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ÚVOD
Program rozvoje města Brumov-Bylnice je dokumentem, v němž jsou zakotveny základní
rozvojové priority. Vedení města je vnímalo i před vypracováním tohoto dokumentu,
protože vycházely z potřeb zajištění podmínek pro jednotlivé oblasti života ve městě.
Zpracování tohoto střednědobého plánu však napomůže ke snazšímu a komplexnějšímu
naplnění cílů a priorit v kontextu realizačních podmínek (zejména časové hierarchie,
odpovědnosti a financování jednotlivých záměrů).
Program rozvoje bude oporou pro lepší a efektivnější plánování dílčích úkolů a řízení
města a také oporou rozhodovacích procesů, aby město efektivněji dokázalo využívat
možnosti financování (jak prostředky z vlastního rozpočtu, tak i externí zdroje a
využívání vhodných dotačních programů).
Program rozvoje města
•

•
•
•
•
•

formuluje hlavní problémy a předpoklady rozvoje města a možná řešení –
umožňuje tak komplexní přístup k řešení problémů a podporuje efektivní
využívání finančních a personálních kapacit města i jeho celkového potenciálu;
slouží jako podklad pro rozhodování orgánů města v rozvojových záležitostech;
zajišťuje tak kontinuitu udržitelného rozvoje města;
je podkladem pro cílený a zdůvodněný územní průmět rozvojových aktivit
v územním plánu;
je nástrojem k upevnění pozice města v regionu a k posílení jeho
konkurenceschopnosti,
je nástrojem koordinace rozvoje v širším území (reflexe rozvojových záměrů
okolních obcí).

Program rozvoje města Brumov-Bylnice je zpracovaný na období let 2021 - 2025.
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A.

ANALYTICKÁ ČÁST

A.1. CHARAKTERISTIKA MĚSTA
POLOHA
Brumov-Bylnice je město v okrese Zlín ve Zlínském kraji. Nachází se jihovýchodně od
Zlína ve vzdálenosti cca 30 km a asi 6 km jižně od Valašských Klobouk v krásné přírodě
podhůří Bílých Karpat na moravsko-slovenském pomezí. Území města tvoří čtyři
katastrální území – Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán a Sidonie.
Obecná charakteristika
Obec s rozšířenou působností

Valašské Klobouky

Pověřený obecní úřad

Brumov-Bylnice

Pracoviště finančního úřadu

Valašské Klobouky

Katastralní pracoviště

Valašské Klobouky

Matriční úřad

Brumov-Bylnice

Katastrální plocha (ha)

5627,10

Počet katastrů

4

Nadmořská výška (m nad mořem)

330

První písemná zpráva (rok)

1255

Zdroj: Český statistický úřad, údaje k 31.12.2019 (dostupné na www.czso.cz)

Tab. č. 1

Druhy pozemků (v ha)

Zemědělská půda
Orná půda

31.12.2018

31.12.2019

1 961,52

1 961,92

546,84

545,46

Chmelnice

-

-

Vinice

-

-

Zahrada

76,15

76,63

Ovocný sad

80,38

80,04

1 258,16

1 259,79

3 665,58

3 665,18

3 141,26

3 140,74

56,01

56,11

66,63

67,03

401,68

401,3

5 627,10

5 627,10

Trvalý travní porost
Nezemědělská půda
Lesní pozemek
Vodní plocha
Zastavěná plocha a
nádvoří
Ostatní plocha
Celková výměra
Zdroj: Český statistický úřad
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STRUČNÁ HISTORIE MĚSTA
Městečko Brumov vyrůstalo v podhradí zeměpanského hradu v údolí říčky Brumovky od
13. století. Hrad sehrál důležitou roli kamenného strážce a obránce Vlárského průsmyku
před nespočetnými vojenskými vpády. Hrad patřil již od svého založení v 1. polovině 13.
století k nejvýznamnějším královským hradům na Moravě. Nejstarší písemná zmínka se
vztahuje již k roku 1224. V roce 1500 byl Brumov povýšen králem Vladislavem II. na
město a hrad se stává majetkem šlechty. V polovině 16. století za držení Meziříčských
z Lomnice byl hrad velkoryse přestavěn v renesanční pevnost, která v budoucnu sehrála
významnou úlohu při obraně zemské hranice před blížícím se tureckým nebezpečím.
V polovině 17. století byl Brumov při vpádu Turků a Tatarů vypálen a téměř zničen,
ubránil se pouze hrad. Po skončení válek ztratil hrad svůj vojenský význam pohraniční
pevnosti a stal se pouze sídlem správy panství. Po velkém požáru v roce 1760 byl jen
nouzově opraven, po roce 1826 byl pak zcela opuštěn a během krátké doby z něj zůstala
jen zřícenina. V letech 1977-1982 zde probíhal archeologický průzkum pod vedením
PhDr. Jiřího Kohoutka. Vůbec poprvé se tak ruiny kdysi významného královského hradu
dostaly do popředí zájmu archeologů. V květnu 2000 byla slavnostně otevřena nová
expozice v odkrytých sklepeních ze 16. století a hrad byl předán veřejnosti. Dnes je
brumovský hrad, ležící v turisticky atraktivní Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, stále
oblíbenějším cílem návštěvníků z blízkého i dalekého okolí a místem kulturních a
společenských akcí.
SPRÁVNÍ VÝVOJ
Do sloučení obcí Brumova a Bylnice r. 1964 působil v každé obci samostatný místní
národní výbor. Městem se obec Brumov-Bylnice stala k 1.1.1965, kdy zde začal působit
městský národní výbor. Od r. 1976, kdy se k Brumovu-Bylnici připojily obce Sidonie a
Štěpán (do r. 1964 Svatá Sidonie a Svatý Štěpán) tvořily město tyto městské části:
Brumov, Bylnice, Sidonie, Štěpán (od r. 1990 opět Svatý Štěpán).
OBYVATELSTVO
Demografická situace
Počet obyvatel města se pohyboval v posledních desetiletích vždy přes 6 000 a pod
tuto hranici klesá až v roce 2007. Od té doby sledujeme pokračující úbytek občanů města
až k současným 5 535 obyvatelům (stav k 1. 1. 2020).
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Graf č. 1

Vývoj počtu obyvatel města Brumov-Bylnice
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Zdroj: Český statistický úřad, graf: vlastní

Ze statistických dat vyplývá pozvolný pokles počtu obyvatel Města Brumov-Bylnice.
Výkyvy jsou závislé zejména na zaměstnanosti a dostupnosti bydlení. Město je svou
občanskou vybaveností zajímavé, ale logisticky vzdálené od větších měst.
•

Obyvatelstvo podle státního občanství
Tab. č. 2

Obyvatelstvo podle státního občanství

Obyvatelstvo
podle státního
občanství:
z toho:
Česká republika
Slovenská
republika
ostatní země EU
bez státního
občanství
nezjištěno

Obyvatelstvo celkem
abs.
%

v tom
muži
ženy

5 574

100,0

2 783

2 791

5 522

98,6

2 754

2 768

40

0,7

21

19

4

0,1

4

-

1

0,0

1

-

7

0,1

3

4

Zdroj: Český statistický úřad, Sčítání lidí, domů a bytů 2011
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V souvislosti s blízkostí státní hranice se Slovenskem souvisí i přítomnost cizinců
s trvalým či přechodným pobytem na území města:
Tab. č. 3

Počet cizinců hlášených k pobytu v Brumově-Bylnici
Přechodný Trvalý
Stav k
Muži
Ženy Celkem
pobyt
pobyt
1.1.2019

67

40

107

65

42

1.1.2020

60

38

98

55

43

Zdroj: https://www.mvcr.cz/clanek/informativni-pocty-obyvatel-v-obcich.aspx

Tato oficiální čísla však nezachycují určitou část bydlících osob – vlastníky nemovitostí
s trvalým pobytem mimo Brumov-Bylnici nebo cizince (vlastníky/uživatele domů a bytů,
kteří za zaměstnáním dojíždí do SR, ale využívají občanskou vybavenost ve městě).
V podmínkách Schengenského prostoru a volného pohybu osob řada z nich neřeší
nutnost evidence pobytu na cizím území. Rok 2020 ale ukázal, že státní hranice mohou
velmi rychle vytvořit neočekávanou překážku – opatření související s koronavirem a
omezení pohybu osob přes státní hranice mezi Českou a Slovenskou republikou
pravděpodobně vyvolá výraznější změny v evidovaných počtech cizinců.
•

Věková struktura obyvatelstva

Populace stárne, mění se věková struktura. Vývoj ale v podstatě kopíruje údaje
obyvatelstva ve Zlínském kraji.
Tab. č. 4
Období

Struktura obyvatel v Brumově-Bylnici
Počet
obyvatel
celkem

v tom podle pohlaví

v tom podle věku (let)

muži

ženy

0-14

15-64

Průměrný
věk (let)

65 a
více

31.12.2008

5905

2965

2940

840

4232

833

39,4

31.12.2019

5528

2805

2723

809

3658

1061

42,8

Zdroj: Český statistický úřad

•

Obyvatelé podle rodinného stavu

Tab. č. 5
Rodinný stav
svobodní
ženatí, vdané
rozvedení
ovdovělí

Obyvatelé podle rodinného stavu
Počet (abs.)l

%

muži

ženy

2 277
2 554
337
434

40,6
45,6
6,0
7,7

1 308
1 276
149
65

969
1 278
188
369

Zdroj: Český statistický úřad; Sčítání lidí, domů a bytů (2011)

7

Program rozvoje města Brumov-Bylnice
2021 - 2025

•

Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Při posledním sčítání se nejvíce obyvatel hlásilo k Církvi římskokatolické (celkem 2 230
obyvatel, tj. 39,8%). Na druhém místě bylo obyvatelstvo hlásící se k Českobratrské církvi
evangelické – 15 obyvatel, tj. 0,3%. K příslušnosti k několika z dalších církví se přihlásilo
pak jen po 1 (max. 2) obyvatelích.
V posledních letech ale lze sledovat zvýšení poptávky po pozemcích pro individuální
výstavbu i po bytech v bytových domech. Na tuto v posledních obdobích samospráva
reagovala přípravou několika lokalit pro výstavbu rodinných domů i vybudováním dalších
obecních bytů (naposledy v roce 2017 rekonstrukcí bývalé měšťanské školy). Stejně tak
na zvýšenou poptávku po možnostech bydlení reagují i soukromí investoři – v roce 2019
již byla realizovaná rekonstrukce 1 nevyužitého objektu na nové nájemní byty, další
objekt je v realizaci a nabídku nové bytové výstavby čerstvě rozšiřuje také developerský
projekt - výstavba bytového domu v sídlišti Družba (stavebníkovi město odprodalo část
obecního pozemku k realizaci tohoto záměru).
PAMÁTKY
Ve městě se aktuálně nachází 16 památkových objektů, které jsou zapsány v Ústředním
seznamu nemovitých kulturních památek České republiky (ÚSKP):

















Hrad Brumov
Farní kostel sv. Václava
Radnice
Židovský hřbitov
Kaplička P. Marie (ul. J. Polácha)
Kašna (nám. H. Synkové)
Socha sv. Gottharda (nám. H. Synkové)
Socha sv. Floriána (nám. H. Synkové)
Sousoší nejsvětější Trojice (nám. H. Synkové)
Socha sv. Jana Nepomuckého (ul. Kloboucká)
Socha sv. Jana Nepomuckého (ul. Široká)
Socha sv. Jana Nepomuckého (ul. Vlárská)
Centrální kříž na hřbitově
Kaplička sv. Jana Nepomuckého (Sv. Štěpán)
Dělnická kolonie (Sidonie)
Společná chlebová pec (Sidonie)

V roce 1995 se historické jádro města stalo Městskou památkovou zónou BrumovaBylnice. Ve stejném roce bylo také vyhlášeno ochranné pásmo dělnické kolonie v Sidonii.
KULTURA
Město v roce 2004 otevřelo v rekonstruovaných prostorách bývalé panské vily na
Podzámčí městské muzeum.
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V současnosti je zde instalovaná národopisná výstava, expozice věnovaná Ludvíkovi
Vaculíkovi, ale i výstava historických žehliček. V objektu má sídlo také městské
infocentrum.
Pod městské kulturní středisko patří ale mimo něj i hrad Brumov, kulturní dům a
knihovna. Pořádají se různé besedy, přednášky, výstavy, ale také předvánoční jarmark a
řada akcí v hradním areálu.
Ve městě se dodržují stále tradice a zvyky, kterými si předkové zpříjemňovali život Fašankový průvod s alegorickým vozem prochází městem na konci masopustu a
pochovávání basy v kulturním domě je už tradiční součástí kulturního kalendáře. Dodržují
se velikonoční obchůzky a slaví se svátek Svatého Mikuláše s andělem a čerty.
PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI
Město leží v podhůří Bílých Karpat. Nejvyšší kótou v okolí Brumova a celého Zlínska je
vrch Průklesy (836 m n. m.) a jen o málo nižší je Holý vrch (830 m), který se vypíná
přímo nad Brumovem. Území města náleží k povodí řeky Vláry a leží v Chráněné krajinné
oblasti Bílé Karpaty, vyhlášené v roce 1980. Z lesního porostu převažují smrčiny, ale
hojně je zastoupen i porost smíšený. Z květeny stojí za pozornost výskyt vzácné razilky
smrduté a řady vstavačů – orchidejí. Na katastru města leží pět přírodních památek,
převážně květnatých orchidejovitých luk, s výskytem vzácného tesaříka alpského. Oblast
je od 15. dubna 1996 biosférickou rezervací UNESCO.
Krajina Bílých Karpat je mimořádně cenná především díky nebývalé rozloze druhově
bohatých luk, vysokému podílu přírodě blízkých lesů a značnému kulturnímu bohatství.
Od roku 2000 jsou také držitelem Diplomu chráněných území Rady Evropy a podstatná
část CHKO je navržena do soustavy evropsky významných lokalit Natura 2000. Najdete
zde několik přírodních památek a rezervací.
Terény jsou vhodné pro pěší turistiku, určitě si vyberete ze sítě značených turistických
tras. V zimním období je udržovaná i trasa pro běžecké lyžování.
HOSPODÁŘSTVÍ
Tab. č. 6

Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti

Registrované
podniky
Celkem

Podniky se
zjištěnou
aktivitou

1 495

773

A Zemědělství, lesnictví, rybolov

122

79

B-E Průmysl celkem

247

133

F Stavebnictví

371

209
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G Velkoobchod a maloobchod, opravy a
údržba motorových vozidel

240

93

H Doprava a skladování

28

17

I Ubytování, stravování a pohostinství

66

34

J Informační a komunikační činnost

17

11

K Peněžnictví a pojišťovnictví

10

4

L Činnosti v oblasti nemovitostí

31

6

136

73

13

8

5

2

P Vzdělávání

15

9

Q Zdravotní a sociální péče

12

12

R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti

40

20

109

59

M Profesní, vědecké a technické činnosti
N Administrativní a podpůrné činnosti
O Veřejná správa a obrana, povinné
sociální zabezpečení

S Ostatní činnosti
X nezařazeno
Zdroj: Český statistický úřad

Tab. č. 7

Podnikatelské subjekty dle
právní formy (k 31. 12. 2019)
Podniky
Registrované
se
podniky
zjištěnou
aktivitou

Fyzické osoby
Právnické osoby
Celkem
Zdroj: Český statistický úřad
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Graf č. 2

Podniky se zjištěnou aktivitou

Podniky se zjištěnou aktivitou

104
Fyzické osoby
Právnické osoby
669

Zdroj: Český statistický úřad, Sčítání lidí, domů a bytů, 2011. Graf vlastní.

Tab. č. 8 Podnikatelské subjekty podle právní
formy
Podniky se
Registrované
zjištěnou
podniky
aktivitou
1 495
773

Celkem
Fyzické osoby
Fyzické osoby podnikající
dle živnostenského zákona
podnikající dle jiného než
živnostenského zákona
Fyzické osoby podnikající
dle jiného než
živnostenského zákona
Zemědělští podnikatelé
Právnické osoby
Obchodní společnosti
Akciové společnosti
Družstva

-

1 319

669

1 231

604

36

33

26

25

176

104

90

76

4

4
-

Zdroj: Český statistický úřad (k 31.12.2019)

BYDLENÍ
V posledních letech lze sledovat zvýšení poptávky po pozemcích pro individuální výstavbu
i po bytech v bytových domech. Na tuto v posledních obdobích samospráva reagovala
přípravou několika lokalit pro výstavbu rodinných domů i vybudováním dalších obecních
bytů (naposledy v roce 2017 rekonstrukcí bývalé měšťanské školy). Stejně tak na
zvýšenou poptávku po možnostech bydlení reagují i soukromí investoři – v roce 2019 již
byla realizovaná rekonstrukce 1 nevyužitého objektu na nové nájemní byty, další objekt
je v realizaci a nabídku nové bytové výstavby čerstvě rozšiřuje také developerský projekt
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- výstavba bytového domu v sídlišti Družba (pro realizaci byla využita část obecního
pozemku).
Tab. č. 9 Obydlené byty podle právního důvodu užívání (v %)
Umístění bytu
Ve vlastním domě

%
52,8

V osobním vlastnictví

12,3

Nájemní

12,1

Družstevní

10,8

Zdroj: Český statistický úřad, Sčítání lidí, domů a bytů, 2011. Tabulka vlastní.

Graf. č. 3 Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Ve vlastním domě
V osobním vlastnictví
Nájemní
Družstevní

Zdroj: Český statistický úřad, Sčítání lidí, domů a bytů, 2011. Graf vlastní.

Obecní bytový fond v současné době čítá celkem 75 bytů, které se nachází v 7
objektech – z toho se 2 budovy nachází v brumovské, 3 v bylnické a 2 v sidonské části
města:
Tab. č. 10

Obecní bytový fond
Počet
bytů

Poznámka

Družba 1220

23

byty 2+kk (46,61–53,62 m2), z toho 1
bezbariérový

1. května 1104
(BD Měšťanka)

23

11 x byt 2+kk (49,72-58,45 m2);
12 x byt 1+kk (25,54-49,12 m2)

Objekt
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Široká 146

11

Družba 1178 (ZŠ)

1

Vlárská 288 (DPS)

10

8 x byt 1+kk (22,18–52,56 m2);
1 x byt 2+kk (47,18 m2);
2 x byt 1+0 (á cca 20,3 m2)
třípokojový - 99,49 m2 (vč. garáže)
10 x byt 1+0 (26,17–34,68 m2);
z toho 1 bezbariérový a 1 krizový

Sidonie 9

3

1 x byt 1+1 (34,17 m2),
2 x byt 2+1 (58-63,1 m2)

Sidonie 35

4

3 dvoupokojové (48,16-53,93 m2);
1 jednopokojový (38,82 m2)

Celkem

75

Zdroj: Evidence odboru investic a majetku města, stav k 12/2020

ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ
•

Základní škola je příspěvkovou organizací města. Nachází se na pomezí
bylnického a brumovského katastru obce v moderním, architektonicky zajímavém
areálu, který byl vybudovaný v letech 1995 – 1998. Žákům je k dispozici 25
odborných učeben, školní jídelna, je možné využívat krytý plavecký bazén,
tělocvičnu a víceúčelové hřiště s atletickým oválem. Objekt je bezbariérový. Škola
nabízí nadstandardní materiální zázemí, je zařazena do sítě „Zdravých škol“ a
úspěšně realizuje celou řadu vlastních i mezinárodních projektů.
Od minulého školního roku byla otevřena také jedna přípravná třída (nulový
ročník ZŠ).
Více se dozvíte na internetových stránkách ZŠ: https://www.zsbb.cz/

•

Mateřská škola je také příspěvkovou organizací města a zajišťuje aktuálně ve 3
oddělených provozech – v MŠ Družba jsou tři třídy, v MŠ Svatý Štěpán další 2 a
v bývalé národní škole je umístěna 1 třída.
Více informací na internetových stránkách MŠ: https://msbrumov.estranky.cz/

•

Základní umělecká škola Valašské Klobouky využívá jako jedno z pracovišť pro
žáky z okolí i objekt bývalé národní školy. Děti z okolí tak mají dostupnější
vyučování hry na některé nástroje.
Podrobnější informace najdete na stránkách ZUŠ: https://www.zusvk.cz/

•

Univerzita třetího věku – Městská knihovna zahájila Virtuální univerzitu třetího
věku, která je určena zejména starobním a invalidním důchodcům. Mohou si
rozšířit znalosti z několika různých zajímavých oblastí (aktuálně např. Genealogie,
Osobní finance, Lidské zdraví, Cestování, České dějiny, …).

•

Dům dětí a mládeže – příspěvková organizace města. Zajišťuje zejména
zájmovou a volnočasovou činnost mládeže a veřejnosti.
Více: https://ddmbylnice.hyperlinx.cz/
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Nabídku předškolního vzdělávání doplňují i další služby a zařízení:
•

•

Rodinné a mateřské centrum Malenka (Charita Valašské Klobouky)
https://www.valklobouky.charita.cz/typy-stranek/rodinne-a-materske-centrummalenka/
Mikrojesle Brumov-Bylnice (Charita Valašské Klobouky)
https://www.valklobouky.charita.cz/typy-stranek/mikrojesle-brumov-bylnice-ii/

SPRÁVA MĚSTA
Brumov-Bylnice je obec s pověřeným obecním úřadem. Jeho správní obvod je vymezen
územím obcí Brumov-Bylnice, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota, Jestřabí, Rokytnice,
Štítná n. Vláří-Popov.
Pověřeným městským úřadem je tedy Městský úřad Brumov-Bylnice.
Se sídlem:
H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice
Telefon:
577 305 111
e-mail:
radnice@brumov-bylnice.cz
ID datové schránky: rqcb3a2
www:
www.brumov-bylnice.cz

A.2. VÝCHODISKA NÁVRHOVÉ ČÁSTI
Program rozvoje města byl zpracovaný na základě plánu akcí z rozpočtu města, který je
pravidelně předkládán Radě města Brumov-Bylnice. Tento vychází z dlouhodobě
plánovaných aktivit, které jsou do plánu akcí a následně do návrhu rozpočtu města na
jednotlivé roky začleněny ve spolupráci vedení města a odboru investic a majetku města
Městského úřadu.
V oblasti sportu vycházíme ze zpracovaného Plánu rozvoje sportu na období 2020 –
2025. Podpůrným materiálem pro oblast sociální péče je Komunitní plán sociálních služeb
a péče na Valašskokloboucku a Brumovsku (vycházíme z platného dokumentu pro roky
2015 – 2020 a z projednávaného návrhu Komunitního plánu sociálních služeb ORP
Valašské Klobouky pro období 2021 – 2025).

A.3. SWOT ANALÝZA
SWOT analýza města Brumov-Bylnice definuje kromě silných stránek města také vnější
faktory, které mohou napomoci nebo naopak brzdit další rozvoj města. Mezi výhody a
pozitiva města patří zejména oblast vzdělávání – kvalitní školské i mimoškolské aktivity a
instituce, kvalitní a dostupné sociální a zdravotní služby. Široká nabídka kulturních a
vzdělávacích programů pro všechny věkové kategorie. Nabídku pracovních míst zajišťují
zejména menší podniky a živnostníci. Pozitivem jsou fungující zaměstnavatelé
v průmyslové zóně (v areálu bývalého MEZu), areálu bylnické pily a zemědělští
podnikatelé. Z hlediska občanské vybavenosti mají obyvatelé k dispozici bohatou nabídku
sportovišť, míst pro setkávání a konání kulturních akcí (náměstí, kulturní dům,
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muzeum/infocentrum, amfiteátr brumovského hradu); zdravotní péči a dobře fungující
poskytování služeb sociální péče.
S dalším rozvojem města neoddělitelně souvisí potřeba rozšíření kapacity mateřské
školy, nabídky bydlení a také rozšíření parkovacích možností a opravy technické a
dopravní infrastruktury. Plánované záměry musí vycházet z postupného a rovnoměrného
rozvoje všech místních částí – Brumova, Bylnice, Svatého Štěpána i Sidonie.
V neposlední řadě je důležité zachovávat a ohleduplně užívat přírodní bohatství okolní
krajiny, chránit jej před nadměrnými negativními vlivy v souvislosti s realizací
rozvojových aktivit a životem ve městě.

Tab. č. 11

Swot analýza

SILNÉ STRÁNKY (S)
(pozitiva, rozvojové faktory)
•

•
•

•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

SLABÉ STRÁNKY (W)
(negativa, problémy)

Kvalitní vzdělávací zařízení (ZŠ, MŠ,
DDM, ZUŠ, knihovna – Akademie
třetího věku)
Sportoviště ve vlastnictví města a
zázemí pro volnočasové aktivity
Hrad Brumov – historický význam,
zázemí a kulisa kulturních a
společenských akcí
Kvalita a dostupnost sociálních služeb
(pečovatelská služba, denní stacionář,
terénní služby, rodinné a mateřské
centrum, …) a doplňkových služeb
(senior taxi, …)
Různorodá nabídka tradičních
kulturních a sportovních akcí
Informovanost občanů – Zpravodaj
města Brumov-Bylnice, mobilní rozhlas
Dostupnost zdravotnických služeb
Přírodní lokality s potenciálem pro
využití k rekreaci
Zlepšování podmínek pro
bezmotorovou dopravu (cyklostezky a
cyklotrasy; napojení na páteřní síť i
sousední obce)
Stavební místa pro individuální
výstavbu
Široká nabídka služeb na území města
(ubytování, stravování, kultura – KD,
muzeum, knihovna, infocentrum)
Možnosti přeshraniční spolupráce
města
Nízká zadluženost města
Průmyslová zóna (bývalý MEZ)

•

•
•
•
•
•
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Nedostatek pracovních příležitostí
ve městě a související odliv
obyvatel
Kapacita mateřské školy
Stárnutí obyvatelstva
Stav místních komunikací, včetně
chodníků
Dopravní zatížení města
Kapacita parkovacích míst
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PŘÍLEŽITOSTI (O)
(vnější rozvojové faktory)
•
•
•

•
•
•

HROZBY (T)
(neovlivnitelná negativa, problémy)

Úprava veřejných ploch
Zachování kulturních tradic
Bezbariérové město (odstraňování
bariér na komunikacích a při vstupech
do veřejných budov)
Propojení sítě cyklotras a cyklostezek
Využití vícezdrojového financování
Nabídka bytů (nájem i prodej)

•
•
•
•
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Poloha města na přímé státní hranici
Zvyšování poptávky po sociálních
službách a sociálním bydlení
Odliv kvalifikovaných odborníků
Zadluženost části obyvatel
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B.
B.1

NÁVRHOVÁ ČÁST
VIZE

Program rozvoje města Brumov-Bylnice navrhuje směr jeho rozvoje, doplnění standardů
jeho vybavenosti a infrastruktury, a to do konce plánovacího období, tj. do roku 2025.
Strategická vize Programu rozvoje města je definována na základě výsledků a závěrů
analytické části, zejména provedené analýzy SWOT a vychází z dlouhodobě plánovaných
záměrů města.
Jak bychom chtěli, aby bylo město Brumov-Bylnice charakterizováno po uplynutí období
platnosti programu rozvoje?
Po splnění návrhů tohoto programu by mělo získat charakteristiku:







B.2

bezpečného místa pro spokojený život s dostupnými službami a pracovními
příležitostmi;
místa, kde chtějí zůstat a vybudovat si vlastní domov mladí lidé;
místa s dostupnými službami a vybudovanou infrastrukturou, kde se dobře
žije (všem věkovým kategoriím);
společenství vzdělaných, informovaných, kulturních a aktivních občanů;
zdravého a udržovaného místa, kde se cítíme dobře;
atraktivního cíle pro cestovní ruch.

CÍLE
CÍL č. 1

MĚSTO PRO KVALITNÍ A KLIDNÝ ŽIVOT

Naplněním tohoto cíle chce město dosáhnout stavu zvýšení pocitu bezpečnosti
občanů, provést opatření vedoucí ke zvýšení dostupnosti služeb pro obyvatele a
realizovat aktivity, které povedou ke zvýšení vzdělanosti, informovanosti a
nabídky kvalitního kulturního života, sociální a zdravotní péče a budou aktivizovat
občany k zapojení do společenského života města.
CÍL č. 2

ATRAKTIVNÍ MĚSTO BRUMOV-BYLNICE

Zvýšit atraktivitu města tak, aby mladí lidé neměli důvod odcházet, ale spíše ve
městě zůstávali, vybudovali si zde bydlení a vztahy.
Realizovat aktivity vedoucí k podpoře cestovního ruchu a jeho propagaci.
CÍL č. 3

OCHRANA, TVORBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Chránit a pečovat o životní prostředí v širším slova smyslu, podporovat prostředí
pro zdravý aktivní životní styl, zlepšovat vzhled a stav veřejných prostor a veřejné
zeleně na území města. Snižovat negativní dopady rozvoje města (v oblasti
dopravy, technické infrastruktury, ….) na životní prostředí ve městě.
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B.3

OPATŘENÍ A AKTIVITY

Pozn.: Priorita jednotlivých aktivit je v tabulce odlišena barevně. Legenda:
Vysoká důležitost
Střední důležitost
Nízká důležitost

OPATŘENÍ - CÍL č. 1

VZDĚLÁVÁNÍ
Aktivita

Zateplení
základní školy

Přírodní zahrada
při ZŠ
Rekonstrukce
kuchyně ZŠ
Rekonstrukce
školní jídelny
Dostavba MŠ
Družba
Zahrada MŠ
Družba
Rekonstrukce
kuchyně MŠ
Vybudování
osobního výtahu
v objektu čp.
1030
Výměna
plynového kotle
čp. 1030

Popis
Zateplení fasády ZŠ,
výměna střešních oken a
rekuperace. Dílčí aktivity
budou realizovány
postupně, dle aktuálních
možností.
Výsadba, naučné a
doplňkové prvky,
mobiliář – v prostoru
dvora ZŠ
Rekonstrukce prostor
školní kuchyně a jejího
vybavení
Odhlučnění, výměna
osvětlení
Rozšíření kapacity MŠ
(přístavba, vybavení)
Úprava zahrady vč.
edukačních a herních
prvků
Rekonstrukce kuchyně
MŠ
Osobní výtah v budově
bývalé národní školy pro
zpřístupnění prostor MŠ,
ZUŠ a dalších
volnočasových aktivit.
Výměna dožilého zdroje
vytápění

Předp.
realizace

Odpovídá

Náklady
(v tis.
Kč)

Zdroje
financování

2021-2025

ZŠ, OI

47 000

Vlastní +
externí
(dotace, úvěr)

2021-2022

ZŠ

600

Vlastní +
externí

2021
-2022

ZŠ, OI

4 000

Vlastní

2023-2025

ZŠ, OI

-

Vlastní

2021-2022

MŠ, OI

28 000

Vlastní +
externí

2021-2024

MŠ, OI

-

Vlastní

2021-2022

MŠ, OI

-

Vlastní

2021-2024

OI

-

Vlastní

2021-2022

OI

730

Vlastní

Priorita

ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Aktivita
Opravy
městského
zdravotního
střediska (MZS)

Popis

Předp.
realizace

Odpovídá

Náklady
(v tis.
Kč)

Zdroje
financování

Vnitřní prostory –
elektroinstalace, úpravy
ordinací

2021-2023

OI

3 000

Vlastní
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Revitalizace átria
MZS
Zachování a
rozvoj zdravotní
péče
Opravy objektu
denního
stacionáře
Zachování a
rozvoj sociálních
služeb a péče

Komplexní úpravy
venkovních prostor
Spolupráce
s poskytovateli zdravotní
péče
(zachování/rozšíření
poskytovaných služeb ve
zdravotnictví)
Podzámčí čp. 862 (zimní
zahrada, instalace, uliční
oplocení)
Podpora poskytovatelů
soc.služeb a osobní
asistence (pečovatelská
služba, terénní soc.
služby,

2022-2024

OI

-

Vlastní +
externí

2021-2025

ZM

-

Vlastní

2021-2025

Charita VK,
OI

-

Vlastní

2021-2025

ZM

-

Vlastní

Předp.
realizace

Odpovídá

Náklady
(v tis.
Kč)

Zdroje
financování

2021-2022

OCRKS, OI

2 000

Vlastní

2021-2022

OCRKS, OI

-

Vlastní

2021-2025

OCRKS, OI

-

Vlastní +
externí

2021-2024

OCRKS, OI

-

Vlastní +
externí

2022-2024

OCRKS, OI

-

Vlastní +
externí

2021-2025

OCRKS, OI

-

Vlastní +
externí

2021-2023

OCRKS, OI

-

Vlastní

Nové řešení hlediště KD.

2021-2023

OCRKS

-

Vlastní +
externí

Vnitřní prostory –
úpravy, organizace dle
provozu.

2022-2025

OCRKS

-

Vlastní +
externí

Oprava oplocení

2021-2022

OCRKS

-

Vlastní

PAMÁTKY, KULTURA A VOLNÝ ČAS
Aktivita

Hradní amfiteátr
- dokončení

Obnova hradní
expozice

Havarijní opravy
hradeb

Naučná stezka
kolem hradu
Sklad mobiliáře
(hrad)
Péče o movité a
nemovité
památky
Provozní objekt
(muzeum)
Kulturní dům –
rekonstrukce
hlediště
Organizace
využití malého
sálu a dalších
prostor KD
Úpravy
židovského
hřbitova

Popis
Dokončení úprav na levé
straně spodního nádvoří
(mobiliář, uspořádání
ploch).
Nová expozice – důraz
na význam hradu a
zvýšení atraktivity pro
návštěvníky
Postupné opravy
v nejvíce postižených
místech památky
(statické zajištění,
porušené zdivo, …)
Naučná stezka vč.
turistického odpočívadla
v Podzámčí (na místě RD
čp. 851).
Nový provozní objekt na
spodním nádvoří.
Kapličky, sochy, další
památkové objekty –
opravy a údržba.
Náhrada stávajícího
skladu zem. nástrojů.
Včetně zázemí pro
rozšíření služeb muzea.
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SPORT
Předp.
realizace

Odpovídá

Náklady
(v tis.
Kč)

Zdroje
financování

2021

OCRKS

900

Vlastní

2021-2023

OCRKS, OI

-

Vlastní

2021-2025

OCRKS, OI

40 000

Vlastní +
externí

2021-2022

OCRKS, OI

7 250

Vlastní +
externí

2021-2025

OCRKS

-

Vlastní

2021-2025

OCRKS, OI

-

Vlastní +
externí

Doplnění SRA o dětský
bazén.

2021-2022

OCRKS, OI

-

Vlastní +
externí

Popis

Předp.
realizace

Odpovídá

Náklady
(v tis.
Kč)

Zdroje
financování

2021-2025

ZM

-

Vlastní

2021-2025

SO

-

Vlastní

2023-2025

SO

-

Externí +
vlastní

2021-2025

OI

-

Vlastní +
externí

Popis

Předp.
realizace

Odpovídá

Náklady
(v tis.
Kč)

Zdroje
financování

Využívání dostupných a
efektivních možností pro
informování obyvatel o
životě ve městě.

2021-2025

SO, ZM

-

Vlastní

Aktivita
Krytý bazén –
oprava střechy
Krytý bazén –
vnitřní úpravy
Rekonstrukce
tělocvičny na
sportovní halu
Rekonstrukce
víceúčelového
hřiště a
atletického oválu
Dětská hřiště –
provoz a obměna
herních prvků
Provozní zázemí
víceúčelového
hřiště v sídl.
Rozkvět
Dětský bazén
(Sportovní a
rekreační areál)

Popis
Oprava ploché střechy
nad bazénem
Reorganizace, příp.
rozšíření doplňkových
služeb bazénu
Pokračování stavebních
úprav, nástavby,
přístavby tělocvičny
Rekonstrukce
sportovních povrchů
víceúčelového hřiště a
oválu v sídl. Družba
Úpravy ploch, oplocení,
provoz, výměna prvků
na jednotlivých DH.
Náhrada stávajícího
provozního objektu u
víceúčelového hřiště
v sídl. Rozkvět (šatny,
soc. zařízení)

Priorita

BEZPEČNOST
Aktivita
Zachování
Městské policie
Podpora
dobrovolných
složek SDH
Rozšíření
kamerového
systému
Protipovodňová
opatření

Podpora jednotlivých
SDH na území města.
Rozšíření příp. obnova
technického vybavení
systému.
PPO Brumovka, Hložecké
údolí, …

Priorita

INFORMOVANOST
Aktivita
Využívání
moderních
způsobů
komunikace s
veřejností
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POHŘEBNICTVÍ
Aktivita
Rekonstrukce
smuteční síně
Rekonstrukce
kolumbária na
hřbitově

Popis

Předp.
realizace

Odpovídá

Náklady
(v tis.
Kč)

Zdroje
financování

Celková rekonstrukce
pláště smuteční síně.

2022-2025

OI, SM

-

Vlastní +
externí

Komplexní úpravy
kolumbária.

2021-2023

SM

-

Vlastní

Předp.
realizace

Odpovídá

Náklady
(v tis.
Kč)

Zdroje
financování

2021-2025

OI

-

Vlastní +
externí

2021-2025

OI

-

Vlastní +
externí

V celém sídlišti Družba

2021-2023

SM

18 000

Vlastní

Úprava prostranství před
ZŠ

2021-2023

OI

-

Vlastní

Slunečná, …

2021-2025

OI, SM

-

Vlastní

Popis

Předp.
realizace

Odpovídá

Náklady
(v tis.
Kč)

Zdroje
financování

2021-2025

OI

-

Vlastní +
externí

2021-2025

OI

-

Vlastní +
externí

Priorita

OPATŘENÍ - CÍL č. 2
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Aktivita

Odkanalizování
neodkanalizovan
ých částí města

Zásobování
pitnou vodou

Rekonstrukce
teplovodu
Organizace
dopravy (u ZŠ)
Odvádění
extravilánových
vod

Popis
Zbývá dořešit v těch
částech města, kde není
ekonomicky či technicky
možné napojení na
kanalizaci
V místech kde není
technicky či ekonomicky
realizovatelná dostavba
vodovodu prověřovat
příp. nové možnosti
řešení (nutno zohlednit
podmínky garantovaného
odběru)

Priorita

DOPRAVA
Aktivita

Cyklostezka
Bečva-Vlára-Váh,
dobudování
chybějících
úseků

Navazující
cyklotrasy

Postupná investiční
příprava
nedobudovaných úseků
cyklostezky BeVlaVa
(Svatý Štěpán – 2 etapy,
úsek Brumov – od
Mlýnské k Pivovarské)
Napojení cyklostezky
BeVlaVa na sousední
obce (cyklotrasa – ÚK –
z Bylnice na Štítnou n.
Vl.-Popov; napojení
směrem na Závrší)

21

Priorita

Program rozvoje města Brumov-Bylnice
2021 - 2025

Dobudování
parkovacích míst

Opravy mostních
objektů a lávek
na MK
Rekonstrukce a
opravy
komunikací pro
pěší
Rekonstrukce
dolního náměstí
Zachování
dopravní
obslužnosti
území
Dopravní
napojení Pilařská

Opravy místních
komunikací
Místní
komunikace –
statické zajištění,
opravy

Postupné rozšíření
parkovacích míst ve
městě (jednotlivé etapy
v sídl. Družba, Rozkvět u křižovatky Am.
Kutinové a Jos. Polácha;
Mýto u SDH Bylnice po
asanaci RD čp. 34; Mýto
– revitalizace plochy
původního parkoviště za
autobusovou zastávkou)
Postupná oprava mostů
a lávek dle výsledku
jejich posouzení
odbornou osobou
Opravy a rekonstrukce
chodníků ve městě.
Postupná realizace dle
stavu.
Pokračování
rekonstrukce dolního
náměstí – chodníky,
napojení na silnici I. tř.
Spolupráce se Zlínským
krajem a Koved při
připomínkování jízdních
řádů a jejich změn
Vybudování náhradního
příjezdu pro nákladní
dopravu (kolem nádraží
a podél dráhy do areálu
pily)
Opravy MK vč. objektů
na nich a dopravního
značení. Průběžně.
Statické zajištění MK
(nestabilita podloží a
svahů ul. 1. května a
Dolní Hrbáč, …)

2021-2025

OI, SM

-

Vlastní +
externí

2021-2025

OI

-

Vlastní +
externí

2021-2025

OI

-

Vlastní

2021-2024

OI

-

Vlastní +
externí

2021-2025

SO

-

Vlastní +
externí

2022-2025

OI

-

Vlastní +
externí

2021-2025

OI

-

Vlastní +
externí

2021-2023

OI, SM

-

Vlastní

Předp.
realizace

Odpovídá

Náklady
(v tis.
Kč)

Zdroje
financování

2021-2025

OI

25 000

Vlastní +
externí

2021-2025

ZM

-

Externí

2021-2025

OI

-

Vlastní

BYDLENÍ
Aktivita
Individuální
výstavba RD –
rozšíření
kapacity

Podpora bytové
výstavby

Zachování
obecního
bytového fondu

Popis
Rozšíření nabídky
stavebních míst ve
městě (příprava ZTV
Slunečná, II. etapa)
Podpora výstavby
bytových domů
vlastnického i nájemního
bydlení. Souhlas
s využitím veřejných
ploch nebo vhodných
obecních pozemků pro
realizace třetích osob
(další bytový dům v sídl.
Družba)
Zachování nabídky
obecních bytů jako
dostupného bydlení pro
obyvatele města. Opravy
a údržba obecních BD.
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ZAMĚSTNANOST A PODPORA PODNIKÁNÍ
Popis

Předp.
realizace

Odpovídá

Náklady
(v tis.
Kč)

Zdroje
financování

Spolupráce s firmami,
koordinace společných
aktivit za účelem rozvoje
města a
zachování/zvýšení
nabídky pracovních
příležitostí

2021-2025

ZM

-

Vlastní

Předp.
realizace

Odpovídá

Náklady
(v tis.
Kč)

Zdroje
financování

2021-2025

OCRKS, OI

-

Vlastní +
externí

2021-2025

OI,
OCRKS,
SM

-

Vlastní +
externí

Předp.
realizace

Odpovídá

Náklady
(v tis.
Kč)

Zdroje
financování

2021-2025

SM, OI

-

Vlastní +
externí

2021-2025

OI, SM

-

Vlastní

2021-2025

OI, SM

-

Vlastní +
externí

Aktivita

Spolupráce se
zaměstnavateli
na území města

Priorita

CESTOVNÍ RUCH
Aktivita

Turistická
infrastruktura

Rekonstrukce
objektu čp. 920

Popis
Rozšíření doplňkové
infrastruktury CR
(odpočívadla, rozšíření
služeb pro návštěvníky,
mobiliář, značení
cyklostezek, infotabule a
orientační systémy, …)
Objekt na náměstí
připravit k realizaci
rekonstrukce na provozní
objekt příp.
s infocentrem – jako
základna pro konání
kulturních akcí.

Priorita

OPATŘENÍ - CÍL č. 3

ENERGETICKÉ ÚSPORY
Aktivita
Opatření na
obecním majetku
Energetický
management
obecních objektů
Snížení
energetické
náročnosti
veřejného
osvětlení

Popis
Zateplení/výměny výplní
– provozní objekt SM,
kotelna, DPS, …
Sledovat spotřeby
jednotlivých energií
obecních objektů a
navrhovat opatření ke
snížení spotřeby.
Pokračovat ve výměně
stávajících světel
v systému VO za nová
v LED technologii.
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VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ A ZELEŇ
Popis

Předp.
realizace

Odpovídá

Náklady
(v tis.
Kč)

Zdroje
financování

Studie zeleně ve
městě

Studie zeleně v sídlišti
Družba a v dalších
lokalitách.

2021-2022

SO

-

Vlastní +
externí

Oprava ploch
kolem smuteční
síně

Úpravy okolí kolem
smuteční síně.

2025

SM, OI

-

Vlastní

Podpora úpravy
okolí kostela

Spolupráce a podpora
realizátora (farnosti).

2021-2025

Vedení
města, FO,
OI

-

Vlastní

Úpravy ploch
Mýto

Revitalizace ploch a
propojení Mýto a Husí
rynek (vč. lávky pro
pěší)

2022-2025

Vedení
města, OI

-

Vlastní

Aktivita

Priorita

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Aktivita
Zkvalitnění
systému
odpadového
hospodářství

Popis

Předp.
realizace

Odpovídá

Náklady
(v tis. Kč)

Zdroje
financování

Implementace nového
systému sledování a
správy OH na území
města

2021-2025

SO

-

Vlastní +
externí

Předp.
realizace

Odpovídá

Náklady
(v tis. Kč)

Zdroje
financování

2022-2025

SO

-

Externí

2021-2025

OI

-

Vlastní +
externí

Priorita

SNÍŽENÍ EMISÍ A IMISÍ
Aktivita

Podpora snížení
emisí a imisí
z lokálních zdrojů
vytápění

Podpora
bezmotorové
dopravy

Popis
Informovanost
veřejnosti o
dostupných
možnostech dotací na
opatření vedoucí ke
snížení znečištění
ovzduší.
Podpora doprovodné
infrastruktury
(cyklostezky a
cyklotrasy, doplňkové
služby – nabíječky,
mobiliář, …)
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Seznam použitých zkratek

TAB – tabulka
Č. - číslo
ČSÚ – Český statistický úřad
UL. – ulice
NÁM. - náměstí
ÚSKP – Ústřední seznam nemovitých kulturních památek
SR – Slovenská republika
CHKO – Chráněná krajinná oblast
ZŠ – Základní škola
MŠ – Mateřská škola
ZUŠ – Základní umělecká škola
BeVlaVa – Cyklostezka Bečva–Vlára–Váh
PŘEDP. – předpokládané
SÍDL. – sídliště
SO – Správní odbor MěÚ
OI – Odbor investic a majetku města MěÚ
FO – Finanční odbor MěÚ
OCRKS – Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu MěÚ
ZM – Zastupitelstvo města
SM – Služby města
VO – veřejné osvětlení
OH – odpadové hospodářství
MK – místní komunikace
SRA – Sportovní a rekreační areál
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