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Po správě města ČSSD, která zvítězila ve volbách do obecních zastupitelstev v roce 

2010 a utvořila koalici s ODS, se vítěznou stranou v komunálních volbách v roce 2014 

stalo hnutí ANO 2011 s 21,34 % hlasů. Koalice v zastupitelstvu statutárního města 

Ostravy pro volební období 2014-2018 byla utvořena mezi hnutím ANO, ČSSD  

a KDU-ČSL. Křesla v zastupitelstvu dále získalo hnutí Ostravak a KSČM. Primátorem 

města se stal Tomáš Macura z hnutí ANO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ČSÚ. 

 

Priority pro volební období 2014-2018 

Cílem tohoto textu je zhodnotit čtyřleté funkční období výše zmíněné koalice pod 

vedením primátora Macury (ANO). Analýza vychází z programového prohlášení pro 

volební období 2014-2018, ve kterém jsme se zaměřili na jednotlivé oblasti, a z každé 

z nich vybrali konkrétní stanovené cíle. Plnění programových priorit bylo ověřováno  

z veřejně dostupných zdrojů (například z tiskových zpráv, na webových stránkách 

města nebo ve strategických dokumentech). 

 

Nezaměstnanost i životní prostředí jsou v Ostravě dlouhodobě palčivým tématem, 

jejich zařazení do programového prohlášení tedy bylo klíčové a objevila se již 

v předvolebním programu vítězného hnutí ANO. Hnutí například slibovalo program 

na podporu začínajících podnikatelů, který se společně s podporou investorů nebo 

rozvojem průmyslové zóny Ostrava-Hrušov staly součástí programového prohlášení 

pro volební období 2014-2018. Hlavními cíli v sekci životní prostředí byla 

ekologizace, zvýšení frekvence úklidu veřejných prostranství, realizace projektů 
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konceptu „Smart city Ostrava“, nebo hnutím ANO slibovaná modernizace lokálních 

topenišť.   

 

Další prioritou se stala transparentní správa a otevřená radnice. V tomto případě 

zastupitelé slíbili potírání korupce a mimo jiné realizaci projektů participativního  

a „rozklikávacího rozpočtu“. Neméně důležitá byla také oblast dopravy (plán mobility, 

rozvoj infrastruktury, cyklotras a parkování) a rozvoj MHD (bezplatná doprava pro 

občany starší 65 let a pro děti a mladistvé). V oblasti rozvoje města se zastupitelé 

rozhodli zasadit se především o revitalizaci centra Ostravy, zahrnut byl i priorita 

KDU-ČSL rozvoje městské nemocnice. 

 

Programové prohlášení nezapomnělo ani na oblast kultury a sociální sféru. Body 

programu tvořila modernizace kulturních zařízení a dotace pro opravy památek, 

podpora vzdělání nebo podpora volnočasových aktivit. V neposlední řadě bylo 

prioritou také zajištění bezpečnosti a regulace kriminality, například skrze vymýcení 

hazardu, které ČSSD uváděla již ve svých předvolebních slibech. Dále bylo vytyčeno 

za cíl navýšení kapacit Městské policie, řešení problému sociálně vyloučených lokalit 

nebo podpora prevence (protidrogové aktivity, prevence ztráty bydlení).  

 

Plnění stanovených priorit koalice 

*Jednotlivé body tabulky vycházejí z programového prohlášení pro období 2014-

2018. 

 

První prioritou pro volební období 2014-2018 se stalo řešení nezaměstnanosti. 

Tento problém řešili zastupitelé například skrze podporu investorů (nabídka 

investičních příležitostí), či rozvojem některých oblastí (například Hrušov) tak, aby 

vznikala nová pracovní místa. Podpořeni byli také začínající podnikatelé či sociální 

podnikání a veřejné služby. 

 
 

 
Tabulka 1: Programové priority I 

Řešení nezaměstnanosti 
Příklady řešení, budoucích 

plánů, informace: 
Splněno? 

Podpora investorů 

Na webových stránkách města lze 
nalézt investiční příležitosti pro 

investory – výzva k podání 
nabídek v oblasti Hrušov, nabídka 
volných pozemků v centru města a 

podobně 

Ano1 

Rozvoj vědecko-technologického parku 
(VTPO) 

Transformace VTPO na 
Moravskoslezské inovační 

centrum (spolupráce města, kraje 
Ano2 

                                                      
1Nabídka investičních možností a zahraniční investoři.  
2 http://www.msic.cz/  

https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/koalice-predstavila-programove-prohlaseni
https://ostrava.idnes.cz/ostravska-cssd-slibuje-ze-ve-meste-vymyti-hazard-fbm-/ostrava-zpravy.aspx?c=A140228_2039866_ostrava-zpravy_jog
https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/koalice-predstavila-programove-prohlaseni/ProgramovprohlenkoaliceSMO.pdf
https://www.ostrava.cz/cs/podnikatel-investor/nemovitosti
https://www.msk.cz/cz/podnikani/zahranicni-investori-v-moravskoslezskem-kraji-44661/


a 3 lokálních univerzit). Dnes 
nabídka start-upů a zapojení 70 

inovativních firem. 

Příprava nového rozvoje průmyslové 
zóny v Ostravě-Hrušově 

Příprava průmyslové zóny, 
vyhlášena výzva k podání nabídek 
na realizaci investičního záměru 
v ploše rozvojové zóny Hrušov 

Ano 

Program podpory začínajících 
podnikatelů (včetně vytvoření tzv. 

Řemeslného inkubátoru) 

 
Obsaženo ve Strategickém plánu 
rozvoje města na období 2017–
2023, podpora v oblasti MSIC, 

Refill, příprava průmyslové zóny 
Hrušov (nové pracovní pozice) či 
řemeslný inkubátor (Fajn dílna) 

Ano 

Podpora rozvoje sociálního podnikání 

Moravskoslezský kraj – Klastr 
SINEC, Centrum sociálních služeb 

Ostrava – seminář principů 
sociálního podnikání, Podpora 

projektů – například Mléčný bar 
Naproti. 

Ano3 

Snaha o přesun významných institucí  
a úřadů do Ostravy 

Přesun části centrální správy daně 
z přidané hodnoty z Prahy 
(vytvoření nových pozic) 

Částečně4 

Podpora vzniku legislativy  
k znovuzavedení institutu veřejné 

služby 

Realizace výkonu důstojné Veřejné 
služby v Ostravě – úklid veřejných 

prostorů, pomoc v rámci 
sociálních služeb 

Částečně5 

 

Zastupitelstvo slíbilo zaměřit se také na oblast životního prostředí a rozvoj 

města. Mezi cíle byla zařazena například ekologizace, mimo jiné MHD. Zvýšeny byly 

také intervaly úklidu komunikací, díky čemuž město přispívá k čistějšímu okolí. 

Kladně lze hodnotit také snahy o přeshraniční spolupráci s Polskem a Slovenskem 

v oblasti kvality ovzduší (Air TRITIA) a využívání opuštěných ploch a budov (vznik 

několika zajímavých projektů – viz Tabulka 2). 
 

Další prioritou programového prohlášení se stala otevřená radnice 

a transparentní správa. Zde bylo zavedeno zveřejňování smluv se stanovenou 

hranicí od 100 tis. Kč bez DPH, a byl obnoven „rozklikávací rozpočet“. Pozitivně lze 

dále hodnotit práci externích forenzních auditů a podporu modernizace městské 

nemocnice. Potřebným krokem je rozšířit participativní rozpočet na celé město (zatím 

pouze Ostrava – Jih).  

 

 

                                                      
3Podpora projektů a spolupráce s Moravskoslezským krajem. 
4Snaha o zvýšení atraktivity Ostravy, přesun části správy daně, ovšem jinak žádné další informace. 
5Není jasná míra podpory při vzniku legislativy, ovšem zavedení Veřejné služby na území města. 

http://docplayer.cz/14382841-Zelenaa-cista-ostrava-2025-strategie-ekologizace-a-modernizace-mhd-v-ostrave.html
https://www.ostrava.cz/cs/podnikatel-investor/projekty-mesta-ostravy/projekty-mesta-ostravy/air-tritia-jednotny-pristup-k-rizeni-kvality-ovzdusi-mestskych-oblasti-regionu-tritia-1
http://www.spolecnetvorimejih.cz/


Tabulka 2: Programové priority II 

Zlepšení životního 
prostředí a rozvoj města 

Příklady řešení, budoucích plánů, 
informace: 

Splněno? 

Prosazení dokončení 
likvidace "Ostravských 

lagun" 

Pokračování likvidace Ostravských lagun, 
dohoda s AVE CZ 

Částečně6 

Zapojení do programu 
ekologizace lokálních 

topenišť 

Součástí akčního plánu 2017-2023 je také 
podpora výměny lokálních topenišť 
Doporučení pro občany – Kampaň 

Moravskoslezského kraje „lokální topeniště“ 

Částečně7 

Obnova vozového parku 
DPO a podpora ekologizace 

dopravy 

ITI – obnova silničních vozidel DPO 
(několik projektů doplnění a obnovy), plán 
vyřazení naftových autobusů do roku 2020, 
plán ekologizace veřejné dopravy – Poruba 

Ano 

Zvýšení frekvence čištění 
městských komunikací, 
chodníků a veřejných 

prostranství 

Nový systém úklidu ostravských komunikací 
– častěji 

Příspěvková organizace Technické 
služby Ostrava – Jih 

Částečně8 

Realizace konceptu "Smart 
city Ostrava" 

Podepsané Memorandum Smart city 
Ostrava – snižování emisí CO2 a další 

způsoby zapojení města 
Ano 

Přeshraniční spolupráce s 
Polskem a Slovenskem při 

řešení ŽP 

Air TRITIA – jednotný přístup k řízení 
kvality ovzduší, spolupráce s Polskem a 

Slovenskem (projekt na období 2017–2020) 
Přeshraniční spolupráce Česká 
republika – Polsko 2014-2020 

Ano 

Osvěta třídění odpadu, 
zvýšení využití komunálního 

odpadu na 50% 

Informace, jak třídit odpad na stránkách 
města, Centrum odpadové výchovy (OZO 

Ostrava) 
Zvýšení produkce odpadu, ale také využití– 

bio popelnice 

Částečně9 

Dostavba kanalizačního 
sběrače B 

Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do 
Radvanic 

Částečně10 

Vytvoření a prosazení 
dlouhodobé koncepce 

rozvoje historického centra 
Ostravy 

Plán oživení není samostatným 
dokumentem, je ovšem integrální součástí 
celoměstské strategie. Klíčové intervence 

jsou například kultivace veřejného prostoru, 
podpora akcí v centru, či zvýšení počtu 

rezidentů. 

Částečně 

Smysluplné využití 
opuštěných ploch a budov 

participativní kampaň fajnOVA (zapojení 
občanů do rozhodování), Refill, využití 

brownfieldů 
Ano 

 

 

                                                      
6Likvidace není dokončená, podíl má Ministerstvo průmyslu a obchodu a životního prostředí. 
7Aktivity na podporu, ovšem není jasný program ekologizace. 
8Systémové čištění především komunikací, potřeba zavést i v případě veřejných prostranství. 
9Plnění slibu, ovšem nesplnění stanovených 50 %. 
10Probíhá realizace. 



Tabulka 3: Programové priority III 

Transparentní a 

hospodárná správa, potírání 

korupce, otevřená radnice 

Příklady řešení, budoucích plánů, 

informace: 
Splněno? 

Zveřejňování smluv uzavíraných 

městem od 100 tis. KČ bez DPH 

Od 1. 4. 2015 zveřejňovány na  

webových stránkách města 
Ano 

Externí forenzní audity u 

vybraných městských společností 

(nezávislý audit hospodaření) 

Forenzní audit deseti městských 

společností (například městské 

nemocnice) 

Ano 

Všechny uvolněné pozice 

obsazovat formou výběrových 

řízení 

Nedostatek informací 
Nelze 

zhodnotit 

Systém hodnocení výkonnosti 

zaměstnanců magistrátu 
Ne Ne 

Otevřené diskuse s občany o 

důležitých otázkách města 

Zapojení občanů skrze různé projekty – 

participativní rozpočet (fajnOVA) - 

zapojení občanů do přípravy 

strategického plánu města 

Částečně11 

Zavedení "Participativního 

rozpočtu" 

Společně tvoříme JIH– zavedení 

participativního rozpočtu v Ostravě – 

Jih 

Částečně12 

Zavedení "Rozlikávacího 

rozpočtu" 
Dostupný na webových stránkách města Ano 

Zlepšení komunikace a 

spolupráce magistrátu s úřady 

městských obvodů 

Nedostatek informací 
Nelze 

zhodnotit 

Zpracování strategie dlouhodobé 

prosperity města 

Strategie rozvoje města Ostravy do roku 

2023 s výhledem do roku 2030 

fajnOVA (do plánování zapojeni také 

občané města) 

Ano 

Rozvoj Městské nemocnice 

Ostrava a zajištění finančních 

zdrojů pro dostavbu a technické 

dovybavení (např. Vybudování 

pavilonu chirurgických oborů) 

Modernizace a rekonstrukce–oddělení 

Všeobecného praktického lékařství a 

pro Odbor informačních a 

komunikačních technologií, vize 

nemocnice do roku 2030 – rozdělení do 

tří etap 

Ano13 

Zajištění vedoucí role Ostravy při 

řízení a realizaci ITI 

Připravení Strategie ITI ostravské 

aglomerace 2014-2020 
Ano 

 

                                                      
11Zapojení do přípravy strategie města a řešení některých témat města, ale potřeba více diskutovat 
s občany. 
12Není pro celé město. 
13Uskutečnění rekonstrukce určité části, dále plány do budoucna. 

https://smlouvy.ostrava.cz/
http://www.ostrava.cz/cs/urad/rozpocet


V oblasti dopravy byl vytvořen plán mobility Ostrava a zjednodušen systém zón 

MHD. Dále byla započata realizace oprav některých částí dopravní infrastruktury, 

zahájena obměna vozového parku DPO a zvýšena snaha o atraktivnější hromadnou 

dopravu (například zaváděním WIFI připojení do MHD). Opatření, které jsou 

potřeba do budoucna jsou mimo jiné rozvoj parkování, cyklodopravy a zavedení 

bezplatné dopravy pro děti a mládež.  
 

Tabulka 4: Programové priority IV 

Doprava a rozvoj MHD 
Příklady řešení, budoucích 

plánů, informace: 
Splněno? 

Příprava „Plánu mobility" Integrovaný plán mobility Ostrava Ano 

Podpora investic do přípravy a 
realizace dopravní infrastruktury 
(např. Severní spoj, výstavba nové 

Cingrovy ulice atd.) 

Severní spoj-zatím jen přípravy, 
realizace projektů v rámci IPRM 

Částečně14 

Podpora přípravy a realizace oprav 
dopravní infrastruktury (např. 

Výškovických mostů a mostu v ulici 
Plzeňské) 

Realizace oprav – například 
zmíněných mostů 

Ano 

Rozvoj parkování 

Rezidentní parkování, systém 
parkování P+R – plán výstavby, 
příprava modelu zvýhodněného 

parkování při využití MHD 

Částečně15 

Budování sítě cyklistických a in-line 
stezek 

Aktualizace koncepce rozvoje 
cyklistické dopravy, realizace 

plánů výstavby 
Částečně16 

Zavedení bezplatné dopravy pro 
občany 65+ a pro děti a mládež 

Občané 65+ zdarma, děti a mládež 
stále platí za jízdné 

Částečně17 

Zpřehlednění stávajícího zónového 
systému MHD 

Sjednocení tarifních zón 
(vytvořena zóna 77) 

Ano18 

Zvýšení atraktivity MHD – 
internetové služby, inteligentní 
zastávky, bezbariérová opatření 

Zavádění Wifi do MHD a na 
zastávky, inteligentní zastávky, a 

podobně 
Ano19 

Hledání finančních zdrojů k obměně 
vozového parku trolejbusů a tramvají 

Zahájena obměna vozového parku 
DPO, také nové vozy trolejbusů a 

plán na nové vozy tramvají 
Ano 

Nastavení provozů přestupních 
terminálů (Hranečník, Hulváky, 

Dubina) tak, aby splňovaly požadavky 
cestujících 

Nedostatek informací 
Nelze 

zhodnotit 

                                                      
14Některé slíbené projekty neslněny, ale podpora projektů v rámci IPRM. 
15Zavedení rezidentního parkování, avšak potřeba zvýšit kapacity parkování – uskutečnění plánů 
výstavby P+R parkovišť. 
16Plány a rozvoj stezek, zatím však nekompletní síť. 
17Zavedeno pouze u skupiny 65+. 
18Zjednodušení systému. 
19Zavádění různých projektů pro atraktivnější MHD. 

http://mobilita-ostrava.cz/


Součástí programového prohlášení byla také sociální sféra, školství a oblast 

kultury. Kultura byla podpořena například skrze rekonstrukci divadla Jiřího 

Myrona, dotace či program obnovy kulturních památek. Také v sociální sféře došlo 

k několika podpůrným krokům. Finančně byly podpořeny aktivity dětí a mládeže 

nebo volnočasové aktivity občanů. Pozitivní vývoj lze pozorovat také u sociálního 

bydlení, kde vznikla mimo jiné Koncepce sociálního bydlení v Ostravě obsahující 

návrhy opatření.  Také oblast školství byla rozvíjena, potřeba je však posílení investic 

do vybavení škol.  
 

Tabulka 5: Programové priority V 

Sociální sféra a kultura 
a školství 

Příklady řešení, budoucích plánů, 
informace: 

Splněno? 

Podpora volnočasových 
aktivit dětí a mládeže 

Finanční podpora na jednotlivé roky – 
například táborů, kroužků či rodinných 

center 
Ano 

Přeměna stávajícího centra 
Domeček na moderní 

dětské zařízení 

Transformace dětského centra – 
rekonstruovaná budova, větší počet lůžek 

Ano 

Bezbariérový přístup na 
veřejná prostranství 

Jen do některých budov města, přestavba 
hlavního nádraží, u MHD chybí informace 

Částečně20 

Zajištění dostupnosti 
předškolního vzdělávání 

Nedostatek informací 
Nelze 

hodnotit 

Podpora vzdělávání dětí ze 
sociálně ohrožených rodin 

Místní plán inkluze v oblasti vzdělávání 
2015–2018 - specifické cíle a opatření 

včetně určení odpovědnosti 
Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve 

městě Ostrava II. 

Ano21 

Grantová podpora 
spolupráce ZŠ, MŠ a VŠ na 
území města v oblasti vědy, 

výuky a výzkumu 

Dotace a projekty – například Den Země, 
Talentmanagement 2017-2018, 

Programuna podporu rozvoje bilingvní a 
cizojazyčné výuky atd. 

Ano22 

Zvýšení povědomí 
pedagogů a žáků v oblasti 
zdravého životního stylu 

(projekt školního 
stravování atd.) 

Den zdraví, projekt „školní jídelna zdravě a 
chutně“ 

Ano 

Podpora tzv. Smluvního 
výzkumu 

Nedostatek informací 
Nelze 

hodnotit 

Podpora investic do 
vybavení mateřských a 

základních škol 

Místní akční plán vzdělávání ORP Ostrava 
Strategický plán rozvoje vzdělávání do roku 
2023 – zhodnocení potřeb vybavení MŠ a 

Částečně23 

                                                      
20Na internetu dostupné informace o přístupnosti Magistrátu a úřadů, přestavba nádraží, ale například 
v oblasti dopravy a dalších veřejných prostranství chybí informace. 
21Vytvoření plánu včetně opatření. 
22Různé projekty na podporu. 
23Podpora ovšem nedostatečný stav vybavení (vyplývá ze SWOT analýzy akčního plánu). 

https://socialnizaclenovani.ostrava.cz/wp-content/uploads/2017/11/FIN_Koncepce-socialniho-bydleni-SMO_logo.pdf
http://www.mmr.cz/getmedia/0c37d662-7374-4eab-a790-170d6c58f15d/Ostrava-spojene.pdf


ZŠ – nízká vybavenost (například IT 
vybavenost) 

Podpora aktivit volného 
času občanů – jednoduchá 

cvičiště, komunitní 
zahrádky, dětská hřiště a 

podobně 

Finanční podpora projektů na jednotlivé 
roky, podpora volnočasových aktivit 

seniorů, komunitní zahrada Tržnice, stavba 
dětských hřišť (například v Zoo Ostrava) a 

podobně 

Ano 

Modernizace a 
rekonstrukce kulturních 
zařízení (např. Divadlo 
Jiřího Myrona, Domu 
kultury města Ostravy, 

Domu kultury Poklad atd.) 

Divadlo Jiřího Myrona – ano 
(rekonstrukce, budování malé scény 

Dvanáctky, revitalizace areálu divadla). 
Domu kultury Poklad – několikrát 

pozastavena. Rekonstrukce kina LUNA. 

Částečně 

Pomocí grantů a dotací 
podpora kulturních a 
sportovních zařízení 

Pro rok 2018 na podporu kultury 
rezervována částka ve výši 1,062 miliardy 

korun, oprava kulturních zařízení. 
Strategie sportu Ostrava (ovšem snížení 
financí do oblasti sportu v letech 2015, 

2016) – návrhy strategických cílů 

Ano 

Dotace na opravy 
památkově chráněných 

objektů 

Program obnovy kulturních památek 
a památkově chráněných nemovitostí 

v Moravskoslezském kraji 
na rok 2017 

-Poskytování neinvestičních dotací – Pro 
rok 2017 je alokována celková částka 

3.070tis. Kč z rozpočtu města, pro rok 
2018–5000. tis. Kč 

Ano 

Zpracování Koncepce 
rozvoje bydlení na území 

města 

 
Součástí Územního plánu, Koncepce 
bydlení městského obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz na období 2014–2018 

Ano 

Podpora sociálního bydlení 

Koncepce sociálního bydlení statutárního 
města Ostravy – schválena roku 2017. 

Obsahuje přehled situace i návrhy opatření 
+ plán zpracování akčního plánu do roku 

2019. Dále pilotní ověření. 
Strategický plán sociálního začleňování 

Ostrava 2015-2018.  

Ano 

 

 

Závěrečnou oblastí je bezpečnost a cíl snížení kriminality. Nižší kriminalita byla 

podpořena například Strategií prevence kriminality, zavedením komplexního řešení 

sociálně vyloučených lokalit a podporou preventivních protidrogových aktivit. 

Důležitý je také rozvoj sociálních služeb pro potřebné. Problémem města však stále 

zůstává hazard nebo počet zastaváren na území Ostravy. 

 

 

 

http://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/materialy_ZM/vo1418/z24verejne/BJ1418_00437_17-ZM1418_24_zN1/STRATEGIE_PREVENCE_KRIMINALITY_SMO_2017_-_2021_RM_24.1.2017.pdf


Tabulka 6: Programové priority VI 

Snížení 
kriminality, 
bezpečnost a 

podpora prevence 

Příklady řešení, budoucích plánů, 
informace: 

Splněno? 

Regulace hazardu 
Vyhláška 2015, vyhláška 2017- plošný zákaz 

hazardu na území Ostravy 
Částečně24 

Zvýšení počtu 
Městské policie 
alespoň o 100 

strážníků 

Ano, došlo k navýšení počtu strážníků, v Ostravě 
nejméně občanů na jednoho strážníka v zemi 

Ano 

Podpora složek IZS 
(např. Výstavba 

zázemí pro Leteckou 
službu PČR) 

Nová letecká základna v Ostravě, podpora 
dobrovolných hasičů, nová technika pro hasiče 

Ano 

Realizace a rozvoj 
programu prevence 
kriminality 2015-

2016 

Plán prevence kriminality 2015-2016 (stanovení 
priorit, návrhy opatření atd.), Strategie prevence 

kriminality 2017-2021 
Ano25 

Regulace počtu 
zastaváren na území 

města 
Ne Ne 

Zajištění stávajících 
sociálních služeb a 

rozvoj nových v 
souladu s 4. 

Komunitním plánem 
sociálních služeb 

Rozvoj a podpora sociálních služeb- 4. Komunitní 
plán, příprava 5. Komunitního plánu – nyní ve 

stádiu připomínkování 
Ano26 

Zavedení nového 
komplexního 

přístupu k řešení 
sociálně vyloučených 

lokalit 

Spolupráce s vládní Agenturou pro sociální 
začleňování – prevence a pomoc v různých 
oblastech – snaha o snižování sociálního 

vyloučení, Strategický plán sociálního začleňování 
2015-2018- koordinovaný přístup k sociálně 

vyloučeným lokalitám 

Ano27 

Vytvoření systému 
prevence proti 
rizikům ztráty 

bydlení 

Realizace „Pilotního projektu koncepce sociálního 
bydlení a jejího ověření v podmínkách 

statutárního města Ostravy (aktuálně zapojeno 
105 městských bytů, zapojení také sociálních 

služeb). Cílem je rozšířit nabídku bytů 

Částečně 

Podpora 
preventivních 

protidrogových 
aktivit 

Součástí Plánu prevence kriminality statutárního 
města Ostravy (projekty zaměřené mimo jiné na 
potencionální pachatele – do této skupiny patří 

také lidé drogově závislí), Strategie protidrogové 

Ano28 

                                                      
24Zákaz a postup proti hazardu, ovšem výjimky pro některé lokality. 
25Plán prevence a vytvoření strategie. 
26Zajištění služeb a podpora nových – skrze 5. Komunitní plán. 
27Strategie zaměřena nejen na vyloučené aktivity, koordinovaný přístup jako nástroj sociálního 
začleňování. 
28Součástí několika strategií, jednotlivé projekty města a financování, zaměření na prevenci – 
například vzdělávání dětí a mladistvých. 



politiky 2016-2020 (spolupráce s pracovními 
skupinami a institucemi, základní síť služeb, 

prevence v oblasti drog), analýza drogové scény 
 
 

Závěrem 

Tato základní analýza zhodnotila plnění vybraných bodů priorit, které si pro volební 

období 2014-2018 v Ostravě stanovila koalice v čele s hnutím ANO. Ačkoliv nebyly 

z důvodu rozsahu i přehlednosti zahrnuty všechny cíle programového prohlášení, 

z analýzy vyplývá naplnění některých oblastí a potřeba změn v dalších. Za období 

2014-2018 koalice splnila 58 % a částečně splnila 31 % stanovených bodů. Pozitivními 

kroky byla například podpora zaměstnanosti či životního prostředí, které jsou pro 

Ostravu důležitými tématy. Dále byl vytvořen plán mobility, došlo k modernizaci 

MHD a obnově vozového parku. Podpořeny byly rodiny, volnočasové aktivity  

i vzdělávání. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní graf na základě provedené analýzy (vybrané body). 

 

 

I v budoucnu je nadále potřeba pokračovat ve snižování nezaměstnanosti. Ta činila 

na konci roku 201429 10,82 % a do roku 201830 se snížila na 5,95 %. Jedná se  

o pozitivní vývoj snížení nezaměstnanosti, přesto je zde však vyšší než v dalších 

větších městech České republiky (v Praze je k 31.7.2018 výše nezaměstnanosti 2,14 %, 

v Brně je nezaměstnaných 4,23 % obyvatel). Podpořit je potřeba také životní 

prostředí (především kvalitní ovzduší). Ovzduší je v Ostravě znečišťováno velkým 

množstvím emisí tvořenými například průmyslem či dopravou a město se snaží  

o zlepšení stavu skrze projekty, například nízkoemisnízóny, bike-sharing nebo 

ekologizaci vozového parku. 

                                                      
29 K 31.12.2014. 
30 K 31.7.2018. 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=ZAMD004&z=T&f=TABULKA&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~F_P~_S~_U~501_null_&katalog=30853&pvokc=65&pvoch=8119&c=v3~2__RP2014MP12DPPDM
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=ZAMD004&z=T&f=TABULKA&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~F_P~_S~_U~501_null_&katalog=30853&pvokc=65&pvoch=8119&c=v3~2__RP2018MP07DPPDM
http://zdravaova.cz/category/kvalita-ovzdusi/


 

Do budoucna je dále potřeba podporovat rozvoj historického centra města, či 

strategie rozvoje parkování. V oblasti správy města by měli zastupitelé rozšířit 

participativní rozpočet i pro další oblasti města. Nutností je také boj proti hazardu  

a kriminalitě. Pozitivním krokem by bylo také zavedení bezplatné dopravy pro děti  

a mladistvé. Důležitou součástí rozvoje města je také podpora vzdělání a projektů 

v sociální oblasti. Město se již nyní zapojuje do zajímavých projektů (například Smart 

city) a podporuje přeměnu opuštěných ploch a budov, díky kterým se rozvíjí vzhled 

města a z Ostravy vytváří kulturně zajímavou oblast. 
 

Důležitými kroky ve vývoji města byla transformace VTPO na Moravskoslezské 

inovační centrum (projekt města, kraje i lokálních univerzit), které poskytuje 

například podporu start-upů či zapojení inovativních firem. Dále byla vytvořena 

Strategie rozvoje města Ostravy, díky které město získalo ocenění města s dobrou 

praxí. A v neposlední řadě lze kladně hodnotit také projekt sociálního bydlení, díky 

kterému je k dispozici 105 městských bytů včetně sociálních služeb. Město také 

získalo nominaci mezi nejlepší tři evropské projekty veřejné správy v rámci soutěže 

RegioStar pořádané Evropskou komisí. 

 

http://zdravaova.cz/smart-citysmart-region/
http://zdravaova.cz/smart-citysmart-region/

