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Úvod 
 

Strategický plán je navržen se záměrem sjednocení a ucelení rozvoje regionu Slezská brána a 

MAS Slezská brána. Strategický plán představuje vizi budoucích let regionu, jeho charakter a 

význam, kterým se bude ubírat a současně představuje vizi, která vychází ze základních 

principů dlouhodobě udržitelného rozvoje a respektuje potřebu sladění sociální, ekonomické  

i environmentální oblasti. 

Strategický plán rozvoje města Šenov na období 2016 – 2023 je se Strategickým plánem 

MAS Slezská brána v souladu a je pro jeho tvorbu klíčovým dokumentem. Identifikuje hlavní 

priority rozvoje města a definuje oblasti, do kterých by měly přednostně směřovat finanční 

prostředky tak, aby docházelo k jejich vzájemnému souladu a aby se v něm občanům žilo 

kvalitně a bezpečně. Svým obsahem respektuje a navazuje na priority stanovené Evropskou 

unií a je rovněž výchozím dokumentem pro účast v jednotlivých programech vyhlašovaných 

Evropskou unií za účelem získání podpory.  

Zapojení občanů města bylo zásadním bodem při tvorbě Strategického plánu města Šenova. 

Formou dotazníkového šetření byla proto oslovena široká veřejnost i všechny zainteresované 

subjekty. Celý proces tvorby plánu byl tedy postaven na názorech a požadavcích občanů, 

jejich vnímání a také návrzích řešení současných problémů. 

Dokument identifikuje priority rozvoje města z oblasti rozvoje dopravní a technické 

infrastruktury, rozvoje cestovního ruchu, kultury a sportu, oblast sociální a environmentální. 

Jedná se např. o rekonstrukce místních komunikací, energetické úspory budov, dostupnost 

parkování ve městě, zkvalitnění služeb pro občany, rozvoje volnočasových aktivit a ochrany 

životního prostředí. 

Strategický plán je závazný pro všechny zaměstnance města, samosprávu, organizace a 

společnosti, které se podílejí na plnění cílů nebo aktivitách a projektech rozpracovaných 

v jednotlivých částech dokumentu.  

Strategický plán také slouží občanům města, podnikatelům, zástupcům institucí, kteří se 

zajímají o rozvoj města a investorům, pro které je tento dokument veřejně dostupným zdrojem 

informací o tom, jakým směrem se konkrétní město ubírá a zda jsou jeho vize a principy 

rozvoje v souladu se záměry té které společnosti. 

Strategický plán bude městem pravidelně jednou ročně vyhodnocován na základě klíčových 

indikátorů.  
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1. Profil Regionu 
 

Region Slezská brána v okrese Frýdek – Místek a v okrese Ostrava - město je situován na 

území obcí, které vytvořily na podporu společných cílů svazek obcí, registrovaný prvotně na 

Okresním úřadě ve Frýdku – Místku dne 15. 07. 1999.  

 

Město Šenov je členskou obcí Regionu Slezská brána. 

Region Slezská brána je součástí NUTS-II Moravskoslezsko, v němž představuje geograficky 

vstupní bránu do Euroregionu Beskydy. V tomto svazku obcí s dlouhodobou tradicí žije 

obyvatelstvo v rozptýlené zástavbě převážně vesnického charakteru.  

Slezská brána je novodobé pojmenování vesnického prostoru, který se nachází v tzv. 

ostravské průmyslové aglomeraci mezi Ostravou, Havířovem a Frýdkem-Místkem. Název je 

spojen se založením zájmového sdružení právnických osob na tomto území v roce 1999. 

Sdružení v podstatě regionálního charakteru, spadá do obecného trendu konce devadesátých 

let 20. století, kdy vznikala potřeba vytvoření alternativy ke končící reálné spolupráci obcí na 

okresní úrovni. Jde o stav změny státoprávního uspořádání na přelomu 20. a 21. století, kdy 

jsou rušeny okresní úřady a jejich kompetence se převádějí jednak na nově vzniklé krajské 

úřady a jednak na úřady tzv. obcí s rozšířenou působností.  

Později při svém vzniku v r. 2012 přezvala toto regionální pojmenování – tj. „Slezská brána“ 

do svého názvu i nově založená místní akční skupina.  

Řada obecných charakteristik, kromě historického vývoje, členské základny a poslání, je u 

obou zmíněných regionálních subjektů – tj. Regionu Slezská brána a MAS Slezská brána – 

obdobná.  

Spolupráci na území MAS Slezská brána lze rozdělit do dvou částí: na spolupráci, kterou po 

právní stránce po svém vzniku v r. 2012 „zastřešila“ samotná MAS a spolupráci, která 

odpovídá aktivitám dobrovolného svazku obcí Region Slezská brána (tj. aktivitám, které zde 

probíhají již od r. 1999). 

Území MAS Slezská brána se rozkládá na území obcí Vratimov, Šenov, Kaňovice, Paskov, 

Řepiště, Sedliště, Sviadnov, Václavovice a Žabeň, v Moravskoslezském kraji mezi třemi 

velkými statutárními městy Ostravou, Havířovem a Frýdkem-Místkem. Zasahuje do území 

správních obvodů obcí s rozšířenou působností (ORP) Ostrava a Frýdek-Místek.  

Celková rozloha území je 76,86 km2 a celkový počet obyvatel 25 581 (dle evidencí 

jednotlivých obcí k 1. 1. 2015). Jedná se tedy o hustě osídlené území, neboť celková hustota 

dosahuje 328 obyvatel/km2. 
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2. Profil města Šenova 
 

Město Šenov leží v Ostravské pánvi v těsném sousedství Ostravy a Havířova. Patří do okresu 

Ostrava-město a k 1. 1. 2016 v něm žilo 6 359 obyvatel. Šenov se skládá ze čtyř ZSJ – 

Volenství, Škrbeň, Šimška a Šenov. Rozkládá se na ploše 16,63 km2 a převládá zde 

rozptýlená slezská zástavba. Obec je pomyslně rozdělena řekou Lučinou na dvě poloviny – 

sever a jih. Toto rozdělení podtrhuje důležitá dopravní tepna spojující Ostravu s Havířovem, 

silnice I/11, a taktéž železniční koridor v témže směru. Ve městě se nachází základní škola, 

mateřská škola (obě školy jsou lokalizovány na dvou místech), zdravotní středisko s 

rehabilitačním centrem, ZUŠ W. Wünscheho, malé nákupní středisko v centru obce, dům s 

pečovatelskou službou, v oblasti kultury zde hraje důležitou roli rekonstruovaný sál v 

restauraci Na Horakůvce a objekt staré školy. Dominantou Šenova je pak kostel Prozřetelnosti 

Boží s přilehlým parkem. Šenov je součástí regionu Slezská brána. 

V oblasti ochrany životního prostředí je situace města z pohledu jeho polohy 

nezáviděníhodná. Leží v průmyslové oblasti ČR blízko oceláren ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Důležitým faktorem z tohoto pohledu je i silnice I/11, která leží v těsné blízkosti centra a 

přilehlého parku. Velké zatížení hlukem a exhalacemi je zde zřejmé. Využitelnost těchto míst 

je tímto dozajista velmi výrazně ovlivněna. Na území města se nachází jedno sběrné místo, 

které kapacitně přestává stačit. Šenov disponuje několika městskými budovami, které nejsou 

všechny zatepleny a jen některé mají bezbariérový přístup. Jelikož je město rozptýleno na 

velkém území, nachází se zde mnoho přirozených ekosystémů, např. údolní niva řeky Lučiny, 

které bývá místem občasných záplav a také místem stále se zvyšující půdní eroze. Vodních 

toků je na území města více, zdaleka ne všechny jsou již revitalizovány. Nachází se zde také 

mnoho zeleně (park, aleje), některé z nich již dosáhli hranice bezpečné životnosti. S ochranou 

životního prostředí úzce souvisí i budování kanalizační sítě. Většinu obce se už odkanalizovat 

podařilo, kanalizace chybí v některých okrajových částech Šenova. Z důvodu rozptýlené 

zástavby je stoprocentní pokrytí území takřka nemožné. Ve stejné věcné rovině lze taktéž 

hovořit o dokončení plynofikace obce či o kvalitním osvětlení. V katastru obce se nachází 

také několik „brownfieldových“ oblastí, jako je bývalý areál JZD, areál mlýnů či správní 

budova na ulici Václavovické. 

Šenov disponuje hustou dopravní infrastrukturou mnohdy s nepříliš kvalitním povrchem 

místních komunikací. V důsledku velké rozlohy je zde problémem budování přilehlých 

chodníků. I přes tento handicap je pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu důležitým 

úkolem vybudování chodníků obzvláště v oblastech dlouhých šenovských ulic, které jsou 

zároveň důležitými dopravními tepnami. Obecně by měl důraz na pasivní dopravní 

bezpečnost v obci pokračovat. Šenov má taktéž vynikající strategickou polohu, co se 

cykloturistických aspektů týká. Na jeho území existuje několik tras, obzvláště v severojižním 

směru. Obrovskou překážkou je zde ale již zmíněná silnice I/11, k jejímuž překlenutí je nutné 

použít silnice se silným dopravním provozem. Ve směru Ostrava – Havířov ucelená 

cykloturistická trasa zatím chybí. Strategická poloha Šenova v tomto směru je vynikající a 

využití z ní vyplývajících výhod by bylo pro město velmi přínosné. 

V oblasti služeb obyvatelstvu je situace v Šenově vcelku dobrá. Nicméně v některých 

oblastech je další rozvoj nevyhnutelný a žádoucí. Přestává stačit kapacita místní základní 

školy, na místě by bylo také určitě rozšíření sociálních služeb obyvatelům, počet obecních 

sociálních bytů je takřka nulový, stav některých dalších městských budov si žádá další 

rekonstrukce, měl by být taktéž kladen důraz na další rozvoj městských sportovišť a míst k 

odpočinku, kterých se na území města nachází hned několik. Zvýšení jejich kapacity či počtu 

by dozajista přispělo ke zlepšení komfortu místních obyvatel. Velkou příležitostí je potom 
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další využití městského parku v okolí chrámu Prozřetelnosti Boží. Ve městě totiž chybí jakési 

centrum „outdoorového“ kulturně-společenského vyžití a další rozvoj parku s vybudováním 

potřebné infrastruktury se jeví jako ideální řešení. V tomto místě se navíc nachází budova 

staré školy, která je sídlem šenovského muzea a centrem činností mnohých místních spolků. 

Co se bezpečnostní situace ve městě týká, není zde zřízeno stálé sídlo policie ČR. Ochrannou 

a preventivní funkci zde plní městem zřízená Městská policie. Šenov je ohrožen obzvláště 

nápadovou trestnou činností, protože bezprostředně sousedí s velkými sídlišti Havířova, a 

také vysokým dopravním zatížením. Sídlí zde také kvalitní jednotka SDH. 

Výchozí demografická data města Šenov 

Výchozí demografická data jsou přílohou strategického plánu a obsahují celkový obraz o 

obci. Poskytují zároveň možnost použití k dalšímu plánu rozvoje. 

Tato data byla brána jako jeden z podkladů při úvahách o směrech rozvoje města Šenov. 

 

3. Průzkum názorů obyvatel města Šenov 
 

Hlavním úkolem a cílem průzkumu nezbytným pro vypracování strategického plánu města 

Šenov je specifikace základních potřeb, požadavků a námětů všech dotčených subjektů, 

především občanů, podnikatelů, organizací či spolků a také zástupců místní samosprávy.  

Jednu z nejdůležitějších rolí v souvislosti se strategickým rozvojem města hraje názor 

obyvatel. Právě proto byly v této souvislosti zpracovány dotazníky, kde občané měli možnost 

k daným tématům vyjádřit své názory. Dotazníky jsou nedílnou součástí přípravy 

strategického plánu města Šenov. Výsledky šetření by měly sloužit jako jeden z klíčových 

podkladů pro tvorbu tohoto strategického dokumentu.  

Dotazníkové formuláře byly distribuovány do každé poštovní schránky jako součást Oběžníku 

města Šenov, tištěné formuláře byly k dispozici taktéž na městském úřadě a v elektronické 

podobě na webových stránkách města.  

Průzkum obsahoval otázky, které byly orientovány do následujících oblastí: 

I. ROZVOJ MĚSTA 

II. KVALITA ŽIVOTA VE MĚSTĚ A JEHO OKOLÍ 

III. SOCIÁLNÍ OBLAST  

IV. ÚROVEŇ VEŘEJNÉ SPRÁVY 

Dotazníky byly následně zpracovány a výsledky průzkumu jsou přílohou Strategického plánu 

města. 

Vedení města se setkalo také s představiteli spolků a dobrovolných organizací. Hlavním 

bodem programu bylo seznámení se stávajícími strategiemi rozvoje města, akčním plánem 

města, přípravou strategie rozvoje města do roku 2020, vypsaným dotačním titulem na 

podporu činnosti spolků a záměry pro využití okolí staré školy. Zástupci spolků seznámili 

následně představitele města se svou činností v minulých letech a iniciovali náměty pro 

zkvalitnění práce jednotlivých organizací.  

Z výsledku dotazníkového šetření těchto subjektů je zřejmé, že by organizacím zabývajícím 

se volnočasovými aktivitami nejvíce pomohla větší materiální a finanční podpora ze strany 
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města jako jsou vybavení okolí staré školy, modernizace sportovišť a parku, větší podpora 

aktivit dětí, levnější nájem tělocvičen, větší podpora se zaměřením na ekologií a přírodu.  

Podnikatelé působící ve městě měli možnost vyjádřit se k připravovanému strategickému 

plánu na setkání se zástupci města iniciovaném starostou města. Této akce se zúčastnilo 48 

podnikatelů zastupujících 39 firem. Hlavním bodem programu bylo seznámení podnikatelů se 

stávajícími aktivitami a plány rozvoje města a územním plánem. Následovalo představení 

jednotlivých firem, jejichž představitelé měli možnost vyjádřit se k probíraným tématům. 

Podnikatelé měli také možnost vyplnit dotazník monitorující jejich názory na místní správu, 

aktivity a rozvojové záměry, zkušenosti s čerpáním dotací a možnostmi zapojení se do 

připravované strategie města. Podnikatelé hodnotili setkání jako užitečné a vhodné 

pravidelného opakování.  

Všechna tato setkání potvrdila, že do strategie rozvoje města stejně jako do akčních plánů je 

nutno zapojit nejen širokou veřejnost, ale také spolky a podnikatelské subjekty působící ve 

městě.  Veškeré návrhy byly zakomponovány do Strategie rozvoje města, jehož nedílnou 

součástí je taktéž koncepce prevence kriminality pro následující období.  

Dobrovolný svazek obcí region Slezská brána, jehož součástí je i město Šenov, připravuje 

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb. V rámci zpracování tohoto plánu měli občané 

možnost vyjádřit se k dané oblasti. Zjišťování potřeb občanů probíhalo třemi způsoby a to 

přímým dotazováním, umístěním dotazníku na internetových stránkách města a 

prostřednictvím dotazníku na obecním úřadě. Analýza potřeb v oblasti sociálních služeb a 

souvisejících aktivit Šenov je samostatnou přílohou tohoto dokumentu.  
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4. SWOT analýza města Šenov 

 

SWOT analýza města Šenov byla vytvořena jako součást Strategického plánu města Šenov na 

období 2016-2020. Výsledky analýzy budou využity k upřesnění kritických oblastí, 

ohrožujících plnění Strategického plánu města, jehož záměrem je rozvoj celé škály aktivit 

kumulovaných ve Strategickém plánu v souvislosti s prioritami a opatřeními obce.  

Ke zhodnocení analytických poznatků SWOT analýzy se vycházelo z profilu města Šenov a 

výsledku průzkumu dotazníkového šetření mezi obyvateli.  

 

SWOT ANALÝZA MĚSTA ŚENOV 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

• Výhodná geografická poloha 

• Dopravní propojenost s velkými městy 

• Příměstská rekreační oblast 

• Podpora a rozvoj zájmových činností, aktivit 

spolků 

• Historické památky 

• Zájem o plochy k výstavbě RD, stěhování do 

menších aglomerací 

• Dlouhodobě kladný přírůstek obyvatel 

• Existující síť škol a školských zařízení 

• Vysoká úroveň základního školství 

• Přítomnost městské policie 

• Investiční rozvoj - zlepšení historického 

jádra a infrastruktury 

• Zkušenosti města s čerpáním finančních 

prostředků z vyhlášených dotačních titulů a 

fondů EU, projektové záměry 

• Kladný přístup samosprávy k problematice 

ochrany a tvorby ŽP 

• Podpora mobility obyvatel - veřejné budovy 

s bezbariérovým přístupem 

• Vybudována kanalizační síť ve městě 

• Vybudovaná síť zdravotní ambulantní péče 

 
 

• Dlouhodobě zhoršena kvalita ovzduší 

v souvislosti s automobilovou dopravou a 

průmyslovou zátěži 

• Nedostatečná kapacita základní školy 

• Nevyhovující dopravní situace ve městě 

z důvodu vysoké dopravní zátěže 

• Špatný stavebně technický stav místních 

komunikací 

• Chybějící chodníky ve městě 

• Stagnující zemědělství 

• Chybějící přítomnost PČR 

• Chybějící cyklostezky a lávka přes 

čtyřproudovou silnici 

• Nedostatečná kvalita kulturní, sportovní 

infrastruktury 

• Zastaralost a nedostatečnost sportovišť a 

dětských hřišť 

• Nedostatek volných pracovních míst 

• Nedostatečná kapacita domu s pečovatelskou 

službou 

• Nedostačující veřejné osvětlení 
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PŘÍLEŽITOSTI 

 

OHROŽENÍ 

 
• Podpora přípravy nevyužívaných pozemků a 

objektů nacházejících se v katastru obce pro 

rozvoj podnikání 

• Možnosti zvyšování finančních příjmů města 

• Využití dotačních titulu EU 

• Rekonstrukce a zlepšení stavu stávajících 

sportovních zařízení a areálu 

• Udržitelný rozvoj regionu 

• Optimalizace využití územního plánování 

v rámci regionu 

• Přeshraniční spolupráce zaměřená zejména 

na kulturu, sport a cestovní ruch 

• Optimalizace využívání komunálních a 

separovaných odpadů s cílem komplexního 

řešení nakládání s odpady s důrazem na 

maximální přínos pro obec 

• Vyrovnání příležitostí pro zdravotně 

hendikepované občany 

• Využití kvalitní dostupnosti okolních 

městských středisek 

• Zkvalitnění prostředí pro výuku 

• Rozšiřování spolupráce města s 

podnikatelskými subjekty 

• Využití potenciálu města v souvislosti s 

cestovním ruchem a cykloturistikou 

• Zkvalitnění odpadového hospodářství 

• Využití potenciálu krajiny s důrazem na její 

ochranu 

• Využití možností zkvalitnění bezpečnosti ve 

městě, ať už obecné či dopravní 

• Využití možností zlepšení služeb a 

infrastruktur ve všech potenciálních 

oblastech 

• Zvýšení zájmu veřejnosti o dění ve městě 

• Ekologická rizika (brown fields) 

• Čistota ovzduší - lokální topení a velké 

podniky 

• Zvyšovaní emisí vlivem individuální dopravy 

• Demografická struktura obyvatel 

• Financování obcí 

• Dotační politika státu a EU 

• Rušení železniční a autobusové dopravy 

• Kriminalita a nepřítomnost PČR 

• Pokračující suburbanizace, tj. stěhování 

dalších obyvatel do příměstských částí 

• Zvyšování nezaměstnanosti 

• Rizika spojená s imigrační vlnou 

• Nedořešené majetkové vztahy 
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5. Vize města Šenov  
 

Vizí města Šenova je neustálé zvyšování životní úrovně občanů, vytváření zázemí pro 

příjemné bydlení ve městě zeleně a kvalitního životního prostředí.       

Město s kvalitním zázemím pro podnikání, konkurenceschopné s dobrou dostupností služeb 

občanům, možností kulturního, společenského a sportovního vyžití.  

Vize, jež představuje základní pilíř pro spokojený život občanů v bezpečném městě.  

  

6. Cíle strategického plánu a priority města Šenov 

 

Město podpoří aktivity v oblasti zkvalitnění životního prostředí, dopravní a technické 

infrastruktury, oblast sociální, rozvoj cestovního ruchu, kultury a sportu. 

Zastupitelstvo města Šenov stanovilo pro období 2016 - 2023 následující priority: 

 

• modernizace a rozšíření kapacit školních a předškolních zařízení 

• budování a výstavba infrastruktury města 

• využití dotačních rozvojových titulů 

• zkvalitňování životního prostředí 

• aktivní využití volného času 

• zkvalitňování služeb pro občany 

• rozvoj služeb a podnikání 

• vyrovnání příležitostí pro zdravotně hendikepované občany 

 

Na základě výše uvedeného obecného stanovení priorit a finančního plánu obce byly 

vymezeny konkrétní aktivity, které jsou přílohou tohoto dokumentu.  

 

Priority města Šenov navazují na aktivity rozvoje Regionu Slezská brána jako celku a 

byly stanoveny na základě: 

 

• profilu Regionu Slezská brána  

• statistických dat obce, které jsou přílohou tohoto dokumentu 

• SWOT analýzy společné pro obce Regionu a SWOT analýzy obce 

• průzkumu názorů obyvatel Regionu na základě dotazníkového šetření mezi 

jednotlivými obcemi  

• návaznost na strategie rozvoje obce z minulých let 

• programu zastupitelstva města Šenov 

• schváleného rozpočtu obce 

• možného čerpání zdrojů z ESF 

 

Kontrola plnění výše uvedených cílů bude probíhat vždy alespoň jednou ročně před 

zpracováním aktuálního akčního plánu a plánováním rozpočtu města. Navrhování realizace 

jednotlivých rozvojových aktivit a stanovení jejich priorit se bude odvíjet od reálného vývoje 

situace ve městě a způsobu financování projektu s přednostním využití dotací a grantů.  
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7. Finanční plán obce na léta 2016 – 2020 
 

 
Rozpočtový výhled na léta 2016-2020 (tis. Kč) 

 

Základní souhrnný údaj / rok 2016 2017 2018 2019 2020 

Příjmy celkem 80 577 300 82 188 800 83 832 600 85 509 300 87 219 500 

Výdaje celkem 87 049 400 88 790 400 90 566 200 92 377 500 94 225 100 

Financování      

 

Zůstatky minulých období 10 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 

 

Dlouhodobé závazky 

 

     

Splátky přijatých úvěrů a půjček      

Dlouhodobý úvěr ČS, a.s. 

kanalizace Jih a opravy 

komunikací  

-3 427 000 -3 496 400 -3 365 800 -3 636 500 -3 707 800 

Půjčka SFŽP ČR  

(kanalizace – Jih) 
-500 000 -500 000 -500 000 -500 000 -500 000 

Úvěr -  služební vozidlo MěÚ -10 000 -11 400 -4 200 0 0 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 

 

Rozpočtový výhled je sestaven na základě § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. 

Obsahuje souhrnné údaje o splátkách přijatého úvěrů (kanalizace, opravy komunikací – ČS, 

a.s.), obsahuje údaje o splátkách přijaté půjčky (kanalizace – SFŽP ČR), obsahuje údaje o 

splátkách přijatého úvěru (na pořízení služebního vozidla MěÚ – RCI Financial Services, 

s.r.o.). Rozpočtový výhled je na základě dostupných informací každoročně aktualizován.  

Zdroj: úvěrové smlouvy, smlouva o poskytnutí půjčky, smlouva o splátkách, propočet vývoje 

příjmu a výdajů, účetnictví města.  
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8. Opatření 
 

Starosta města Šenov přijme následující opatření směřujících k naplnění strategického 

plánu obce: 

 

• Přejímá nedílnou zodpovědnost s ostatními starosty Regionu za naplnění strategického 

plánu Regionu a zároveň v návaznosti na tento strategický plán zodpovídá za naplnění 

strategického plánu své obce a zároveň konkrétní aktivity regionu a obce. 

• Rada města jmenuje komisi rozvoje města a investic pro koordinaci strategického 

plánu obce. 

• Starosta jmenuje projektového manažera, jehož činnost bude jednoznačně definována 

a bude zodpovědný zejména za koordinaci a podávání projektů Regionu a návazných 

projektů obce. 

• Starosta jmenuje zvolení administrátory jednotlivých projektů, kteří povedou veškeré 

zápisy týkající se společných schůzek, změn v projektech. Funkce administrátora bude 

jednoznačně definována, a to jak pro Region, tak i návazně pro obce. 

• Starosta bude monitorovat rizika a slabé stránky definované SWOT analýzou obce a 

činit konkrétní opatření k zamezení neúspěšného průběhu zvolených aktivit. 

 

 

 

 

 

 

 

………………………… 

Starosta města Šenov 

 

 

 

Zastupitelstvo města Šenov na svém 12. zasedání ze dne 19. 04. 2016 

pod bodem b) 6 schvaluje Strategický plán rozvoje města Šenov 2016–2023 

 

Zastupitelstvo města Šenov na svém 25. zasedání ze dne 21. 06. 2022 

pod bodem d) 2 rozhodlo o zařazení akce „Zvýšení kapacity MŠ Šenov“   

do Strategického plánu rozvoje města Šenov 2016–2023



  

 
  13 

 

Přílohy strategického plánu města Šenov  

 

Charakteristika aktivit – sociální prostředí a lidské zdroje 
 

Název priority: S1 Rozvoj sociální infrastruktury a soudržnosti 
Název opatření: OP S 1.1 Rozvoj sociálních služeb 

Název aktivity (projektu) Realizační výstupy 
Cílové 

skupiny 
Garanti a  

spolupráce 
Termín 

Odhad finanční  
náročnosti (Kč) 

Očekávaný přínos 

S1.1.1. Bezbariérovost městských budov Základní škola, ZUŠ, 
sportoviště, úřad – 
výtahy, sociální zařízení 

Občané Šenova Město Šenov, 
MMR 

2017 - 2023 5,2 mil. Podpora mobility 
obyvatel, vyrovnání 
příležitosti pro zdravotně 

hendikepované 

S1.1.2. Obecní byty Výstavba sociálních 
malometrážních bytů, 
bezbariérovost 

Občané Šenova Město Šenov, 
MPSV 

2017 - 2023 20 mil.  Rozšíření kapacity 
bydlení, zkvalitnění 
sociálních služeb ve 
městě 

S1.1.3 Rozvoj sociálních služeb Pečovatelské služby, 
odlehčovací služby, 
osobní asistence. 
Zapojení do 
komunitního plánování  

Občané Šenova Město Šenov, 
MSK 

2017 - 2023 6 mil. Zlepšení kvality života 
potřebných občanů, 
zkvalitnění sociálních 
služeb 

Název priority: S2 Rozvoj vzdělanosti obyvatelstva 
Název opatření: OP S 2.1 Rozvoj vzdělanostní infrastruktury 

Název aktivity (projektu) Realizační výstupy 
Cílové 

skupiny 
Garanti a  

spolupráce 
Termín 

Odhad finanční  
náročnosti (Kč) 

Očekávaný přínos 

S2.1.1. Zvýšení kapacity ZŠ Šenov  
Nadstavba II. pavilonu  

Navýšení kapacity ZŠ, 
vybavení, bezbariérový 
přístup 

Děti, mládež, 
občané Šenova 
a okolních obcí 

Město Šenov, 
MŠMT, MF 

2016 32,075 mil. 

(15% město) 

Modernizace ZŠ 

S2.1.2. Základní škola - oprava Oprava střechy I. 
pavilonu 

Děti, mládež, 
občané Šenova 

a okolních obcí 

Město Šenov, 
OPŽP 

2017 - 2020 20 mil.  Modernizace ZŠ, tepelná 
pohoda učeben 

S2.1.3. Mateřská škola - rekonstrukce Rekonstrukce sítí a 
bývalého bytu, řešení 
parkovišť 

Děti MŠ Město Šenov, 
OPŽP 

2016 - 2017 2 mil.  

(60% město) 

Modernizace MŠ 

S2.1.4 Základní škola - jídelna Navýšení kapacity, 
vybavení 

Děti, mládež, 
občané Šenova 
a okolních obcí 

Město Šenov, 
MŠMT, MAS 

2017 - 2019 3 mil. Modernizace ZŠ 

S2.1.5 Základní škola – sportoviště 
 

 

Rekonstrukce hřiště a 
okolí ZŠ 

Děti, mládež, 
občané Šenova 

Město Šenov, 
MŠMT, Č-P, IROP 

2017 - 2019 10 mil. Modernizace ZŠ 
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S2.1.6 Zvýšení kapacity MŠ Šenov Navýšení kapacity, 
vybavení 

Děti MŠ Město Šenov, 
MŠMT, IROP 

2023 40 mil.  Modernizace MŠ 

Název priority: S3 Spolková činnost 
Název opatření: OP S 3.1 Podpora spolkové činnosti 

Název aktivity (projektu) Realizační výstupy 
Cílové 

skupiny 
Garanti a  

spolupráce 
Termín 

Odhad finanční  
náročnosti (Kč) 

Očekávaný přínos 

S3.1.1. Rozvoj místní společnosti v přeshraniční 
oblasti  
Cíl Polsko 
 

Partnerství Polsko, ČR 

Občané Šenova 

Město Šenov, 
spolky 

2016 - 2020 0,6 mil. 

(30% město) 

Výměna zkušeností, 
kulturní vyžití 

S3.1.2. Rozvoj místní společnosti v přeshraniční 
oblasti 
Cíl Slovensko 
 

Partnerství Slovensko, ČR 

Občané Šenova 

Město Šenov, 
spolky 

2016 - 2020 0,6 mil. 

(30% město) 

Výměna zkušeností, 
kulturní vyžití 

S3.1.3. Podpora spolkové činnosti Podpora aktivit a využití 
volného času 

Občané Šenova Město Šenov, 
Spolky 

2016 - 2023 3,5 mil.  Využití volného času, 
prevence kriminality 

Název priority: S4 Volnočasové aktivity 
Název opatření: OP S 4.1 Volný čas občanů města 

Název aktivity (projektu) Realizační výstupy 
Cílové 

skupiny 
Garanti a  

spolupráce 
Termín 

Odhad finanční  
náročnosti (Kč) 

Očekávaný přínos 

S4.1. 1. ZUŠ – rekonstrukce objektu 
 
 
 

Rekonstrukce otopné 
soustavy, zateplení, 
střecha, bezbariérovost 

Děti, mládež, 
občané Šenova 
a okolních obcí 

Město Šenov 2016 - 2023 5, 85 mil.  Modernizace, úspora 
energie, prevence 
kriminality 

S4.1.2. Stará škola 
 
 
 

Úprava okolí, lanové 
centrum  

Děti, mládež, 
občané Šenova 

Město Šenov, 
Mittal, Č-S, EHP 
Norsko  

2016 - 2020 1,5 mil.  Využití volného času, 
prevence kriminality 

S4.1.3. Rekonstrukce sportovního areálu Lipová 
 
 

Rekonstrukce 
sportoviště, atletické 
dráhy, zázemí pro 

diváky 

Občané Šenova 
a okolních obcí 

Město Šenov, SK 
Šenov, MŠMT 

2017 - 2023 6 mil.  Využití volného času, 
prevence kriminality 

S4.1.4. Modernizace sportovišť a dětských hřišť 
Lapačka, Relax, DTJ 

Zázemí pro návštěvníky, 
sociální zařízení, 
povrchy sportovišť 

Děti, mládež, 
občané Šenova 
a okolních obcí 

Město Šenov, 
OPŽP, MŠMT,Č-S, 
Č-P,   

2017 - 2023 4 mil.  Využití volného času, 
prevence kriminality 

S4.1.5 Zámecký park Vybudování zábavních 
prvků 

Děti, mládež, 
občané Šenova 
a okolních obcí 

Město Šenov, 
Mittal, EHP 
Norsko, Č-S, 

2016 - 2020 3 mil.  Využití volného času, 
prevence kriminality 

S4.1.6. Altán pro hudební produkce 
využití prostor zámeckého parku 

Vybudování altánu pro 
kulturní akce 

Občané Šenova 
a okolních obcí 

Město Šenov 2017 - 2019 1 mil.  Zvýšení atraktivity 
zámeckého parku,  
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Charakteristika aktivit – INFRASTRUKTURA 
Název priority: I1 Územní a technická příprava rozvojových ploch pro podnikání, služby a bydlení 
Název opatření: OP I 1.1 Zkvalitnění infrastruktury obce 

Název aktivity (projektu) Realizační výstupy 
Cílové 

skupiny 
Garanti a 

spolupráce 
Termín 

Odhad finanční 
náročnosti (Kč) 

Očekáváný přínos 

I1.1.1. Rozšíření kanalizační sítě okrajové části, 
výstavba vlastní ČOV 
 

Rozšíření sítě a napojení 
na stávající kanalizací, 
výstavba vlastní ČOV 

Občané města Město Šenov, 
OPŽP 

 

2016 - 2018 7 mil. Odkanalizování města, 
zlepšení životního 
prostředí 

I1.1.2. Vybudování a rekonstrukce osvětlení ve 

městě 

Vybudování osvětlení, 

údržba a opravy 

Občané Šenova Město Šenov 2016 - 2023 15 mil. Rozšíření VO ve městě, 

zlepšení bezpečnosti 
občanů 

I1.1.3. Rekonstrukce vodovodů Rekonstrukce 
vodovodního systému 

Občané Šenova Město Šenov, 
OPŽP 

2017 - 2020 2 mil. Zlepšování parametrů 
dodávky pitné vody 

I1.1.4. Rozšíření plynofikace ve městě Rozšíření rozvodu 
zemního plynu 

Občané Šenova Město Šenov 2017 - 2023 4,2 mil.  Rozšíření stávající sítě a 
možnost rozšíření 
ekologického vytápění 

I1.1.5. Vydání nového územního plánu města 
 

Zajistit nový územní 
plán v souladu s platnou 

legislativou v návaznosti 
na rozvoj města 

Občané 
Šenova, občané 

regionu 

Město Šenov  2016 - 2017 0,6 mil.  Návaznost na politiku 
územního rozvoje kraje 

a regionu, umožnění 
dalšího rozvoje města 

I1.1.6. Podpora přípravy nevyužívaných ploch a 
objektů (brownfields) 

Areál bývalého JZD, 
areál mlýnů, správní 
budova Václavovická, 
plochy okolo ul.Těšínské 

Občané Šenova Město Šenov 2016-2023 100 mil.  Rozvoj podnikání, tvorba 
pracovních míst a 
bydlení 

Název opatření: OP I 1.2 Technické služby obce 

Název aktivity (projektu) Realizační výstupy 
Cílové 

skupiny 

Garanti a 

spolupráce 
Termín 

Odhad finanční 

náročnosti (Kč) 
Očekáváný přínos 

I1.2.1. Podpora SDH Oprava střechy 
hasičárny, rekonstrukce 
stání 

Hasiči Město Šenov 2016 - 2018 2 mil.  

 

Oprava a rekonstrukce 
budovy 

I1.2.2. Obnova technického vybavení 
MěPOS, MěP, MěÚ 

Rekonstrukce objektu 
STS, vozový park 

Občané Šenova Město Šenov 2017 - 2020 6 mil.  Zkvalitnění poskytování 
služeb občanům 

I1.2.3. Vybudování MKDS 
 
 

Řešení kamerového 
systému ve městě 

 

Občané Šenova Město Šenov,  
MV ČR 

2017 - 2020 1 mil.  Prevence kriminality 
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Název priority: I2 Rozvoj kulturní infrastruktury 
Název opatření: OP I 2.1 Péče o historické památky 

Název aktivity (projektu) Realizační výstupy 
Cílové 

skupiny 
Garanti a 

spolupráce 
Termín 

Odhad finanční 
náročnosti (Kč) 

Očekáváný přínos 

I2.1.1. Obnova kulturních památek Rekonstrukce a 
renovace kulturních 
památek – sochy, kříže 

Občané 
Šenova, 
návštěvníci 
regionu 

Město Šenov, 
MSK,  

2017 - 2023 1 mil.  Záchrana kulturně 
historických památek 

Název priority: I3 Podpora pěší dopravy, dopravní infrastruktura 
Název opatření: OP I 3.1 Obnova místních komunikací a cyklostezek, dopravní dostupnost 

Název aktivity (projektu) Realizační výstupy 
Cílové 

skupiny 

Garanti a 

spolupráce 
Termín 

Odhad finanční 

náročnosti (Kč) 
Očekáváný přínos 

I3.1.1. Řešení parkovacích ploch ve městě Výstavba parkovacích 
ploch, koncepce 
parkování 

Občané Šenova Město Šenov, 
SFDI 

2016 - 2023 2 mil. Zvýšení nedostatečného 
počtu parkovacích míst 

I3.1.2. Výstavba a opravy chodníků  Výstavba chodníků, 
bezbariérové úpravy 

Občané Šenova  Město Šenov, 
SFDI 

2016 - 2023 15 mil. Zvýšení bezpečnosti 
silničního provozu  

I3.1.3. Obnova chodníku pro pěší – zelené 
chodníky 

Obnova zelených 
chodníků ve městě 

Občané Šenova Město Šenov, MZ 2016 - 2023 2 mil.  Zvýšení atraktivity 
regionu,  

I3.1.4. Oprava povrchu místních komunikací  Oprava po kanalizaci, 
šířkové korekce 

Občané Šenova Město Šenov 2016 - 2023 15 mil.  Zvýšení bezpečnosti 
občanů 

I3.1.5. Opravy mostů a lávek pod místními 
komunikacemi včetně úpravy břehů vodních 
toků  

Zvýšení zatížitelnosti, 
obnova povrchu, 
technické úpravy koryt 
vodních toků 

Občané 
Šenova, 
návštěvnici 
regionu 

Město Šenov 2016 - 2023 11 mil. Zvýšení bezpečnosti 
chodců, bezpečnost v 
dopravě 

I3.1.6. Narovnání vlastnických vztahů  Výkup pozemků pod 
místními komunikacemi 

Vlastníci 
pozemku pod 
MK  

Město Šenov 2016 - 2020 3 mil.  Přístup k nemovitostem 

I3.1.7. Pasivní bezpečnost dopravy ve městě Bezpečnostní prvky při 
vjezdu do města, 
zpomalovací prvky, 
tlačítkový semafor u ZŠ, 
okružní křižovatky 

Občané Šenova Město Šenov 2017 - 2020 3 mil.  Prevence chodců a 
občanů 

I3.1.8. Zámecký park – chodníky  
3. etapa 

Dostavba chodníků Občané Šenova Město Šenov, 
Mittal 

2016 - 2020 1,2 mil.  Zvýšení atraktivity 
regionu,  
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I3.1.9. Lávka přes silnici I/11 s napojením na 
stávající cyklostezky  

 

Vybudování lávky pro 
pěší s napojením na 

stávající cyklostezky 

Občané Šenova 
a Václavovic, 

návštěvníci 
regionu 

Město Šenov, 
IROP, SFDI 

2017 - 2023 35 mil.  Bezpečné spojení 
severní a jižní části 

Šenova, zvýšení 
dopravní bezpečnosti 

I3.1.10. Rozšíření sítí cyklotras a chodníků pro 
pěší včetně bezpečnostních boxů na kola a 
mobiliářů 

Vybudování chybějících 
sítí cyklotras a chodníků 
s napojením na 
stávající, vybudování 
boxů, stojanů, posezení 
a informačních tabulí, 
bezbariérovost 

Občané 
Šenova, 
návštěvníci 
regionu 

Město Šenov, 
SFDI, IROP, MMR 

2017 - 2023 4,5 mil.  Zvýšení dopravní 
bezpečnosti, rozšíření 
infrastruktury, podpora 
návštěvnosti regionu a 
cyklistické dopravy 

I3.1.11. Protihluková opatření podél silnic  I/11 Občané Šenova ŘSD, MSK 2016 - 2023 5 mil.  Ochrana obyvatel před 

hlukem a prachem 

I3.1.12. Zlepšení dopravní obslužnosti ve městě Školní autobus, okrajové 
části obce, železniční 
doprava 

Občané Šenova 
a okolních obcí 

Město Šenov 2016 - 2023 4 mil. Posílení veřejné dopravy, 
zklidnění dopravy 
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Charakteristika aktivit – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Název priority: Z1 Ochrana životního prostředí 
Název opatření: OP Z 1.1 Úspora energií 

Název aktivity (projektu) Realizační výstupy 
Cílové 

skupiny 
Garanti a 

spolupráce 
Termín 

Odhad finanční 
náročnosti (Kč) 

Očekáváný přínos 

Z1.1.1. Zateplení základní školy 
Odloučené pracoviště Těšínská 

Snížení energetické 
náročnosti budovy 

Základní škola, 
město 

Město Šenov, 
OPŽP 

2016 - 2017 5 mil. Úspora finančních 
prostředků 

Z1.1.2. Zateplení mateřských škol Snížení energetické 
náročnosti budovy  

Mateřské školy, 
město 

Město Šenov, 
OPŽP 

2016 - 2017 30 mil.  Úspora finančních 
prostředků 

Název opatření OP Z 1.2. Odpadové hospodářství 

Název aktivity (projektu) Realizační výstupy 
Cílové 

skupiny 
Garanti a 

spolupráce 
Termín 

Odhad finanční 
náročnosti (Kč) 

Očekáváný přínos 

Z1.2.1. Vybudování sběrného dvora Rozvoj systému třídění a 
nakládání s odpady, 
využití bioodpadů 

Občané Šenova Město Šenov, 
SFŽP 

2016 - 2018 8 mil.  Podpora materiálového a 
technického využití 
odpadů, ochrana ŽP 

Z1.2.2.  Budování podzemních kontejneru Zkvalitnění, zkapacitnění 
systému třídění 
separovaného odpadu  

Občané Šenova Město Šenov, 
OPŽP 

2017 - 2023 7 mil.  Zlepšení vzhledu lokality, 
zvyšování kvality 
životního prostředí  

Název opatření OP Z 1.3. Revitalizace zeleně ve městě 

Název aktivity (projektu) Realizační výstupy 
Cílové 

skupiny 
Garanti a 

spolupráce 
Termín 

Odhad finanční 
náročnosti (Kč) 

Očekáváný přínos 

Z1.3.1. Obnova zeleně zámeckého parku 
2 etapa 

Údržba a obnova 
veřejné zeleně 

Občané Šenova 
návštěvníci 
regionu 

Město Šenov, 
SFŽP 

2016 - 2017 3 mil.  Ochrana a obnova 
místního významného 
krajinného prvků 

Z1.3.2. Obnova alejí Vráclavská, Topolová, 
Šajarská 

Postupná obnova a 
údržba alejí, péče o 
veřejnou zeleň 

Občané Šenova 
návštěvníci 
regionu 

Město Šenov, 
OPŽP 

1016 - 2020 4 mil. Ochrana a zkvalitňování 
přírodního prostředí, 
revitalizace krajiny 

Z1.3.3. Revitalizace veřejných prostranství a 
ploch v okolí obecních budov 

Revitalizace a úpravy 
veřejné zeleně, 
prostranství a 
travnatých ploch  

Občané Šenova Město Šenov 2016 - 2020 1 mil.  Zlepšení životního 
prostředí, zvýšená 
atraktivita obce, 
zkvalitnění života 

Z1.3.4. Obnova přirozených ekosystému  Revitalizace vodních 
toků, technické úpravy 
koryt vodních toků 

Občané Šenova Město Šenov, 
OPŽP 

2017 - 2023 9 mil.  Zachycení povrchových 
vod, retence 

Z1.3.5 Podpora snižování emise z lokálních 
topenišť 

Podpora dotací, lokální 
vytápění, snížení emisí 

Občané Šenova Město Šenov, 
MSK, OPŽP 

2016-2023 1 mil. Koncentrace 
znečišťujících látek  
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Výchozí demografická data města Šenov 

Název obce: Šenov, Kód obce: 598798, NUTS 4: CZ0812  

 
Počet obyvatel k 1. 1. 2016 

6 359

3 224

svobodní 1 396

ženatí 1 446

rozvedení 223

ovdovělí 67

nezjištěno 3

svobodné 1 149

vdané 1 467

rozvedené 249

ovdovělé 357

partnerství 1

nezjištěno 1

Muži

Obyvatelstvo celkem

z toho ženy

Ženy

 
 

6 359

0-4 276

5-14 709

15-19 290

20-29 751

30-39 884

40-49 955

50-59 914

60-64 408

65-74 724

75+nezj. 448

v tom ve 

věku

Obyvatelstvo celkem

 
zdroj MěÚ Šenov 

 
Vývoj počtu obyvatel dle věkových skupin město Šenov 

    2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Město 
Šenov 

Celkem 5 522 5 583 5 658 5 747 5 840 5 977 6 029 6 139 6 188 6 267 

0 - 14 813 778 795 816 831 873 907 940 936 967 

15 - 64 3 820 3 872 3 919 3 972 4 014 4 078 4 079 4 125 4 151 4 179 

65+ 889 933 944 595 995 1 026 1 043 1 074 1 101 1 121 
zdroj: ČSÚ 

 
Výměra pozemků v jednotlivých obcích 

Celková výměra pozemků 1 663

Orná půda 472

Zahrady 130

Ovocné sady 1

TTP 252

Lesní půda 436

Vodní plochy 76

Zastavěné plochy 85

Ostatní plochy 212  
zdroj: ČSÚ 
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Počet trvale obydlených domů a bytů v obci   

2 397

rodinné domy 2 194

bytové domy 181

změna uživatele 6

slouží k rekreaci 17

přestavba 18

nezpůsobilé k bydlení 21

ve vlastním domě 1 573

v osobním vlastnictví 7

jiné bezplatné užívání bytu 215

nájemní 145

družstevní 22

jiný důvod užívání bytu 43

plyn zaveden do bytu 1 396

vodovod v bytě 1 985

přípoj na kanalizační síť 748

žumpa, jímka 1 306

ústřední 2 006

etážové 21

kamna 62

105

obydlené byty - 

technické vybavení

obydlené byty - 

způsob vytapění

Průměrná plocha bytu (m2)

Byty celkem město Šenov

byty celkem -                

druh domu

neobydlené byty - 

důvod neobydlenosti

obydlené byty - právní 

důvod užívání

 
zdroj: SLDB 2011 

 

 
Počty podnikatelských subjektů dle jednotlivých odvětví 

Zemědělství, lesnictví, rybařství 39

Průmysl celkem 181

Stavebnictví 145

Velkoobchod a maloobchod,                            

opravy a údržba motorových vozidek 353

Doprava a skladování 36

Ubytování, stravování a pohostinství 48

Informační a komunikační činnost 16

Peněžnictví a pojišťovnictví 26

Činnost v oblasti nemovitosti 28

Profesní, vědecké a technické činností 146

Administratívní a podpůrné činnosti 22

Veřejná správa a obrana,                                        

povinné sociální zabezpečení 3

Vzdělávání 22

Zdravotní a sociální péče 13

Kulturní, zábavní a rekreační činnost 28

Ostatní činnost 85

Nezjištěno 46

Státní organizace 5

Akciové společnosti 10

Obchodní společnosti 146

Družstevní organizace 2

Finanční podniky 0

Živnostníci 961

Samostatně hospodařící rolníci 0

Svobodná povolání 43

Zemědělští podnikatele 8

Ostatní právní formy 62

p

o

d

l

e

 

p

ř

e

v

a

ž

u

j

í

c

í

 

č

i

n

n

o

s

t

i

p

o

d

l

e

 

p

r

á

v

n

í

 

f

o

r

m

y  
zdroj: ČSÚ 
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Výsledky průzkumu dotazníkového šetření obyvatel města Šenov 

DOTAZNÍK-VYHODNOCENÍ 

Možnosti vyjádřit se k aktuálním problémům ve městě využilo celkem 130 občanů a příjem 

námětů k rozvoji města byl ukončen.  
 

První otázkou byli občané dotazování, jakým městem by se měl stát Šenov v budoucnu. 

Občané měli možnost vybrat tři ze třinácti nabízených možnosti. Z průzkumu vyplynulo, že 

dvě třetiny občanů preferují, abychom byli klidným městem pro příjemné bydlení, čistým a 

bezpečným městem, městem zeleně a kvalitního životního prostředí. Možnost orientovat se na 

cestovní ruch, rozvíjet průmysl a obchod, otevřít se pro nové obyvatele, či spolupracovat 

s jinými městy, byla zmiňována pouze sporadicky. 

pořa
dí 

Vyhodnocení četnost % 

1. Klidným městem pro příjemné bydlení 88 67,69 

2. Čistým a bezpečným městem 84 64,62 

3. Městem zeleně a kvalitního životního prostředí 78 60,00 

4. Městem s kvalitními službami občanům 51 39,23 

5. Městem sportu a volnočasových aktivit 43 33,08 

6. Městem tradic a lidové kultury 12 9,23 

7. Městem s bohatým společenským životem 11 8,46 

  Městem kvalitních pracovních příležitostí a zdravým podnikatelským prostředím 11 8,46 

8. Městem spolupracujícím s místními i zahraničními obcemi a městy 6 4,62 

9. Městem průmyslu a obchodu 2 1,54 

10. Městem otevřeným pro nové obyvatele 1 0,77 

  Jiné - městem pro obyvatele okrajových částí 1 0,77 

11. Městem cestovního ruchu 0 0,00 

 

Druhá otázka byla otevřená a občané se zde mohli vyjádřit ke konkrétním investičním akcím 

města, které patří dle jejich názorů k nejdůležitějším a měli by se co nejdříve realizovat. 

Nejčetnější odpovědi se týkaly infrastruktury města, jako je výstavba chodníků, úpravy 

místních komunikací a budování stezek pro pěší a cyklisty včetně klidových zón. Dále by také 

občané uvítali dětská hřiště a sportovní zázemí pro volnočasové aktivity. V neposlední řadě 

preferují také zlepšení životního prostředí a rozšíření kanalizační sítě do okrajových částí 

města.  

2. Navrhněte konkrétní investiční akce města, které by mělo město co nejdříve realizovat (do 

roku 2020) a patří podle Vašeho názoru k nejdůležitějším: 

 

pořadí Vyhodnocení četnost 

1. Výstavba chodníku ve městě a jejich propojení s okolními obcemi 40 

2. Kvalitní úpravy místních komunikací a jejich údržba 31 

3. 
Vybudování stezky pro pěší, cyklisty a in – line bruslaře mimo rušné silnice 
navazující na okolní obce s vybudováním míst k posezení a klidových zón ve městě 

30 

4. Vybudování hřiště a sportovního zázemí pro volnočasové aktivity 13 

5. 
Životního prostředí – výsadba a úprava zeleně, čištění příkopu, přidat kontejnery na separovaný 
odpad, zákaz spalování odpadů 

13 

6. Rozšíření kanalizační sítě i v okrajových částech města 12 

7. 
Modernizace přístupu k vlakové zastávce a její rekonstrukce, úprava příjezdové komunikace, osvětlení 
a napojení železniční stanice na autobusovou dopravu, odhlučnění železniční tratě 

11 
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Ve třetí otázce mohli občané konkretizovat, co vnímají jako největší problém života ve městě. 

Zde se nejvíce občanů vyjádřilo k oblasti životního prostředí, zejména čistotě ovzduší. Vadí 

jim také špatná dopravní obslužnost okrajových částí města, ale i vysoký výskyt kamionové 

dopravy způsobující prašnost, hlučnost a nadměrné zatížení. Občané vnímají jako problém 

života ve městě i špatný stav dopravní infrastruktury a malé nabídky pracovních i 

podnikatelských příležitosti.  

3. Konkretizujte, co vnímáte jako největší problémy života ve městě, co Vám nejvíce vadí 

(např. málo pracovních příležitostí, dopravní obslužnost do okolních měst a obcí, čistota 

města apod.): 
 

pořadí Vyhodnocení četnost 

1. 
Oblast životního prostředí – čistota ovzduší, nadměrný hluk a prašnost, pálení odpadu a trávy, 
nedostatečný úklid, sekání trávy a zeleně v okrajových částech města, nedostatek kontejnerů na 
separovaný a směsný odpad i odpadkových košů, psí exkrementy na chodnících  

67 

2. Špatná dopravní autobusová obslužnost okrajových částí města, vlak - nezastavující rychlíky 34 

3. 
Vysoký výskyt kamionové dopravy nedodržující rychlost jízdy, způsobující prašnost, hluk a nadměrné 
zatížení  

27 

4. Havarijní stav místních komunikací a chybějící chodníky a přechody pro chodce 13 

5. Málo pracovních a podnikatelských příležitosti 8 

 

Další část dotazníku byla věnována zjištění kvality života, sociální oblasti a úrovni veřejné 

správy. Spokojenost byla známkována jako ve škole: 1 – velmi vysoká spokojenost, 2 – 

spokojenost, 3 – průměr, 4 – nespokojenost, 5 – velká nespokojenost. Průzkum ukázal, že 

občané jsou velice spokojeni například s pečovatelskou službou, dodávkou elektřiny a vody, 

s činnosti dobrovolných hasičů, se základní i mateřskou školou. Nejhůře bylo hodnoceno 

znečištění ovzduší exhalacemi a prachem, nabídka pracovních příležitosti, kvalita cest a 

chodníků.  

číslo 
otázky 

znění otázky 
známky/jejich četnost průměrná 

známka 1 2 3 4 5 

4. Jste spokojeni s mezilidskými vztahy ve městě? 20 38 46 14 2 2,50 

5. 
Jste spokojeni s nabídkou pracovních příležitostí ve 
městě? 

14 7 17 19 14 3,17 

6.  Jste spokojeni se sítí obchodů ve městě? 17 41 35 19 12 2,74 

7. Jste spokojeni se sítí zdravotní péče ve městě? 33 39 24 7 3 2,13 

8. Jste spokojeni se sítí služeb ve městě? 25 48 28 6 3 2,22 

9. Jste spokojeni se sítí mateřských škol ve městě? 50 22 8 2 0 1,54 

10. Jste spokojeni se základní školou ve městě? 62 19 9 0 2 1,49 

11. Jste spokojeni s kulturním vyžitím ve městě? 20 33 31 15 3 2,49 

12. Jste spokojeni se sportovním vyžitím ve městě? 24 36 27 8 2 2,26 

13. 
Jste spokojeni s ostatními možnosti volnočasového 
vyžití ve městě? 

29 21 28 12 2 2,32 

14. 
Jste spokojeni s nabídkou vyžití pro rodiny s dětmi ve 
městě? 

25 12 24 14 2 2,43 

15. 

Jste spokojeni s prostředím ve městě z těchto hledisek:   

životní prostředí celkově 17 37 49 16 8 2,69 

estetický vzhled veřejných prostranství 25 48 39 14 1 2,35 

vzhled městské zástavby (budov) 29 53 32 11 0 2,20 

udržovaná zeleň ve městě 30 51 29 13 4 2,29 
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udržování čistoty ve městě 30 52 32 11 2 2,24 

znečištění ovzduší exhalacemi a prachem 10 15 39 35 27 3,43 

veřejné osvětlení 35 38 29 18 7 2,40 

kvalita cest a chodníků v ulicích 22 17 39 33 16 3,03 

dostupnost města hromadnou autobusovou a železniční 
dopravou 

37 39 32 18 0 2,25 

bezpečnostní situace ve městě (kriminalita) 23 63 35 3 2 2,19 

bezpečnost silničního provozu ve městě 21 37 38 23 10 2,72 

dostupnost parkování 38 43 36 6 1 2,10 

možností účastnit se místního plánování, rozhodování či 
veřejných projednávání  

42 33 23 11 2 2,08 

16. 

Jste spokojeni s následujícími službami?   

dodávka plynu 86 18 1 0 16 1,69 

dodávka elektřiny 99 26 4 0 0 1,26 

 dodávka vody 100 22 4 1 2 1,32 

odvoz odpadů 78 28 31 11 2 1,87 

systém třídění odpadů 54 27 30 9 3 2,02 

internet 57 28 21 6 5 1,92 

17. Jste spokojeni s pečovatelskou službou ve městě? 46 0 0 0 0 1,00 

18. Jste spokojeni s prací Městského úřadu v Šenově 43 37 29 7 2 2,05 

19. 

Kde získáváte informace o činnosti městského úřadu?   

   šenovský Oběžník 119 respondentů 

  úřední deska 27 respondentů 

  internet 87 respondentů 

  veřejná zasedání zastupitelstva 12 respondentů 

jiné: ……………....…………………… 4 respondenti 

20. 
Jste spokojeni s informovaností o práci městského 
úřadu a jeho akcích? 

54 41 23 2 0 1,78 

21. 
Jste spokojeni s obsahem webových stránek města 
Šenova? 

54 28 16 3 0 1,68 

22. 
Jste spokojeni s obsahem a formou tištěného 
šenovského oběžníku? 

71 36 14 0 1 1,56 

23. Jste spokojeni s činností Městské policie? 58 33 23 4 1 1,80 

24. Jste spokojeni s činností dobrovolných hasičů? 80 17 5 1 0 1,29 

25. 
Jste spokojeni s činností samosprávy (Zastupitelstvo 
města, Rada města)? 

46 25 24 7 1 1,95 

26. Jste spokojeni s činností MěPOS? 60 23 20 5 0 1,72 
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27. Prostor pro Vaše připomínky a náměty k rozvoji města Šenov. 

  

Náměty občanů týkající se dalšího rozvoje města uvedené v dotazníkovém šetření byli zahrnuty 

do Strategie města Šenov na léta 2016-2020. 

 

Které typy obchodů ve městě postrádáte? 

větší prodejna potravin s rozšířeným sortimentem  25 

cukrárna 9 

obuv  5 

řeznictví  5 

papírnictví 4 

 

Které zdravotní zařízení ve městě postrádáte?  

oční ordinace 14 

zubní ordinace 7 

kožní ordinace 6 

 

Které kulturní zařízení ve městě postrádáte? 

kino nebo kinokavárna 10 

málo výstav, koncertů a přednášek 4 

prostor pro venkovní kulturní akce 3 

letní kino 3 

 

Které sportovní zařízení ve městě postrádáte? 

cyklostezky a lávka přes Rudnou 10 

krytá sportovní hala 3 

tenisový kurt 2 

areál zimních sportů 2 

 

Jaké hlavní nedostatky v oblasti volnočasového vyžití shledáváte? 

koupaliště 4 

minigolf 3 

bezpečnost v parku 2 

 

Jaké hlavní nedostatky v oblasti nabídky vyžití pro rodiny s dětmi shledáváte? 

není tu s dětmi co dělat, chybí síť hřišť a dětských aktivit 8 

zpřístupnit dětská hřiště škol a školek + zvětšit a dovybavit 2 

častější akce jako je jarmark, kolotoče, cirkus, akce pro děti 2 

 

Co byste na webových stránkách doplnili či pozměnili? 

přehled šenovských řemeslníků a živnostníků 3 

aktuálnost – lékaři, elektřina, plyn, voda, kultura 3 

 

Jste spokojeni s činností Městské policie? 

mimo náměstí nejsou vidět 6 

četnější měření rychlostí 4 

malý počet strážníků 4 

 


