Strategická vize
Vize SP je obrazem toho, jakým směrem se bude město měnit a zlepšovat a jak bude
vypadat na konci řešeného období, tj. v roce 2020.
Strategická vize SP je definována na základě výsledků, provedené analýzy SWOT a
dotazníkového šetření, čímž je zajištěna její budoucí reálnost a splnitelnost.
Jak bychom chtěli, aby bylo město Fryšták charakterizováno po uplynutí období
platnosti programu rozvoje?
•

Fryšták je tolerantní - bezpečné místo pro spokojený život všech jeho
obyvatel.

•

Fryšták – místo, které je atraktivní pro mladé obyvatele i návštěvníky.

•

Fryšták – město s kvalitní infrastrukturou a životním prostředím.

•

Fryšták se chce bavit – město s bohatým společenským a spolkovým
životem.

Strategické cíle
Strategické cíle stanovují, čeho chce město Fryšták dosáhnout realizací programu
rozvoje.
Cíl 1 Vybavenost obce
Strategický cíl osa „Vybavenost obce“ v sobě zahrnuje především problematiku dopravního
napojení území na hlavní silniční tahy, rozvoj infrastruktury pro cyklistickou dopravu, oblast
veřejné hromadné dopravy, řešení problematiky parkování a celkové napojení dílčích částí
města. Dále se zaměřuje na problematiku bezpečnosti a také snížení znečištění životního
prostředí, především v oblasti ovzduší a hluku, snížení environmentálních rizik a dále
dobudování chybějící technické infrastruktury s dopady na snížení vlivů na ŽP a zvýšení
kvality života.
Opatření 1.1

Zvýšení atraktivity cyklistické a pěší dopravy
Aktivita 1.1.1
Aktivita 1.1.2
Aktivita 1.1.3

Opatření 1.2

Vybudování cyklostezky Fryšták – Zlín
Vybudování cyklostezky Fryšták – Lukov (částečně
osvětlená mezi Fryštákem a Vítovou
Propojení osad (Lukovské, Suché, Kučovanice,
Racková)

Zlepšení zázemí pro sportovní, kulturní a vzdělávací aktivity
Aktivita 1.2.1
Aktivita 1.2.2
Aktivita 1.2.3
Aktivita 1.2.4
Aktivita 1.2.5
Aktivita 1.2.6

Rozšíření sportovního areálu na fotbalovém hřišti
Vybudování / rekonstrukce kulturně – vzdělávacího
multifunkčního centra (kino, stará hasičská zbrojnice)
Vyčištění vodní nádrže ŽABA, vybudování odbahňovací
nádrže na přítoku a další infrastruktury, zachování
přírodního rázu, finská sauna
Sportoviště pro seniory
Komplex ZŠ, Sokolovna, kotelna, sportoviště
Hřiště na Vítové

Opatření 1.3
Zlepšení napojení na nadřazené dopravní sítě
(Napojení na R49 – těžko ze strany města ovlivnit, majetkoprávní vztahy již vyřešeny, jen
v rovině účastníka řízení)

Opatření 1.4

Zvýšení atraktivity území pro dlouhodobé bydlení všech skupin
obyvatelstva
Aktivita 1.4.1
Aktivita 1.4.2
Aktivita 1.4.3

Opatření 1.5

Zasíťování pozemků pro novou bytovou výstavbu
Výstavba místních komunikací pro novou bytovou
Výstavbu
Jednání s developery a majiteli pozemků (městské
pozemky jsou už vyčerpané)

Dobudování a rekonstrukce technické infrastruktury
Aktivita 1.5.1
Vyřešení parkování v centru města
Aktivita 1.5.2
Oprava cesty na Vítové
Aktivita 1.5.3
Plánování datové infrastruktury
Aktivita 1.5.4
Vodovod Žabárna, Vylanta
Aktivita 1.5.5
Cesty, chodníky, náměstí
Aktivita 1.5.6
Odpady
Aktivita 1.5.7
Prevence černých skládek

Cíl 2 Služby
Strategický cíl „Služby“ se zaměřuje na problematiku dostupnosti sociálních a zdravotních
služeb a dalších služeb zajišťujících potřeby obyvatel města.
Opatření 2.1

Zlepšení dostupnosti zdravotnických služeb
Aktivita 2.1.1
Očař

Opatření 2.2

Zvýšení kapacity sociálních služeb
Aktivita 2.2.1
Zavedení 1. stupně sociálních služeb + terénní služba

Opatření 2.3

Zajištění dostupnosti ostatních služeb
Aktivita 2.3.1
Zázemí pro Policii ČR v domě č.386

Opatření 2.4

Cíl 3 Vzdělávání a sport
Strategický cíl „Vzdělávání a sport“ se zaměřuje především na problematiku vzdělávání
obyvatel a podmínek pro jejich sportovní vyžití.
Opatření 3.1
Opatření 3.2

Vybudování zázemí pro vzdělávací aktivity
Zapojení rodičů a veřejnosti do vzdělávání dětí
Aktivita 3.2.1
Zážitková pedagogika
Aktivita 3.2.2
Vnější zdroje financování – sponzoři, granty

Aktivita 3.2.3
Aktivita 3.2.4
Opatření 3.3

Nové trendy a metody ve výuce
Péče o pedagogy, regenerace

Podpora sportu
Aktivita 3.3.1
Aktivita 3.3.2
Aktivita 3.3.3

Podpora spolkové činnosti ve sportu
Aktualizace grantového systému směřující k rozvoji
činnosti NNO
Převody majetků ze spolků na město

Opatření 3.4
Cíl 4 Volnočasové aktivity
Strategický cíl „Volnočasové aktivity“ se zaměřuje na problematiku vytváření podmínek pro
spolkový život, kulturní a společenské akce i další volnočasové aktivity ve spolupráci s
relevantními subjekty.
Opatření 4.1

Podpora kultury
Aktivita 4.1.1
Aktivita 4.1.2
Aktivita 4.1.3
Aktivita 4.1.4

Opatření 4.2

Podpora ostatních volnočasových aktivit
Aktivita 4.2.1

Opatření 4.3

Opatření 4.4

Zachování s rozšíření kulturních akcí, podpora spolkové
činnosti v oblasti kultury
Vyhláška stanovující pravidla pro pořádání kulturních
akcí (čas ukončení, hlučnost, četnost, odpovědnost
organizátorů)
Priority – které akce chce město podporovat
Ochrana a revitalizace místních památek

Podpora spolkové činnosti v oblasti volnočasových
aktivit

