Další případné příjmy z dotací bu-

dou do rozpočtu zapracovány až v průběhu roku po jejich závazném přidělení ze strany 

státu nebo kraje. 

3.8.2.2 Výdaje 

Běžné výdaje jsou plánovány v částce 83,1 mil. Kč. Tato provozní část rozpočtu obsahuje 

neinvestiční příspěvky města (jako zřizovatele) poskytnuté pro pokrytí části provozních 

nákladů příspěvkovým organizacím města - 1. základní škola, 2. základní škola, Mateřská 

škola Napajedla, Dům dětí a mládeže Matýsek, Klub kultury Napajedla a Služby města 

Napajedel. Proti loňskému roku byly tyto prostředky navýšeny o 4 %. Provozní část roz-

počtu dále zahrnuje výdaje na provoz městského úřadu (17,7 mil. Kč), zastupitelstva a rady 

města (2,3 mil.Kč) a organizačních složek města – kina (0,8 mil. Kč), knihovny (1,3 mil. 

Kč), jednotky sboru dobrovolných hasičů (0,3 mil. Kč), městského informačního centra 

(0,58 mil.Kč), sboru pro občanské záležitosti (0,26 mil. Kč), muzea a kroniky (0,17 mil. 

Kč), pečovatelské služby (2,2 mil. Kč) a městské policie (3,04 mil. Kč). Finančně je také 

zajištěna správa bytového a nebytového hospodářství města (1,13 mil. Kč) a prostředky na 

vydávání novin (0,4 mil. Kč). Mezi další provozní výdaje jsou zahrnuty opravy stávajícího 

nemovitého majetku – budov města v objemu 3,4 mil. Kč. Jako každoročně i letos město 

podpoří aktivity a činnost spolků a neziskových organizací finančním příspěvkem. Na tento 

účel je vyčleněna v rozpočtu částka 2,35 mil. Kč.  

Kapitálové výdaje jsou plánovány v objemu 23,3 mil. Kč. Kapitálové výdaje (investice) 

jsou limitovány finančními možnostmi. Proto je zvolena varianta průběžného zařazování 

těchto investic do rozpočtu v závislosti na zdrojích, především dotací.  
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3.8.2.3 Investice 

I v roce 2007 jsou investice v Napajedlech plánovány na průměrné úrovni ČR, a to ve výši 

26.6 % z celkových výdajů. Nejvýznamnější investice v roce 2007 jsou plánovány v částce 

6,8 mil. Kč na dokončení výstavby 16 b.j. v DPS Pod Kalvárií, 1,8 mil. Kč na výstavbu 3 

b.j. v DPS Sadová. Dále 3,3 mil. Kč na odvodnění pravobřežní části Napajedel. V součas-

nosti město žádá o dotaci ve výši 6 mil Kč u ministerstva pro místní rozvoj z podprogramu 

Regenerace panelových sídlišť na podporu regenerace sídliště Nábřeží, přičemž samo bude 

investovat 3 mil.Kč. Dalších 1,29 mil. Kč je plánováno na rekonstrukci místních komuni-

kací a 1,2 mil. Kč na cyklostezku v centru města. A řada dalších méně rozsáhlých investic. 

 

 

Rok 2003 byl rokem pro rozpočet i celkový majetek města výrazně přínosným a město vy-

kázalo výrazné příjmy a prokázalo svou schopnost včas splácet své závazky. Hospodářský 

výsledek byl na konci roku 2003 6,9 mil. Kč. Město uhradilo většinu svých dlouhodobých 

závazků. Že město plně postupuje ve svém rozvoji prokázal i rok 2004. Přijatá návratná 

finanční výpomoc mezi rozpočty od MF z roku 1997 byla snížena ze 4 mil.Kč na 1,7 

mil.Kč. Krátkodobé závazky se zvýšily o 10 mil. Kč a to především prostřednictvím přija-

tých záloh od nájemců bytových a nebytových prostor, za služby související s jejich užívá-

ním - kumulovaná částka za celý rok 7,4 mil byla zaúčtována oproti pohledávkám za ná-

jemci.Kč. Část bankovního úvěru od České spořitelny a.s. na rekonstrukci sportovního are-

álu u škol, hřiště pro atletiku a kopanou (z roku 2003) byla splacena a závazek tak snížen 

na 2,3 mil.Kč. Vklad do NBTH s.r.o. byl snížen na 24,5 mil. Kč. 

Správa nemovitého majetku města byla zajišťována společnostmi NBTH s.r.o. (opravy a 

údržba bytových a nebytových objektů)  a  TS města Napajedla s.r.o. (opravy a údržba ko-

munikací, veřejného osvětlení), se kterými odbor SMIR úzce spolupracuje a provádí  fy-

zické kontroly akcí prováděných těmito obchodními společnostmi. Dále se jednalo o  ob-

last kontroly faktur, spotřeby materiálu, vykonané práce a pod. 

Pro zajištění řádného hospodaření s obecními finančními prostředky byla prováděna po-

ptávková či výběrová řízení na zhotovitele stavby (spoluúčast při VŘ organizovaných TS 

s.r.o. nebo NBTH, s.r.o.).  



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 79 

 

Celkově lze konstatovat, že hospodaření Napajedel si udržuje jistou úroveň bez větších 

výkyvů. Město je schopno a ochotno dostát řádně a včas svým závazkům. Jako nedostatek 

je ale zřejmý dlouhodobý schodek v rozdílu příjmů a výdajů v jednotlivých letech. Z toho 

lze usoudit, že město se neuchyluje k co nejmenším nadbytečným a méně účelným výda-

jům. V roce 2003 výdaje přesahovaly příjmy o 1,2 mil. Kč a v roce 2004 o 1,3 mil.Kč. Vý-

jimkou byl pouze rok 2005, kdy celkové příjmy přesáhly výdaje o téměř 18 mil. Kč. Rok 

2006 však opět přinesl vysoký schodek v celkové výši 15 mil. Kč.  Jsou to částky nezane-

dbatelné, avšak snaha města o snížení tohoto schodku je patrná. Pro rozsáhlejší rozvoj měs-

ta je také vhodné, aby podíl investic na celkových výdajích si i nadále udržel hranici ale-

spoň nad 20%. Momentálně se investice nachází na průměrné úrovni. V nadprůměrných 

33% se investice pohybovaly jedině v roce 2006. Do tohoto roku se investic pohybovaly 

v podprůměru, což nijak nepřispělo celkové atraktivnosti města. 

Do budoucna lze očekávat rostoucí objem majetku a z něj plynoucích příjmů, rostoucí ob-

jem investičních výdajů do oblasti bydlení, do budování komunikací (především pak plá-

nované R55), výkupu pozemků atd. 
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3.9 Sociální sféra 

Sociální péči v Napajedlech zajišťují 2 domy s pečovatelskou službou a 1 domov důchod-

ců: 

• Domov s pečovatelskou službou situovaný na ul. Pod Kalvárií má kapacitu 29 lů-

žek. Byl vybudován Českým červeným křížem a městem Napajedla v letech 1998-

1999 pomocí veřejné sbírky Fondu humanity ČČK pro oblasti postižené povodní 

v roce 1997. Největšími dárci byla TV Nova a SPT Telecom a. s. 

• Penzion na ul. Sadová (Domov s pečovatelskou službou ) má v současnosti kapaci-

tu 22 garsonek. 

Ročně je neuspokojených žadatelů o byt v  DPS v průměru 20. 

• Domov důchodců na ul. Husova má kapacitu 66 lůžek. Byl zřízen v roce 1996 Zlín-

ským krajem 

• Odbor sociálních věcí - zajišťuje výkon státní správy a samosprávy - rozhoduje o 

dávkách sociální péče, dále o výchovných opatřeních v oblasti sociálně právní 

ochrany dětí, o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění a nově 

od 1.1.2005 také o poskytování pečovatelské služby a o výši úhrad za prováděné 

úkony pečovatelské služby. Zprostředkovává žádosti o umístění do domova dů-

chodců a domů s pečovatelskou službou. Poskytuje sociálně právní poradenství a 

pomoc občanům v obtížné sociální situaci. [26] 

• Sociální komise se zabývala sociálními problémy ve městě, problematikou alkoho-

lismu a toxikomanie mládeže, projednávala podklady pro radu města na přidělení 

dotace nestátním subjektům, podporovala volnočasové aktivity na území města po-

řádané pro děti a mládež, podávala radě města návrhy na přidělení bytů v domech s 

pečovatelskou službou. [26] 

 

V oblasti sociální péče se nepředpokládá výstavba velkokapacitních zařízení, která budou 

v budoucnu spíše nahrazována menšími formami. V budoucnu bude kladen větší důraz na 

jejich diferenciaci podle druhu ošetřovatelské péče. 
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V rámci projektu Komunitního plánování sociálních služeb na Otrokovicku byla provedena 

analýza sociálních služeb v regionu a distribuována publikace Katalog sociálních služeb na 

Otrokovicku, která obsahuje kontakty na poskytovatele soc. služeb a kontakty na pomoc v 

krizových situacích. 
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3.10 Trh práce 

Nezávislý vývoj nabídky a poptávky po pracovní síle v ČR dává výsledné změny 

v nezaměstnanosti. V devadesátých letech se ještě udržuje relativně nízká nezaměstnanost, 

protože ekonomika stačí absorbovat příliv silnějších ročníků obyvatelstva. Koncem deva-

desátých let nastává souběh dvou tendencí. Zatímco nabídka pracovní síly stále roste, po-

ptávka prudce klesá, takže nezaměstnanost rychle roste na maximum v roce 1999. Po roce 

2000 nastává obrat a nezaměstnanost se v absolutním vyjádření začíná snižovat jako důsle-

dek pozvolného snižování nabídky při víceméně stagnující poptávce. Pozoruhodné je, že 

ani růst poptávky v posledních dvou letech na tom nic nezměnil, neboť ta především ab-

sorbovala růst počtu zaměstnaných cizinců. [12] 

3.10.1 Míra nezaměstnanosti 

Základním ukazatelem trhu práce je míra nezaměstnanosti, která procentuálním způsobem 

vyjadřuje podíl nezaměstnaných na celkové pracovní síle. Míra nezaměstnanosti se vyvíjí 

odlišně v jednotlivých regionech, podle regionálních disparit. Je tedy jedním z hlavních 

kritérií vymezujících problémové regiony. V následujícím grafu je znázorněno srovnání 

vývoje míry nezaměstnanosti za celou ČR, Zlínský kraj a město Napajedla. 
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Obr. 10: Srovnání vývoje míry nezaměstnanosti v Napajedlech, Zlínském kraji a ČR 

[33], vlastní zpracování 
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V roce 2001 byla průměrná míra nezaměstnanosti v Napajedlech, Zlínském kraji i celé ČR 

na srovnatelné úrovni, a to mírně nad osmi procenty. Napajedla se tedy nijak nevychylova-

la. Od tohoto roku se však míra nezaměstnanosti zvedla až na 10,23% v roce 2004, zatímco 

průměry kraje se chovaly zcela opačně a klesly tak na 7,4 %. V roce 2005 se naopak Napa-

jedla dostala na velmi nízkou hranici, tedy z 10,23% v roce 2004 na 7,76%, oproti kraji kde 

se míra nezaměstnanosti prudce zvýšila na 9,4%. V následujícím roce nezaměstnanost stej-

noměrně klesá jak v Napajedlech, tak kraji i ČR. K 30.4. 2007 je kraj na úrovni průměru 

ČR, tedy 6,75% a Napajedla na pouhých 5,71%. 

 

3.10.2 Ekonomická aktivita obyvatel podle odvětví 

 

Napajedla , SLDB 2001   Slavičín, SLDB 2001  
Obyvatelstvo celkem 

  7607  
Obyvatelstvo celkem 

  7159 
Ekonomicky aktivní celkem  4008  Ekonomicky aktivní celkem  3671 

z toho 
zemědělství, lesnic-
tví, rybolov  77  z toho 

zemědělství, lesnic-
tví, rybolov  98 

podle průmysl  1749  podle průmysl  1415 
odvětví stavebnictví  263  odvětví stavebnictví  313 

  
obchod,opravy mo-
tor. vozidel  474    

obchod,opravy mo-
tor. vozidel  322 

  
doprava, pošty a 
telekomunikace  174    

doprava, pošty a 
telekomunikace  182 

  
veřejná správa, 
obrana, soc. zabez.  158    

veřejná správa, 
obrana, soc. zabez.  217 

  
školství, zdravot., 
veter. a soc. činn. 

 335  
    

školství, zdravot., 
veter. a soc. činn. 

 399  
 

Tab. 17: Srovnání ekonomické aktivity obyvatel v Napajedlech a ve Slavičíně 

 

Srovnám-li podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva na celkovém počtu obyvatel, je na 

tom Slavičín o malinko lépe. Charakteru města Napajedla odpovídá i podíl ekonomicky 

aktivního obyvatelstva v průmyslu, který je poměrně vysoký. Napajedla také významně 

převyšují Slavičín svým počtem ekonomicky aktivních obyvatel v oblasti  obchodu a opra-

vy motorových vozidel. Naopak pokulhávají za Slavičínem v oblasti veřejné správy, škosl-

tví, zdravotnictví a soc. činností. 
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3.11 Průmysl a zemědělství 

Podle SLDB bylo v Napajedlech k 31.12.2001 registrováno 34 podnikatelských subjektů 

s ekonomickou činností v zemědělství, lesnictví a rybolovu. Do roku 2004 se tento počet 

zvýšil o pouhé 3 subjekty, kdežto subjekty podnikajících v průmyslu se ve sledovaném 

časovém rozmezí zvýšily z 273 na 305.  

Při srovnání s městem Slavičín nalezneme zcela jiný poměr zemědělství a průmyslu. Za-

tímco ve Slavičíně se počet zemědělských subjektů blíží téměř polovině počtu subjektů 

průmyslových, v Napajedlech je to pouhá osmina. Výrazně vyšší podíl průmyslových sub-

jektů v Napajedlech vypovídá o jeho průmyslovém charakteru. 

3.11.1 Průmysl, stavebnictví, skladová hospodářství 

Městu dominuje průmyslový charakter, díky rozvoji původně státních závodů Fatra, a.s. a 

Slavia, a.s. Slavia začínala v roce 1925 jako slévárna, kde se později soustředila na strojí-

renství, vývoj a výrobu nových motorů, kompresorů a čerpadel. Objem výroby 

v sedmdesátých letech předstihl Fatru a Slavia vyváží své výrobky do celého světa. V dů-

sledku vlny privatizace v 80. letech se však Slavia rozpadá a v dnešní době je velká část 

tohoto bývalého areálu nevyužita. Výrobu se pokusilo oživit několik nových podniků, jako 

např. AR-STAL s.r.o., GAMEX CZ s.r.o., GOTECH s.r.o 

3.11.1.1 Výrobní areály po pravém břehu řeky Moravy 

FATRA a.s. - Je odštěpeným závodem společnosti Aliachem a. s., který do roku 1998 pů-

sobil samostatně. Areál je situován mezi železniční tratí Přerov - Břeclav a silnicí I/55 zá-

padně od města Napajedel v trati Zámoraví.Výrobní plochy jsou rozděleny silnicí směrem 

na Žlutavy. Hlavním předmětem podnikání je výroba výrobků z plastů včetně vývoje a 

aplikací (podlahoviny, obaloviny, technické fólie, nábytkářské profily, dopravní pásy, sta-

vební profily, izolační fólie, hadice PVC, svařované výrobky, trubičky a profily 

z polyolefinů). Součástí závodu je provozovna v Chropyni. Závod vznikl v roce 1949 a do 

roku 2002 byl znám pod jménem Technoplast. Zaměstnává - společně s provozovnou v 

Chropyni - asi 1 800 lidí. V roce 2003 za výrobky a služby utržili 2,8 miliardy Kč a polovi-

na produkce směřovala na zahraniční trhy. [16] 
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V České republice  tvoří 6,6 % produkce plastikářského průmyslu. V roce 1999 zaměstná-

vala Fatra přibližně 1200 zaměstnanců. Od této doby počet zaměstnanců klesl na 1120, 

zapříčiněním nových zavedených technologií. Z celkového počtu zaměstnanců je přibližně 

50 % místních obyvatel a zbytek dojíždí z okolních obcí. Fatra je výrazným tvůrcem pra-

covních míst v Napajedlích . 

Firma se aktivně podílí na rozvoji města Napajedla sponzorskými dary i dotacemi do spor-

tovních zařízení, sportovních oddílů (Zlín Fatra – volejbal), kulturních akcí, operativní vý-

pomocí i pořádáním školních exkurzí. Ředitel strojírenského oddělení a předseda odborů 

jsou členy zastupitelstva města. 

Technologie šetrné k životnímu prostředí, orientace na nové materiály a hledání nových 

způsobů využití plastů jsou součástí rozvojové strategie závodu. V posledním desetiletí 

investovala Fatra do přímé ochrany životního prostředí přes 160 milionů korun. Ve srovná-

ní s rokem 1997 nedosahují emise těkavých organických látek ani jedné čtvrtiny. Novými 

technologiemi a optimalizací výroby byla snížena  spotřeba vody a všech druhů energií. 

Objem produkce v tunách se přitom změnil v rozpětí šesti let pouze o necelá tři procenta. V 

roce 1997 připadalo na 1 tunu výrobků 38 kg odpadů, v roce 2002 to byla méně než polo-

vina - 17 kg. [16] 

Pozice firmy je vitální, firma se neustále rozvíjí, doplňuje nové technologie, aktivně přispí-

vá k ochraně životního prostředí a snižování vypouštěných chemikálií, snižování množství 

odpadů a rozvoji města Napajedla. Fatra je perspektivní díky zvyšujícím se tržbám za pro-

dej vlastních výrobků a služeb. V roce 1999 tržby dosahovaly 1 577 027 tis. Kč, v roce 

2003 tomu bylo již 2,8 mld. Kč. Výhledově si firma udrží svou poměrně dominantní pozici 

na trhu plastikářských výrobků a bude ji nadále rozvíjet a upevňovat. 

GARANT ZLÍN s.r.o. - umístění na ul. Zámoraví u železniční tratě. Předmětem podnikání 

je výroba zemědělských strojů a zařízení, strojírenská výroba. Plocha areálu je stabilizová-

na, plošný rozvoj se nepředpokládá. 

Cihelna,  betonáma    - umístění v blízkosti železniční trati, severozápadně od Zámoraví, 

zdevastovaný areál je mimo provoz, plocha je stabilizována. 

GREKA - bývalé JM dřevařské závody - areál umístěn v blízkosti železničního nádraží 

mezi silnicí I/55  a  řekou  Moravou.   Předmět podnikání jsou prodejní sklady dřeva  a 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 86 

 

dřevěných výrobků. V souvislosti s realizací rychlostní komunikace R55 je navrženo pře-

místění areálu do průmyslové zóny sever. 

3.11.1.2 Podniky v průmyslové zóně Napajedla nacházející se severně od města 

AGROS-TRANS - umístění mezi silnicí I/55 a železniční tratí. Předmět podnikání jsou 

dopravní a opravárenské služby, celní sklad.  

SERVIS – TRANSPORT – TECHNIK a.s. - společnost sídlí v těsné blízkosti silnice 

č.55 v průmyslové zóně mezi obcemi Otrokovice a Napajedla. 

Její činnost je rozčleněna na několik divizí: galvanické úpravy povrchu kovových materiá-

lů, výroba přípravků a nástrojů, mezinárodní kamionová doprava, profesní renovace histo-

rických vozidel. Firma se rozvíjí. 

Investiční společnost – bývalý STIVAL s.r.o - umístění mezi silnicí I/55 a železniční tratí. 

Předmětem podnikání je pronájem kancelářských a skladovacích prostor.  

TRUCK centrum  - plocha odstavných stání pro kamiony je vybudována mezi AGRO-

TRANSem a čerpací stanicí pohonných hmot. Konstantní postavení na trhu. 

PSG-servis, a.s. Zlín - stavební dvůr PSG, Otrokovice - Kvítkovice 35 % rozlohy na 

k.ú.Napajedla, 65 % rozlohy na k.ú. Otrokovice. Záměrem je vybudovat připojení areálu na 

silnici I/55 směr Napajedla. Firma se významně rozvíjí. 

3.11.1.3 Výrobní areály v jižní části města 

Býv. areál SLAVIA a.s. - areál je umístěn v prostoru mezi ul. 2. května a řekou Moravou. 

Jednotlivé objekty jsou odprodávány menším podnikatelským subjektům, v areálu tedy 

působí řada menších firem. 

Záměr města je otevření areálu, jeho zpřístupnění po navrhované komunikaci, která se vý-

hledově propojí na spojku silnic III/497 24 a I/55. Dosáhne se tak intenzivního využití vol-

ných ploch. Vzhledem k tomu, že areál navazuje na stávající obytné plochy, neměla by zde 

být umísťována výroba, která by negativně ovlivňovala životní prostředí. [24] 

AZ STAV spol. s r.o. - umístění v ploše mezi ul. Pod zahrádkami a řekou Moravou, před-

mětem podnikání je provádění staveb, jejich změn a udržování. V současné době byl rozší-

řen předmět podnikání o autodopravu vozidly AVIA s nosiči kontejnerů. Firma má 30 pra-

covníků a postupně se rozvíjí.  
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RT- 90 spol. s r.o. - umístění v ploše mezi ul. Pod zahrádkami a řekou Moravou, předmět 

podnikání je zpracování plastů. Plošně stabilizováno, bez možnosti rozvoje. Současným 

záměrem je výstavba výrobní haly s novým zařízením na stávajících plochách. 

RHL PLAST s.r.o. - umístění v obytném území na ul. Dr. Ed. Beneše, Předmět podnikání 

je zpracování plastů. Plošně stabilizováno, bez možnosti rozvoje. 

GZ - SAND, s.r.o. - umístění v jižní části k.ú. Napajedla, zabývá se těžbou štěrkopísku v 

lokalitě Luh. Společnost zaujímá jedno z čelných míst v produkci štěrkopísků. Vznikla  v 

 roce 1993   jako   soukromá  společnost   provádějící   těžbu v  lokalitě  Spytihněv - Napa-

jedla. V březnu 2005 se společnost stala členem skupiny CEMEX, která je předním světo-

vým výrobcem cementu, betonových směsí a také významným producentem kameniva. 

Toto spojení umožnilo implementovat nové technologie a postupy s cílem neustále zlepšo-

vat kvalitu  produktů  i  služeb. Od svého vzniku se GZ-Sand,s.r.o. vedle těžby a úpravy 

štěrkopísků také aktivně podílí na ochraně životního prostředí. 

Stanovena hranice těžebního prostoru, po vytěžení biologická rekultivace. 

 

Na území města se nachází drobné výrobní a nevýrobní firmy v rozptylu, v obytném území. 

Vzhledem k jejich velikosti a aktivitám není existence těchto firem rozhodující. 
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3.11.2 Zemědělství 

Zemědělství je v samotném městě zastoupeno pouze okrajově. Významným subjektem je 

především Hřebčín Napajedla s dlouhodobou tradicí a Plemenářské služby, a.s. v Kvítkovi-

cích. 

Hřebčín Napajedla a.s. - areál hřebčína se nachází v blízkosti zámku, kde je soustředěna 

administrativa, stáje, výběhy koní. Další objekty a výběhy koní se nacházejí v lokalitě Pěn-

né v blízkosti Pahrbku. Stav objektů je vyhovující. Hlavní činností je chov a odchov ang-

lického plnokrevníka. Výměra pozemků celkem je 204 ha zemědělské půdy. [17] 

Současným záměrem je rozšíření odchovu mladých koní, rozšíření stájové kapacity o cca 

25 boxů uvnitř stávajícího areálu, zvýšení výměry pastvin o cca 40 ha a lučních porostů 

(příp. orné půdy) pro  výrobu sena o 20 ha. 

Plemenářské služby a.s. Kvítkovice, farma Prusinky - areál je situován ve volné krajině, 

jihovýchodně od města. Předmětem činnosti jsou plemenářské a obchodní služby v cho-

vech hospodářských zvířat. Přidruženou výrobou je výroba zboží ze dřeva a korku, vlnitého 

papíru, lepenky a balicího materiálu z papíru a lepenky. Na jihozápadním okraji areálu je 

navržena plocha pro vybudování hnojiště. V návaznosti na areál živočišné výroby je vyme-

zena plocha pro kompostárnu. Po obvodu celého areálu je navržena výsadba izolační zele-

ně. Tato zeleň by měla mít funkci hygienickou a měla by působit i jako pohledová bariéra.  

INTER-TRAB CENTRUM  Napajedla - objekty a zařízení sloužící chovu koní se nachá-

zejí na počátku průmyslové zóny (ul. Kvítkovická), mezi silnicí I/55 a železnicí. Součástí 

areálu je klusácká dráha a výběhy koní.  

NAP-CHICK  - drůbežárna je umístěna v blízkosti železničního přejezdu, směr Halenkovi-

ce. Předmětem činnosti je výkrm drůbeže a prodej. Současným záměrem je výstavba mra-

zírny v areálu.  

AGROTONZ  Tlumačov - drůbežárna, plemenářský chov slepic. Areál drůbežárny se na-

chází v blízkosti železničního přejezdu směrem na Žlutavy v dostatečné vzdálenosti od 

obytné zástavby.  

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ - odchovna ryb je situována u slepého ramene řeky Moravy 

jižně od Pahrbku. 
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3.12 Cestovní ruch, rekreace 

3.12.1 Městské informační centrum 

Pro cestovní ruch je v Napajedlech přínosem Městské informační centrum, které slouží jak 

občanům, tak turistům k poskytování informací o děním a cestováním v Napajedlech i blíz-

kém okolí, poskytuje informační letáky a prodává mapy, pohledy, místní publikace o Napa-

jedlech i Baťově kanále. 

3.12.2 Sportovní zařízení 

- viz. Kapitola 3.7 Infrastruktura, podkapitola 3.7.1.3 

3.12.3 Rekreační plochy 

3.12.3.1 Rekreační areál Pahrbek 

Rekreační areál se nachází jižně od Napajedel u slepého ramene řeky Moravy. Součástí 

areálu jsou ubytovací a stravovací zařízení, maloplošná hřiště, přírodní koupání včetně po-

třebného sociálního zázemí. [39] 

Kapacita ubytovacího zařízení :   volná   kempinková plocha      60 lůžek 

                                                                 chatové objekty          208 lůžek 

                                                                 chatové ubytovny         82 lůžek 

Rezervní plocha pro sportovní využití navazující na rekreační areál Pahrbek je určena pro 

taková sportovní zařízení, která nezpůsobí budování větších objektů v území. Důvodem je 

to, že tato plocha se nachází v inundačním území řeky Moravy. 

3.12.3.2 Plochy individuální rekreace  

V rámci katastrálního území Napajedla se nachází několik rozsáhlejších lokalit s objekty 

individuální rekreace – Svatojánky, Radovany, Makové, U cihelny, Dubová, Kotáry, Stará 

hora. 
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Rozšíření ploch individuální rekreace je navrženo především ve vazbě na stávající plochy – 

rozsáhlejší plocha v lokalitě Svatojánsky, menší plochy v lokalitě Kalvárie, Dubová a Tí-

těž. 

 

3.12.4 Turistika 

Turisticky atraktivní je okolí Napajedel díky ohraničení výběžky Vizovických vrchů 

s Kalvárií, ze západu jsou to výběžky Chřibů a Makovou. Údolí tvoří rozhraní mezi Slo-

váckem a Hanou a odděluje také oba moravské úvaly. 

Území Napajedla se nachází na rozhraní oblastí cestovního ruchu I.kategorie č.46 Valaš-

sko, III.kategorie č.45 Slovácko, IV.kategorie č.44 Chřiby. 

Rekreační funkce města je dána jeho bohatou historií, kulturní tradicí a zajímavým přírod-

ním prostředím, které město obklopuje. Střed města byl vyhlášen chráněným památkovým 

územím. Okolí je vhodné pro turistické a cykloturistické výlety především do blízkých 

Chřibů a Vizovických vrchů. Katastrálním územím prochází několik turistických a cyklotu-

ristických značených tras. 

Poloha města umožňuje výlety do Hanáckých Athén – Kroměříže, do města Zlína, do nej-

krásnějších moravských lázní – Luhačovic, k vykopávkám staroslovanského osídlení do 

Starého Města, Uh. Hradiště apod. 

 

3.12.5 Kulturní akce 

Koncertní síň Klášterní kaple Napajedla – pravidelně pořádají koncerty účinkujících 

z celé republiky 

Klub kultury – pořádá pravidelná divadelní představení, taneční večery před klubem, kon-

certy a výstavy, folklorní festival souborů Valašska, Slovácka a Hané - Moravské chodníč-

ky. Každoročně pořádá divadelní festival ochotnických souborů "Napajedla 2007", letos 

v dubnu již 50.ročník. 

Sokolovna – zde se pravidelně konají plesy a Mezinárodní entomologická burza 
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Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a Sbor dobrovolných hasičů v Napajedlích pra-

videlně pořádá Hasičskou  zábavu. 

Muzeum Napajedla - pořádá pravidelné výstavy na různá témata. 

V zámeckém parku se pravidelně koná Svatováclavský večer. 
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4 SWOT ANALÝZA 

4.1 Silné stránky 

Hospodářský rozvoj 

- výhodná poloha města v blízkosti sídla kraje 

- situování města na trase hlavního dopravního koridoru kraje železničního, 

silničního, leteckého, vodního 

- město se nachází v trase významného urbanizačního Pomoravského korido-

ru  

- spádové centrum okolních obcí 

- členství ve svazku obcí Mikroregion Otrokovicko 

- město má schopnost a je ochotno dostát řádně a včas svým závazkům 

- zvyšování podílu investic na celkových výdajích města v posledních 2 letech 

- hustá obchodní síť, kvalitní podmínky pro rozvoj služeb 

- dlouhodobá tradice průmyslových odvětví 

- existence závodu Fatra, jako významného tvůrce pracovních míst v obci a 

okolí 

- dlouhodobá tradice místního hřebčína 

Cestovní ruch, rekreace 

- řada příležitostí pro využití volného času především k rekreačnímu sportu a 

oddechu 

- jádro města je chráněnou památkovou zónou 

- členství ve svazku obcí Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní ces-

ty na řece Moravě 

- existence rekreačního střediska Pahrbek 

- vysoký počet kulturních a společenských akcí v průběhu roku 

- atraktivní přírodní prostředí 
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- existence Městského informačního centra 

Lidské zdroje 

- konstantní stav počtu obyvatel bez větších výkyvů 

- konstantní úroveň sňatečnosti 

- nízká míra nezaměstnanosti 

- řada nezastavěných pozemků jako možnost dalšího rozvoje bytové výstavby 

- existence Koncepce bytové politiky v Napajedlech 

- existence Fondu rozvoje bydlení 

- bohatá historie, kulturní tradice 

- vysoká koncentrace občanské vybavenosti 

- existence DDM a Základní umělecké školy 

- existence metody Komunitní plánování sociálních služeb na Otrokovicku 

- velká koncentrace ubytovacích a stravovacích služeb 

Technická infrastruktura 

- město je prakticky celé plynofikováno   

- vybudovaná téměř kompletní protipovodňová ochrana 

- územím prochází  výhledová trasa plavebního průplavu Dunaj – Odra – La-

be 

- plánovaná výstavba rychlostní komunikace R55 

Životní prostředí 

- výhradní ložiska nerostných surovin 

- příznivé životní prostředí  

- čistota ovzduší 

- zlepšená kvalita vody v řece Moravě v posledních letech 

- těžba štěrkopísku  vytváří  stanoviště pro vznik lužních a vlhkomilných spo-

lečenstev 
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- rekultivované skládky, třídění odpadu 

- vysoké množství zeleně v zastavěném území 

- území leží v klimaticky teplé oblasti 

4.2 Slabé stránky 

Hospodářský rozvoj 

- nízká snaha města o co nejmenší nadbytečné a méně účelné výdaje 

- dlouhodobý schodek v rozdílu příjmů a výdajů města 

- nízký podíl investičních výdajů na celkových výdajích města v minulých le-

tech 

- špatná dostupnost větších měst (Otrokovice, Zlín) 

- nízká nabídka volných pracovních míst 

- nízký podíl zaměstnanosti v sektoru služeb 

Cestovní ruch, rekreace 

- málo rozšířené služby pro rozvoj  cestovního ruchu 

- nedostatečná připravenosti podnikatelských subjektu pro oblast cestovního 

ruchu 

- absence veřejných sportovišť s celoročním provozem, krytých bazénů 

Lidské zdroje 

- stagnace vývoje počtu obyvatelstva 

- dlouhodobě se zvyšující záporné saldo migrace 

- nižší podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva 

- nízký podíl vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva 

- vysoký počet vyjíždějících obyvatel do zaměstnání a škol 

- nadprůměrný počet osob na 1 byt oproti ČR 

- vysoké stáří bytového fondu 
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- nízká kapacita DPS 

- minimální nabídka středního školství, absence nabídky celoživotního vzdě-

lávání 

- absence zábavních zařízení pro mládež, centra pro mládež 

Technická infrastruktura 

- úseky se špatným rozvodem el. energie, nezajišťující dodržení předepsaných 

parametrů dodávané el. energie 

- nízká četnost dopravních spojů o víkendech a ve večerních hodinách 

- železniční stanice je příliš vzdálena od centra města i autobusového nádraží 

- nedostatečný počet parkovacích míst v odpovídající vzdálenosti od bydliš-

tě(100m) 

- absence samostatné cyklistické stezky na katastru města 

Životní prostředí 

- těžba štěrkopísku vytváří vodní plochy s nestabilními břehy 

- město ohrožené povodněmi 
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4.3 Příležitosti 

Hospodářský rozvoj 

- zlepšení dopravní dostupnosti Otrokovic, Zlína 

- předpoklady dalšího rozvoje a urbanizace díky umístění na důležitých tra-

sách mezinárodního spojení 

- rozvoj spolupráce s ostatními členy Mikroregionu Otrokovicko 

- získání finančních prostředků ze zdrojů kraje, ČR 

- získání dotací ze zdrojů EU 

- změny legislativy v oblasti daní ve prospěch měst 

- zvýšení ekonomického růstu ČR 

- vstup nových investorů na místní trh 

- využití chátrajících průmyslových areálů 

Cestovní ruch, rekreace 

- nová výstavba objektů pro rekreaci a sportovní vyžití, zejména krytých 

- zvýšení rekreační atraktivity zpřístupněním nových vodních ploch v jižní 

části katastru města  

- podpoření atraktivity Baťova kanálu 

- využití hřebčína Napajedla, jako atrakce pro cestovní ruch 

- zvýšení atraktivity města, jeho propagace 

- rozšíření služeb pro rozvoj cestovního ruchu 

- podpora podnikatelských aktivit v oblasti cestovního ruchu 

Lidské zdroje 

- vládní opatření eliminující nízkou porodnost 

- výstavba nových bytových komplexů 

- regenerace obytných sídlišť 
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- výstavba sportovišť s celoročním provozem 

- podpora vzniku centra pro mládež 

- celkové zvýšení zaměstnanosti 

- zvýšení podílu zaměstnanosti v terciéru 

- rekonstrukce a modernizace bytového fondu 

- dostavba nových b.j. v DPS 

Technická infrastruktura 

- vybudování rychlostní komunikace R 55 

- zlepšení dopravní obslužnosti 

- rozvoj stávající a využití nových typů dopravní obslužnosti 

- napojení katastru Napajedla na regionální cyklistické stezky 

Životní prostředí 

- propagace třídění odpadů 

- pokutování původců černých skládek a jiného znečištění 

- trend úspor elektrické energie, čerpající z obnovitelných zdrojů energie 

- využívání kolektorů slunečního záření 

- rozvíjení ploch zeleně ve městě 

- využití dotací z fondu  Životního prostředí ČR, dotací EU 
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4.4 Ohrožení 

Hospodářský rozvoj 

- nízká podpora malého a středního podnikání snižuje tvorbu nových pracov-

ních míst 

- odliv významných zaměstnavatelů v regionu do vzdálenějších regionů 

- změna legislativy v neprospěch měst 

- zvýšení konkurence  větších prodejních ploch v příměstských lokalitách 

Cestovní ruch, rekreace 

- zvýšení konkurence turistické atraktivity okolních obcí a měst 

- nízká podpora cestovního ruchu 

- nerozvinutí infrastruktury pro cestovní ruch 

Lidské zdroje 

- trend snižující se porodnosti, klesající počet obyvatel v předproduktivním 

věku 

- odchod mladší a kvalifikovanější části populace do větších měst (Zlín, 

Uherské Hradiště) za studiem, zaměstnáním 

- opětovné zvýšení nezaměstnanosti 

- snížení podílu ekonomicky aktivního obyvatelstva 

- zvýšení záporného migračního salda 

- rušení školských zařízení 

Technická infrastruktura 

- snižování počtu spojů autobusové dopravy 

- nezískání dotací na rozvoj dopravní obslužnosti 

- nedokončení protipovodňových hrází 

Životní prostředí 

- zvýšení hluku z dopravy při vybudování rychlostní komunikace R 55 
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- živelné pohromy 
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5 STRATEGIE ROZVOJE 

5.1 Souhrnná vize 

Město Napajedla s jeho významným a strategicky využitelným místem v regionu, 

v blízkosti sídla kraje, bude městem rozvíjejícím příjemné a zdravé bydlení s rozmanitým 

občanským vybavením, městem plným zeleně s kvalitním životním prostředím, kulturním 

vyžitím, nabízejícím občanům i turistům pestré využití volného času, město plně podporu-

jící rozvoj podnikání s dobrými podmínkami pro rozvoj cestovního ruchu a tedy i vznik 

nových pracovních příležitostí. 

 

5.1.1 Strategický cíl 1: Vytvoření dopravní infrastruktury podporující ochranu ži-

votní prostředí a sídelní rozvoj města 

Dopravní obslužnost města je již nyní v nevyhovujícím stavu, zejména co se týká četnosti 

spojů ve večerních hodinách a o víkendech. Zhoršení se očekává po dostavbě rychlostní 

komunikace R55, kdy by většina dálkových autobusových spojů již Napajedly neprojíždě-

la. Počet dojíždějících osob do zaměstnání za hranice obce je zde vysoce nadprůměrný. 

Občané bez vlastního osobního automobilu, jsou tak odkázáni na spoje, jejichž časové in-

tervaly jsou nevyhovující pro dojížďku do zaměstnání v okolních městech, zejména Otro-

kovicích a Zlíně. Důsledkem by pak byla snížená možnost využití pracovních nabídek, tedy 

zvýšená nezaměstnanost v Napajedlech nebo zvýšená migrace stěhováním obyvatel za pra-

cí do větších měst. Z toho důvodu je vhodné iniciovat vznik nových typů dopravy a zajistit 

tak spojení města nejen s krajským městem Zlínem, ale rovněž s Otrokovicemi, které jsou 

pro Napajedla i okolní obce obcí s rozšířenou působností. Zajištění kvalitní dopravní ob-

služnosti by tak zvýšilo počet osob využívajících takový typ dopravy v neprospěch osob-

ních automobilů, které ve větší míře přispívají ke zhoršení životního prostředí.  

 Priorita 1.1: Usilovat o zlepšení dopravní obslužnosti v rámci mikroregionu 

Opatření 1.1.1: Prostřednictvím Zlínského kraje a Dopravního podniku Zlín – Otrokovice 

prosadit napojení města do systému městské hromadné dopravy Zlín – Otrokovice pro-

dloužením autobusové linky do Napajedel 
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 Priorita 1.2: Podporovat rozvoj jiných druhů dopravy 

Opatření 1.2.1: Výstavba cyklostezek podél řeky Moravy s napojením na regionální cyk-

lotrasy (např. směr Kroměříž) 

Opatření 1.2.2:  Pro využití vodních cest vybudovat přístaviště pro provoz lodí na Baťově 

kanálu 

 Priorita 1.3: Nadále věnovat péči místní dopravní infrastruktu ře 

Opatření 1.3.1: Průběžně rekonstruovat místní komunikace 

Opatření 1.3.2: Počet odstavných a parkovacích ploch přizpůsobovat potřebám města a 

vytvářet nové v okrajových částech města 

Opatření 1.3.3: Zlepšovat stav a rozvíjet chodníky v návaznosti na novou výstavbu 

 

5.1.2 Strategický cíl 2: Sociální infrastruktura a zdravé životní prostředí 

Pro stabilizaci a další nárůst počtu spokojených obyvatel města je třeba zajistit nejen dosta-

tečnou nabídku atraktivních i cenově dostupných bytových komplexů, ale zároveň vytvořit 

a zachovat, takové životní prostředí, které bude východiskem zdravého životního stylu 

obyvatel města. Dále rozvíjet místa pro pasivní odpočinek i sportovní vyžití a přitom všem 

nezapomínat na potřeby jednotlivých skupin obyvatelstva, jako jsou rodiny s dětmi, tee-

nageři, senioři a osoby se zdravotním postižením. 

 Priorita 2. 1: Rozvoj bydlení 

Opatření 2.1.1: Zvýšení povědomí o atraktivnosti a příjemném prostředí k bydlení u mož-

ných budoucích obyvatel města 

Opatření 2.1.2: Podpora výstavby nových moderních bytových komplexů 

s malometrážními byty v lokalitě Nové nábřeží blízko centra města s dostatkem zeleně 

Opatření 2.1.3: Podpora výstavby startovacích bytů pro mladé rodiny s dětmi s využitím 

dotací Evropské unie 

Opatření 2.1.4: Podporovat individuální bytovou výstavbu, budováním komunikací a inže-

nýrských sítí ve vybraných lokalitách dle schváleného Územního plánu 

Opatření 2.1.5: Dokončit projekt Regenerace sídliště Nábřeží 
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Opatření 2.1.6: V návaznosti na schválenou Koncepci bytové politiky města Napajedla 

postupně odprodat obecní byty do osobního vlastnictví 

Opatření 2.1.7: Pokračovat v motivaci místních obyvatel a zvýšit povědomí o možnosti 

poskytnutí finanční výpomoci z Fondu rozvoje bydlení 

 

 Priorita 2.2: Zachování a zkulturnění míst pro aktivní i pasivní odpočinek 

 místních obyvatel 

Opatření 2.2.1: Upravovat stávající a vytvářet nové zelené plochy 

Opatření 2.2.2:  Zkulturnění a vybavení lesoparku Kalvárie odpočívadly 

Opatření 2.2.3: V rámci revitalizace sídliště vytvářet nové odpočinkové zóny, včetně umís-

tění laviček podél řeky Moravy 

Opatření 2.2.4: Zachovat širokou nabídku a podporovat další rozkvět kulturních akcí a 

spolkových činností 

Opatření 2.2.5: Dokončení projektu oživení areálu bývalého Kláštera, jehož součástí bude 

zajištění odpovídajících prostor pro Městskou knihovnu a přestěhování Městského muzea 

 

 Priorita 2.3: Vytvoření zázemí a setkávacích zařízení pro využití volného času 

 teenagerů 

Možnosti pro využití volného času mládeže, tedy kromě sportovního vyžití, které však ne-

vyplní veškerý čas, jsou ve městě Napajedla i v jiných městech velmi omezené. Z toho dů-

vodu je pro zamezení negativních jevů, jako např. vandalismus vhodné iniciovat vznik míst 

pro setkávání teenagerů. 

Opatření 2.3.1: Iniciovat vznik Centra pro mládež včetně bezplatného zpřístupnění někte-

rých městských sportovišť pro tuto kategorii obyvatel 

Opatření 2.3.2: Modernizovat a pravidelně udržovat stávající sportoviště, podpořit výstav-

bu víceúčelového hřiště s celoročním provozem 

Opatření 2.3.3: Za pomoci soukromého sektoru vybudovat internetovou kavárnu 
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 Priorita 2.4: Udržování zdravého životního prostředí 

Opatření 2.4.1: Rekultivace zbývajících černých skládek a přísné pokutování původců ta-

kových skládek 

Opatření 2.4.2: Prosadit síť mobilních sběrných dvorů, čímž se zvýší podíl separovaného 

odpadu 

Opatření 2.4.3: Dokončit ochranný systém hrází proti povodním 

 Priorita 2.5: Rozvoj sociálních služeb pro seniory osoby se zdravotním postiže

 ním 

Opatření 2.5.1: Dokončení výstavby nových b.j. v domech s pečovatelskou službou na ul. 

Sadová a na ul. Pod Kalvárií 

Opatření 2.5.2: Využití pomoci Sociální komise s plánováním volnočasových aktivit oby-

vatel domů s pečovatelskou službou a domova důchodců 

 

5.1.3 Strategický cíl 3: Podpora rozvoje podnikání s využitím potenciálu cestovního 

ruchu 

V Napajedlech je především rozvinut sektor průmyslu, čemuž také odpovídá struktura za-

městnanosti. Zaměstnanost v sektoru služeb je v Napajedlech podprůměrná, ačkoli poten-

ciál pro uplatnění služeb, zejména v oblasti cestovního ruchu je zde značný.  

Napajedla leží na rozhraní tří regionů – Hané, Valašska a Slovácka, v zajímavé krajinné 

sféře, kde bývaly dříve lužní lesy, z jedné strany obklopeny řekou Moravou, kudy proudí 

loďky využívající Baťova kanálu, z druhé pak hřebčínem, štěrkovišti vhodnými pro řadu 

vodních sportů a četnými slepými rameny řeky Moravy a v samém jádru množstvím kul-

turních historických památek, a to vše nedaleko od větších měst, odkud by mohli proudit 

návštěvníci. Proto by zde byla vhodná podpora rozvoje podnikání s využitím potenciálu 

cestovního ruchu jako zdroje prosperity a předmětu pracovní činnosti místních obyvatel. 

Priorita 3.1: Vytvo řit podmínky pro nové podnikatelské aktivity 

Opatření 3.1.1: Prezentovat město, vyřešit vlastnické vztahy a připravit prostor, zejména v 

Průmyslové zóně Napajedla pro vstup nových potenciálních investorů na místní trh 
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Opatření 3.1.2: K prodeji či pronájmu nabídnout za přijatelné ceny pozemky, budovy, či 

prostory v majetku města organizacím a firmám, které pak svou činností přispějí 

k rozšíření množství pracovních příležitostí pro obyvatele Napajedel 

Opatření 3.1.3:  Lépe zpřístupnit areál bývalé Slavie a zmodernizovat stávající technickou 

infrastrukturu 

 Priorita 3.2: Propagace místního slabě využitého potenciálu cestovního ruchu 

Opatření 3.2.1: Informovat podniky a organizace o stávající infrastruktuře cestovního ruchu 

a o možnostech jejího dalšího rozvoje 

 Priorita 3.3: Rozšířit a zatraktivnit stávající služby cestovního ruchu 

Opatření 3.3.1: Ve spolupráci se soukromým sektorem vybudovat relaxační centrum 

s krytým bazénem 

Opatření 3.3.2: Využít potenciálu hřebčína Napajedla, v jižní části katastru města, jako 

turistické atrakce, vytvořit zde ranč s možností jízdy na koních, koupání v přilehlých štěr-

kovištích 

Opatření 3.3.3: Podpořit modernizaci chátrajícího rekreačního areálu Pahrbek 

Opatření 3.3.4: Propagace využívání cyklistické dopravy, zejména podél Baťova kanálu 

 Priorita 3.4: Zajistit všeobecnou informovanost o možnostech rekreačního vy

 žití v Napajedlech 

Opatření 3.4.1: Distribuce brožur informujících o možném rekreačním pobytu, využití vol-

ného času, o ubytovacích a stravovacích zařízeních, kulturních památkách a společenských 

akcích s odkazem na webové stránky města 
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6 KATALOG PROJEKT Ů 

 

6.1 Integrovaný dopravní systém 

Název projektu:   Integrovaný dopravní systém  

 

Charakteristika projektu: Dopravní obslužnost města je již nyní v nevyhovujícím stavu, 

    zejména co se týká četnosti spojů ve večerních hodinách a o 

    víkendech. Lidé teď musí jezdit více za prací, téměř  

    neexistuje střední školství ve městě, musí jezdit na úřad a  

    Polikliniku do Otrokovic, ale i za kulturou. Je tedy nutné  

    cestující rychle dopravit z a do města a to v kteroukoli denní 

    a týdenní hodinu. Půjde tedy o navázání na systém MHD  

    mezi Otrokovicemi a Zlínem. Projekt je důležitý jak pro  

    občany, tak pro rozvoj města. 

Oblast:    dopravní infrastruktura 

Termín realizace:   2007/2008 

Záměr:    zavést spoje o víkendech, vytvořit pravidelné spojení po celý 

    den a týden, které rychle dopraví cestující z a do města 

Lokalizace:   od vlakového nádraží v Otrokovicích, přes Silnici I/55  

    procházející směrem od Otrokovic průmyslovou zónou  

    s napojením na silnici III/497 24 do Napajedel, místní části 

    Malina 

Garant:   město Napajedla 

Způsob financování:  město Napajedla, Ministerstvo dopravy, Fatra, a.s., Evropské 

    fondy 

Náklady:    30 000 000 Kč 

Cílové skupiny:  obyvatelé města, okolních obcí a turisté 
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6.2 Zkulturn ění lesoparku Kalvárie 

 

Název projektu:   Zkulturnění lesoparku Kalvárie a vytvoření příměstské  

    rekreační zóny 

 

Charakteristika projektu: Pro vytvoření zdravého životního prostředí obyvatel města 

    by bylo vhodné zkulturnit stávající lesopark Kalvárie, který 

    by po potřebných úpravách mohl být příjemným místem  

    k odpočinku a relaxaci. V současnosti je lesopark příliš  

    zarostlý plevelem, nachází se zde množství odpadků a schází 

    odpočívadla. Proto je třeba lesopark vyčistit, odstranit  

    přebytečné drobné dřeviny a umístit zde lavičky, zastřešené 

    altánky a dětská hřiště. 

Oblast:    životní prostředí, sociální infrastruktura, cestovní ruch 

Termín realizace:  léto 2007 

Záměr:    vytvoření příměstské rekreační zóny pro odpočinek a relaxaci 

    všech věkových skupin obyvatel 

Lokalizace:   Lesopark Kalvárie 

Garant:   město Napajedla 

Způsob financování:  město Napajedla, Státní fond životního prostředí ČR, dotace 

    Evropské unie 

Náklady:   1 500 000 Kč 

Cílové skupiny:  obyvatelé města, turisté 
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6.3 Oživení areálu bývalého Kláštera 

 

 Název projektu:  Oživení areálu bývalého Kláštera 

 

Charakteristika projektu: Stávající areál Kláštera je z velké části nevyužit a pro  

    zamezení jeho chátrání je třeba rekonstrukce a využití těchto 

    prostor pro činnosti, které naopak strádají. Proto byla vybrána 

    Městská knihovna, jejíž omezené prostory brání dalšímu  

    rozvoji, zejména rozvoji internetové studovny. Dále budou do 

    areálu přemístěny prostory Městského muzea, které jsou  

    taktéž v současnosti nevyhovující. Tímto se logicky uzavře a 

    doplní areál škol, jehož budou tyto instituce významnou  

    součástí. 

Oblast:    kultura, školství, sociální infrastruktura 

Termín realizace:  2008 

Záměr:    zajištění odpovídajících prostor pro kulturní a vzdělávací  

    činnost 

Lokalizace:   areál bývalého Kláštera 

Garant:   město Napajedla 

Způsob financování:  město Napajedla, Ministerstvo kultury, Ministerstvo školství, 

    dotace EU 

Náklady:   18 000 000 Kč 

Cílové skupiny:  obyvatelé města a turisté 
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ZÁVĚR 

Hlavním úkolem mé práce bylo nalézt kritické body, které blokují rozvoj sledovaného měs-

ta, tedy Napajedel, a z takto získaných dat vypracovat strategii rozvoje. 

Město se rozkládá v údolí s velmi příznivými životními podmínkami, nejen jeho centrum, 

až na výjimky, je hustě osázeno zelení a nabízí tak jeho občanům příležitost k příjemnému 

odpočinku. Skládky a staré zátěže byly rekultivovány, podíl popela a škváry v komunálním 

odpadu díky plynofikaci významně poklesl, žádný výraznější obsah škodlivin ve vzduchu 

či vodě nebyl zaznamenán. Vysoká koncentrace občanské vybavenosti vypovídá o obsluž-

né funkci pro širší spádové území. Kulturní vyžití je v Napajedlech ve velké míře podporo-

váno, což také dokazuje široké množství zájmových a kulturních sdružení, spolkové čin-

nosti i kulturních akcí. 

V posledních dvaceti letech  byla zaznamenána stagnace ve vývoji počtu obyvatelstva a 

prudký pokles porodnosti spojený s odkládáním narození prvního dítěte do vyššího věku. 

Trend platný téměř v celé České republice se výrazně projevuje i v Napajedlech. Není to 

však jediná příčina poklesu obyvatel v tomto městě. Nejvýznamnější úbytek obyvatelstva 

je totiž vázán výhradně na záporné saldo migrace, čili převahu vystěhovalých nad přistěho-

valými. Nejmarkantnější příčinu postupného odlivu obyvatel spatřuji v jeho nedostatečné 

dopravní obslužnosti. Občané dojíždí do zaměstnání, za studiem a také na Polikliniku a 

úřad v Otrokovicích, které jsou pro Napajedla obcí s rozšířenou působností. Četnost spojů 

je již nyní v nevyhovujícím stavu, zejména co se týká večerních hodin a víkendů. Zhoršení 

se očekává po dostavbě rychlostní komunikace R55, kdy by většina dálkových autobuso-

vých spojů již Napajedly neprojížděla.   

Situace ve školských zařízeních je významně ovlivněna počtem žáků, stávající trend je 

v současnosti klesající, což vede k rušení některých školských zařízení především mateř-

ských škol či omezení části provozu.  

Příležitostí pro město by tedy bylo zvýšení četnosti a efektivity dopravních spojů a od toho 

by se pak odvíjel i počet obyvatel, potřeba dalšího rozvoje bydlení a poměr zaměstnanosti. 

Zvýšená možnost pracovního uplatnění i za hranicemi města by přilákala řadu zájemců o 

bydlení v příjemném a klidném prostředí, a to nedaleko od větších měst, která nabízejí 

nejen zmíněné široké možnosti zaměstnání, ale i kvalitní nabídku školských zařízení pro 

své potomky, ale na úkor zdravých životních podmínek.  
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Že město Napajedla počítá s budoucím rozvojem dokládá i neustálá výstavba nových bytů, 

kvůli očekávanému růstu domácností jednotlivců. Vybudovaná protipovodňová opatření 

výrazně zvýšila oslabenou psychiku obyvatel města od záplav v roce 1997. Taktéž jsou 

Napajedla významným sídelním útvarem pro rozvíjení služeb a mají hustou obchodní síť. 

Podpora maloplošných prodejen v centru města zabrání jeho možnému vylidnění a přesu-

nutí do příměstských zón. 

Hospodaření Napajedel si udržuje jistou úroveň bez větších výkyvů. Město je schopno a 

ochotno dostát řádně a včas svým závazkům. Jako nedostatek je ale zřejmý dlouhodobý 

schodek v rozdílu příjmů a výdajů. Z toho lze usoudit, že město se neuchyluje k co nej-

menším nadbytečným a méně účelným výdajům. Pro rozsáhlejší rozvoj města je také 

vhodné, aby podíl investic na celkových výdajích si i nadále udržel hranici alespoň nad 

20%. 

V průmyslovém odvětví si vedoucí postavení dlouhodobě udržuje Fatra a.s. Napajedla, 

která se aktivně podílí na rozvoji města sponzorskými dary i dotacemi do sportovních zaří-

zení, sportovních oddílů, kulturních akcí, operativní výpomocí i pořádáním školních ex-

kurzí. V zemědělství je to pak Hřebčín Napajedla a.s. s dlouhodobou tradicí, jenž je po-

měrně známý, ale turisticky nevyužitý. 

V rámci Pomoravského urbanizačního koridoru patří Napajedla k významným rozvojovým 

a urbanizačním centrům. Město je poměrně důležitým místem v regionu, jenž tvoří pomy-

slný trojúhelník, jehož vrcholy jsou města Zlín, Otrokovice a Napajedla. Vybudování rych-

lostní komunikace R55 bude taktéž výrazným předpokladem pro další rozvoj města. Tato 

komunikace by mohla být nosným mostem pro vstup nových investorů, zejména pak 

v průmyslové zóně. 

Ačkoli je zde značný potenciál pro uplatnění služeb, zejména v oblasti cestovního ruchu, 

zaměstnanost v sektoru služeb je v Napajedlech podprůměrná. Rekreační funkce města je 

dána jeho bohatou historií, kulturní tradicí a zajímavým přírodním prostředím, které město 

obklopuje. Okolí je vhodné pro turistické a cykloturistické výlety především do blízkých 

Chřibů a Vizovických vrchů. Katastrálním územím prochází několik turistických a cyklotu-

ristických značených tras. 
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PŘÍLOHA P I: DLOUHODOBÝ VÝVOJ PO ČTU OBYVATEL 

V NAPAJEDLECH A V ĚKOVÁ STRUKTURA 

Retrospektivní vývoj 

(SLDB) 

Rok Poč. obyv. 

1869 3 041  

1880 3 404  

1890 3 601  

1900 3 769  

1910 3 793  

1921 3 600  

1930 3 922  

1950 4 848  

1961 5 463  

1970 5 790  

1980 7 747  

1991 7 784  

2001 7 607  

 

Věková struktura obyvatelstva 1991 2001 2005 

let % % % 

0-14 22,7 15,5 14,3 

v produktivním věku 59,6 53,3 71,9 

v poproduktivním věku 17,7 31,2 13,8 

 



 

 

PŘÍLOHA P II: ROZD ĚLENÍ PRAVOMOCI VE V ĚCECH 

SAMOSTATNÉ PŮSOBNOSTI MĚSTA NAPAJEDLA MEZI ORGÁNY 

MĚSTA A ORGANIZA ČNÍ STRUKTURA 

I. Právní základ 
Rozdělení pravomocí vychází ze zákona o obcích č. 128/2000 Sb. v úplném znění zákona      
č. 2/2003 Sb.  
 
II. Samostatná působnost města Napajedla 
Samostatná působnost je vymezena v ⇓ 35 zákona jako: 

- záležitost v pravomoci zastupitelstva a rady obce (⇓ 84, 85 a 102 zákona) 
- příkladným uvedením péče o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče, a 

uspokojování potřeb občanů, a to: potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdra-
ví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělání, celkového kul-
turního rozvoje a ochrany veřejného pořádku 

- vydávání obecně závazných vyhlášek 
- zakládání právnických osob a organizačních složek 
- zřizování obecní policie 
- udělování čestného občanství obce a cen obce 

 
III. Výkon samostatné působnosti 
Orgány města 

1. Zastupitelstvo 
2. Rada města 
3. Starosta 
4. Městský úřad 
5. Městská policie 

 
Zvláštní orgány města jsou: komise k projednávání přestupků a povodňová komise 
 
IV. Pravomoce orgánů města 
1. Pravomoc zastupitelstva města 

a) vedle vyhrazené pravomoci zastupitelstva, stanovené zákonem v ⇓ 84 odst.2 a dal-
ších ustanoveních zákona, 

b) další pravomoc, kterou si město vyhradilo v souladu se zmocněním v ⇓ 84 odst.4 
- rozhodovat ve věcech města – jediného společníka – stanovených 

v zakladatelské listině založených obchodních společností města, 
- schvalovat zásady pro prodej nemovitého majetku města a bytů 
- schvalovat zásady pro nakládání s pohledávkami města, 
- schvalovat zásady pro zadávání veřejných zakázek, 
- schvalovat zásady pro nakládání s nepotřebným movitým majetkem v účetní 

evidenci města, 
- schvalovat smlouvy o zřizování věcného břemene (zatížení nemovitosti ve 

vlastnictví města i oprávnění z věc. Břemene vůči nemovitosti cizí, 
- stanoví počet zaměstnanců městské policie, 



 

 

- schvalovat jednací řád a plán činnosti výborů na příslušné pololetí a projed-
návat zprávy výborů o jejich činnosti a vykonávat pravomoci v nich stano-
vené. 

 
2. Pravomoc rady města 

a) vedle vyhrazené pravomoci v ⇓ 102 
b) další pravomoc, kterou si nevyhradilo zastupitelstvo a pravomoc, kterou nesvěřila 

starostovi ani obecnímu úřadu 
- zveřejnit záměr obce na prodej či pronájem majetku (⇓ 39) i v případech, 

kdy rozhodnutí o převodu majetku je vyhrazeno zastupitelstvu 
- schvalovat veřejnoprávní smlouvy (⇓ 63), 
- rozhodovat ve věcech společníka stanovených v zakladatelské listině spo-

lečností NTV cable, s.r.o., NBTH, s.r.o., Technická správa města, s.r.o., 
- projednávat minimálně ročně zprávy o činnosti a hospodaření zřízených or-

ganizací a o činnosti organizačních složek a o činnosti a hospodaření měst-
ské policie, 

- schvaluje zásady pro rozpočet sociálního fondu zaměstnavatele – města pro 
příslušný rok, 

- podle zákona p obecní polici pověřuje rada plněním některých úkolů při ří-
zení některého strážníka, 

- rada jmenuje a odvolává z funkce a stanoví plat a odměny ředitelům pří-
spěvkových organizací a vedoucím organizačních složek, 

- schvaluje jednací řády a plány práce komisí rady a projednává zprávy o čin-
nosti,  

- schvaluje směrnici pro doručování písemností zaměstnancem města, 
- schvaluje postup při poskytování informací žadatelům městským úřadem 

podle zákona a projednává kontrolní zprávy, 
- projednává roční výsledky činnosti orgánů města, 
- na úseku přenosné působnosti – podle výkazů vyžadovaných orgány kraje a 

ministerstev, 
- stanoví zásady hospodaření s bytovým fondem města, plní úkoly v nich sta-

novené a řeší stížnosti na tomto úseku, schvaluje zásady pro pronajímání 
nebytových prostor, 

- schvaluje postup při kácení stromů v majetku města. 
 
3. Pravomoce starosty města 

a) vedle pravomoci stanovené zákonem v ⇓ 103 (starosta plní úkoly statutárního orgá-
nu zaměstnavatele – obce – vůči místostarostovi a tajemníkovi). Starosta řídí měst-
skou polici a jedná v pracovně právních vztazích strážníků jménem města. 

b) další pravomoci v samotné působnosti, které nejsou v pravomoci zastupitelstva ne-
bo rady obce a nebyly svěřeny výlučně městskému úřadu : ve věci koordinace úkolů 
mezi orgány města a městským úřadem, řízenými a založenými organizacemi, or-
ganizačními složkami, s orgány kraje, ministerstva, aj. 

vykonává starosta na těchto úsecích :  
- obecní majetek, rozpočet, hospodaření, kontrola, 
- stanovení postupu při zpracování a oběhu účetních dokladů, 



 

 

- stanovení postupu při provozu, užívání a údržbě silničních motorových vo-
zidel ve vlastnictví města nebo vlastního vozidla zaměstnancem (společně 
s tajemníkem úřadu), 

- veřejný pořádek (mimo zvláštní orgán KPP), 
- informační a propagační činnost města vůči občanům, 
- obrana státu, civilní ochrana a požární ochrana, 
- doprava a spoje, 
- kultura, 
- školství, výchova a vzdělání, sport, 
- životní prostředí, 
- věci volební, archív, statistika, 
- příspěvkové organizace : Klub kultury Napajedla, Základní školy Ko-

menského 268 a 298, Mateřská škola Komenského, 
- organizační složky : Muzeum Napajedla, Knihovna Napajedla, Kino 

Napajedla, Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Napajedla, Městské 
informační centrum Napajedla.  

vykonává místostarosta na těchto úsecích : 
- územní rozvoj, výstavba, 
- bydlení, sociální péče a ochrana zdraví, 
- sbor pro občanské záležitosti, 
- záležitosti obchodních společností NBHT, s.r.o. a Technická správa města, 

s.r.o., NTV cable s.r.o., 
- příspěvková organizace Bytové a tepelné hospodářství Napajedla. 

 
4. Pravomoce Městského úřadu 
 Městský úřad tvoří mimo starosty a místostarosty : 
 tajemník a  zaměstnanci města zařazení do obecního úřadu. 
 V čele úřadu je starosta. 
 Pravomoce Městského úřadu stanoví Organizační řád. 

 

 



 

 

PŘÍLOHA P III: ÚZEMNÍ PLÁN M ĚSTA NAPAJEDLA 

 



 

 

PŘÍLOHA P IV: ROZVOJOVÉ PLOCHY PRO OBYTNOU ZÁSTAVBU 

Ul. dr. Ed. Beneše 

Jednostranná výstavba samostatně stojících rod. domů podél ul. dr. Ed. Beneše. Přístup ze 

stávající komunikace, nutno vybudovat plyn a vodovod. Pozemky jsou v soukromém vlast-

nictví , jejich orientace a možnost napojení na inž. sítě jsou předpokladem k jejich zastavě-

ní v blízkém časovém horizontu ( 1RD zde je již vybudován). Plocha bude v souvislosti s 

připravovanou výstavbou R 55 upravena ve změně ÚPN č. 2 

Ul. Husova 

Jednostranná výstavba samostatně stojících rod. domů podél ul. Husova. Veškeré inženýr-

ské sítě v blízkosti. Pozemky jsou v soukromém vlastnictví, velmi atraktivní místo z hle-

diska výstavby – z tohoto důvodu je již téměř zastavěna. 

Ul. Bartošova 

Výstavba integrovaného domu (bydlení + komerce) v ploše mezi ul. dr. Ed. Beneše a ul. 

Bartošova, naproti čerpací stanice pohonných hmot. Veškeré inženýrské sítě v bezprostřed-

ní blízkosti staveniště. Pozemek je v soukromém vlastnictví – je zde zahájena výstavba cca 

20 b.j. soukromým investorem. 

Ul. Jiráskova 

Rozsáhlá plocha pro obytnou výstavbu v blízkosti ul. Jiráskova (mezi výjezdem z Napaje-

del na Pohořelice a ulicí Husovou). V roce 2003 byla schválena ZM urbanistická studie. 

Předpokládá se výstavba rod. domů samostatně stojících a 1 nízkopodlažního bytového 

domu. Bude nutno vybudovat veškerou technickou infrastrukturu. Komunikační napojení 

na ul. Jiráskova a ul. Husova. Pozemky jsou vesměs v soukromém vlastnictví. Město zde 

vlastní zanedbatelné množství pozemků. RM doporučuje, aby pozemky města nebyly pro-

dávány, ale pouze směńovány za účelem získání strategických pozemků z hlediska situo-

vání inženýrských sítí. S ohledem na omezený rozpočet města zde zřejmě nebude možné 

zafinancování inženýrských sítí bez podílu majitelů pozemků. Pozemky pro výstavbu BD 

jsou v soukromém vlastnictví, na základě předběžné informace nesouhlasí majitelé s prode-

jem městu. 

U lomu 

Oboustranná výstavba samostatně stojících rod. domů - v současné době téměř zastavěno. 



 

 

U hřbitova 

Rozsáhlá plocha navržená pro obytnou výstavbu. V roce 2003 zpracována urbanistická 

studie, kterou je nutno projednat s majiteli pozemků a dotčenými orgány státní správy. 

Předpokládá se výstavba samostatných rod. domů. Několik pozemků zde vlastní město (cca 

5%), ostatní pozemky jsou v soukromém vlastnictví. Bude nutno vybudovat veškerou tech-

nickou infrastrukturu. Komunikační napojení na ul. Komenského a ve výhledu na ul. Hřbi-

tovní (nutná asanace stávajícího rod.domu). 

Na Kapli 

Ve schváleném ÚPN je navržena obytná zástavba v ploše stávajícího fotbalového hřiště. 

Protože však není reálné do roku 2015 (návrhové období ÚPN ) vymístit fotbalové hřiště z 

tohoto území do výhledové plochy pro sportoviště na jižním okraji obce zažádalo město o 

změnu ÚPN s tím že v tomto území zůstane min. do roku 2015 zachováno sportoviště. 

Ul. Obchodní 

Částečně ještě v realizaci, je zde vybudován Dům s pečovatelskou službou a několik poly-

funkčních objektů (obchody + bydlení). Připravuje se zde v roce 2006 soukromá výstavba 

bytového domu o cca 21 b.j. V současnosti je na tuto stavbu vydáno stavební povolení. 

Ul. Žerotínova 

Plocha je navržena pro umístění polyfunkčního objektu – bydlení + komerce – Pozemky 

byly v minulosti prodány majitelům sousedních nemovitostí za účelem dostavby území. 

Nevzhledná část města, problémy s údržbou. O zpětném odkupu pro město nebylo jednáno. 

Malina III. 

Plocha navržená pro výstavbu rod. domů navazuje na stávající sídliště Malina I. V roce 

2005 zde město zahájilo výstavbu inženýrských sítí a komunikace a byl zde zahájen prodej 

15 stavebních parcel. Náklady na výstavbu komunikací a inženýrských sítí byly promítnuty 

do ceny pozemku. 

Ul. K Pahrbku 

V současné době je jižní část navržené plochy zastavěna. Zbývající, severní část území je v 

soukromém vlastnictví a není zde v současné době ze strany majitelů pozemků tyto odpro-

dat nebo zde výstavbu realizovat. 



 

 

Ul. Jiráskova za č.p. 737 

V roce 2005 byla pro toto území a nový bytový dům vypracována ověřovací studie. V ploše 

za stávajícím bytovým domem v majetku města -č.p. 737 na ul. Jiráskova je dostatečná 

plocha pro výstavbu bytového domu pro 12 malometrážních bytů. 



 

 

PŘÍLOHA P V: HROMADNÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA 

ČSAD České Budějovice 

             360 101          Písek-Tábor-Jihlava-Brno-Vsetín   2/1 spojů 

ČSAD Brno - město 

             720 275        Brno-Staré Město-Uh.Hradiště (Zlín)-Luhačovice  8/9 

            ČSAD Břeclav 

            750 310 Mikulov-Břeclav-Hodonín-Zlín   1/1 

 ČSAD Hodonín 

 750 310 Hodonín-Uh.Hradiště-Zlín    1/1 

 ČSAD Kyjov 

 750 710 Kyjov-Zlín      3/3 

 Zlín BUS 

 770 770 Holešov-Zlín-Brno-Praha    0/1 

 ČSAD Uh. Hradiště 

 800 511 Uh.Hradiště-Topolná-Zlín    15/16 

 800 531 Uh.Hradiště-Napajedla    3/4 

 800 611 Jankovice-Zlín     5/4 

 800 621 D.Němčí-Uh.Hradiště-Zlín    13/12 

 Housa Car 

 820 004 Luhačovice-Zlín-Praha-Karlovy Vary  5/5 

 VADOS 

 820 215 Luhačovice-Uh.Hradiště-Brno-Praha  2/- 

 Zlínská dopravní 

 820 230 Zlín-St.Město-Střílky-Brno    2/1 

 



 

 

 Autobusy Zlín-Otrokovice 

 820 281 Zlín-Uh.Hradiště-Střílky-Brno   6/6 

 VADOS 

 820 235 Zlín-St.Město-Střílky-Brno    1/1 

 Autobusy Zlín Otrokovice 

 820 601 Zlín-Napajedla-Komárov    10/11 

 820 611 Zlín-Otrokovice-Napajedla    3/6 

 820 621 Otrokovice-Napajedla-Komárov   5/9 

 820 631 Zlín-Napajedla-Žlutava    15/16 

 820 641 Zlín-Napajedla-Halenkovice    17/18 

 820 181 Zlín-Uh.Hradiště-Hodonín    1/1 



 

 

PŘÍLOHA P VI: PLN ĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA NAPAJEDLA V ROCE 

2003 

 

 

 



 

 

PŘÍLOHA P VII: PLN ĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA NAPAJEDLA V ROCE 

2004 

 



 

 

PŘÍLOHA P VIII: PLN ĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA NAPAJEDLA 

V ROCE 2005 

 

 



 

 

PŘÍLOHA P IX: SCHVÁLENÝ ROZPO ČET MĚSTA NAPAJEDLA 

V ROCE 2006 

 

 



 

 

 



 

 

PŘÍLOHA P X: SCHVÁLENÝ ROZPO ČET MĚSTA NAPAJEDLA 

NA ROK 2007 

 schválený usnesením zastupitelstva města dne 19.2.2007  (údaje v mil. Kč) 

 

Příjmy schválené    

třída 1 daňové příjmy 58 778   

třída 2 nedaňové příjmy 8 452   

třída 3 kapitálové příjmy 1 646   

třída 4 přijaté dotace 23 498   

Příjmy  celkem 92 374    

 

Financování - t řída 8       

8115 změna stavu na bankovním účtě  15 575    

8123 dlouhodobě přijaté půjčené prostředky  2 000   

8124 splátky dlouhodob. příjatých půjčených prostř. -2 636   

8127 aktivní dlouh. operace řízení likvidity - příjmy 4 795   

8128 aktivní dlouh. operace řízení likvidity - výdaje -1 874   

  financování celkem 17 860   

Zdroje celkem 110 234   

 

Výdaje  schválené  z toho  

oddíl celkem provoz investice 

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 587 587 0 

22 Doprava 3 426 386 3 040 

23 Vodní hospodářství 4 050 455 3 595 

31 Vzdělávání 10 435 8 910 1 525 

32 Školské služby 146 146 0 

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 7 642 5 927 1 715 

34 Tělovýchova a zájmová činnost 5 300 2 660 2 640 

35 Zdravotnictví 20 20 0 

36 Bydlení, služby a územní rozvoj 31 910 16 576 15 334 

37 Ochrana životního prostředí 3 201 3 201 0 



 

 

41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 10 295 10 295 0 

43 Sociální péče a pomoc 2 421 2 421 0 

53 Bezpečnost a veřejný pořádek 3 142 3 142 0 

55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 309 169 140 

61 Územní samospráva a státní správa 20 079 20 034 45 

63 Finanční operace 552 552 0 

64 Ostatní činnost  6 719 5 420 1 299 

 

Výdaje  celkem 110 234 80 901 29 333 

 



 

 

PŘÍLOHA P XI: ZNAK M ĚSTA 

 

 

 

 


