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1. ÚVOD 
 
Rozvojový plán města Velká Bíteš byl zpracován na základě shromážděných informací, 
konzultací s vybranými místními zaměstnavateli, dlouholetých zkušeností v oblasti 
investiční činnosti a s ohledem na Program rozvoje kraje Vysočina. Tato část 
Rozvojového plánu obsahuje deklarovanou vizi města, která je všeobecnou dohodou a 
souhrnným pohledem na další rozvoj města s výhledem na šest let. Strategie města je 
rozdělena dle stanovených problémových okruhů, na základě nichž byly navrženy 
priority, opatření a rozvojové aktivity. Jednotlivé priority, opatření a aktivity jsou řazeny 
podle svého tematického obsahu. 
 
Strategie města Velká Bíteš stanovuje základní směry rozvoje města do roku 2027 a 
prolíná se tedy s programovým obdobím EU 2021-2027. Strategie města obsahuje spíše 
obecnější výčet aktivit, které budou naplňovány jak prostřednictvím konkrétních projektů 
města, tak i projektů podnikatelských či neziskových organizací. 
 
Podle způsobu zapojení města do aktivit lze definovat tři oblasti: 
a) aktivity realizované výhradně městem popřípadě příspěvkovými organizacemi města 
b) aktivity, které město díky své činnosti iniciuje (propagace, částečná finanční podpora, 
partnerství) 
c) aktivity soukromých právnických nebo fyzických subjektů, které mají pozitivní vliv na 
rozvoj města, město do těchto aktivit nezasahuje.  
 
Základním předpokladem realizování rozvojových aktivit je nalezení vhodných finančních 
zdrojů. Nabízí se využití dotačních programů EU a ČR. Rozvojový plán města Velká Bíteš 
je nutné vnímat jako živý dokument. Úspěšnost realizace navržených aktivit je závislá 
právě od skutečnosti, že je možné s dokumentem dále pracovat. Je proto zapotřebí 
provádět pravidelné aktualizace respektující vývoj města, kraje, ČR a samozřejmě také 
zohledňující politiku EU. Rozvojový plán města je v souladu s opatřeními ve Strategii 
rozvoje kraje Vysočina (SRKV). 
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2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA 
 
Strategická vize Velké Bíteše popisuje základní směry vývoje města a deklaruje, čeho 
chce město realizací rozvojové strategie v daném časovém horizontu (do roku 2027) 
dosáhnout. 
 
Vize města Velká Bíteš zní: 
 
 

 
MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ JAKO VSTUPNÍ BRÁNA VYSOČINY 

 

 
 
 
Způsob naplnění výše uvedených vizí charakterizují tyto strategické cíle: 
 
 

 
A. Zvýšení kvality dopravní a technické infrastruktury 
 
 
B. Rozvoj lidských zdrojů 
 
 
C. Zvýšení kvality životního prostředí 
 
 
D. Zlepšení podnikatelského prostředí 
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3. PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE 
 
Na základě nashromážděných informací, konzultací a v návaznosti na stanovenou vizi a 
strategické cíle města byly navrženy následující problémové okruhy. Tyto problémové 
okruhy představují obsahové zaměření Rozvojového plánu města Velká Bíteš. 
 
 

Problémové okruhy: 
 
 

A. Kvalitní a zdravý život 
 
Za základní stavební kameny kvalitního a zdravého života v daném území lze označit 
technickou a dopravní infrastrukturu, životní prostředí a bydlení. Významná část 
problémového okruhu v dopravě se zabývá rozvojem a zkvalitněním dopravní 
infrastruktury, bezpečností silničního provozu a řešením statické dopravy v území. Okruh 
technické infrastruktury se zaměřuje na zajištění kvalitní dodávky pitné vody, na moderní 
systém čištění odpadních vod. Dále rozvíjí informační a komunikační technologie, 
s dopadem na bezpečnost obyvatel. Třetí částí okruhu je péče o krajinu, kvalitnější 
nakládání s odpady. Poslední částí okruhu je oblast bydlení, kam spadá vytváření 
optimálních podmínek pro bytový rozvoj. 
 
 

B. Sociální a kulturní oblast                            
 
Okruh řeší rozvoj kulturních a sportovních zařízení, zdravotní a sociální infrastruktury, 
zkvalitnění podmínek pro celoživotní vzdělávání místních obyvatel. Dále se okruh týká 
zkvalitnění prostředí pro aktivní využití volného času místních obyvatel a vytváření 
partnerství. 
 
 

C. Cestovní ruch 

 
Okruh se zabývá rozvojem cestovního ruchu. Je to významný faktor v oblasti rozšiřování 
služeb. V této oblasti lze skloubit projekty zaměřené jak na růst občanské vybavenosti, 
tak i turistické infrastruktury. Nedílnou součástí je péče o kulturní hodnoty města. 

 
 

D. Podnikání a lidské zdroje                           
 
Okruh se zabývá podporou podnikání a podnikatelského prostředí, a to jak pro 
zkvalitnění podnikatelské infrastruktury, podmínek podnikání a lidských zdrojů, tak i pro 
další profesní vzdělávání a rekvalifikační programy. 
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Priorita A.2: 
Technická 

infrastruktura 

Priorita A.3: 

Životní prostředí 

Priorita A.1: 

Dopravní infrastruktura 

Opatření A.1.1: 

Zlepšení dopravy na 

silnicích I., II. a III. tříd 
 

Opatření A.2.1: 

Zkvalitnění technické 

infrastruktury 

Opatření A.3.1: 

Zkvalitnění nakládání s 

odpady 

Opatření A.4.1: 

Rozvoj bydlení 

Opatření A.1.2: 

Zkvalitnění místních 

komunikací 

Opatření A.1.3: 

Rozšíření cyklistické 

dopravy 

Opatření A.2.2: 

Rozvoj informačních a 

komunikačních technologií 

Opatření A.3.2: 

Ochrana krajiny a péče o 

městskou zeleň 

Opatření A.3.3: 

Energetické úspory 

Opatření A.2..3: 

Bezpečnost a ochrana 

obyvatel 

Priorita A.4: 

Bydlení 

PROBLÉMOVÝ OKRUH A: 

Kvalitní a zdravý život 
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Priorita B.2: 

Kultura a volný čas 

Priorita B.3: 

Vzdělávání 

Priorita B.1: 
Sociální a zdravotní 

péče 

Opatření B.1.1: 

Rozvoj sociální a zdravotní 

infrastruktury  

Opatření B.2.1: 

Rozvoj volnočasových 

aktivit 

Opatření B.3.1: 

Rozvoj prostředí pro kvalitní 

vzdělávání 

Opatření B.4.1: 
Rozvoj partnerství 

Opatření B.1.2: 

Rozvoj sociálních a 

zdravotních služeb 

Opatření B.2.2: 

Infrastruktura pro volný čas 

Opatření B.3.2: 

Vytvářet podmínky pro 

zkvalitnění vzdělávacích 

programů 

Opatření B.2.3: 

Obnova kulturního dědictví 

Priorita B.4: 

Partnerství 

PROBLÉMOVÝ OKRUH B: 

Sociální a kulturní oblast                            
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Priorita C.2: 
Podpora služeb 

cestovního ruchu 

Priorita C.1: 
Turistická infrastruktura 

pro návštěvníky 

Opatření C.1.1: 

Rozvoj infrastruktury 

cestovního ruchu 

Opatření C.2.1: 

Zkvalitnění spolupráce 

subjektů v cestovním ruchu 

Opatření C.1.2: 
Rozvoj cyklistické a pěší 

turistiky 

Opatření C.1.3: 

Vzhled města 

Opatření C.2.2: 

Propagace města  

PROBLEMOVÝ OKRUH C: 

Cestovní ruch 
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Priorita D.2: 

Lidské zdroje 

Priorita D.1: 
Vytvoření podmínek pro 

rozvoj podnikání 

Opatření D.1.1: 
Zkvalitnění podnikatelské 

infrastruktury 

Opatření D.2.1: 
Pružnost vzdělávacího 

systému dle požadavků trhu 

práce 

Opatření D.1.2: 

Podpora podnikání 

PROBLÉMOVÝ OKRUH D: 

Podnikání a lidské zdroje                           
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4. OPATŘENÍ A AKTIVITY 
 
4.1 PROBLÉMOVÝ OKRUH A: KVALITNÍ A ZDRAVÝ ŽIVOTA 
 
Priorita A.1:  Dopravní infrastruktura 
 
Opatření A.1.1:  Zlepšení dopravy na silnicích I., II. a III. tříd 
 
Město Velká Bíteš tvoří dopravní uzel silnice I. třídy č.37 ve správě ŘSD a silnic II. tříd č.602, 379, 
395 ve správě Kraje Vysočina. Na silnice II. tříd jsou napojeny silnice III. třídy č.3791, 3791A a 
3928, rovněž ve správě Kraje Vysočina. Opatření řeší zklidnění dopravy ve městě na 
komunikacích I. třídy s vazbou na komunikace II. a III. třídy  
 
Aktivity: 
 

A.1.1.1  Vyvolání podnětu pro začlenění oprav komunikací do plánu ŘSD a Kraje Vysočina 

A.1.1.2  Aktivita za účelem realizace celkového obchvatu města Velká Bíteš  
A.1.1.3  Zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy na silnicích (okružní křižovatky, zastávky autobusů nebo 

jiná technická řešení) 
A.1.1.4  Iniciace přípravy a následné realizace protihlukových opatření na D1 (ve správě ŘSD)  

A.1.1.5  Rekonstrukce, modernizace a zlepšení technických a bezpečnostních parametrů silnic včetně mostů 
přes potok Bítýška 

A.1.1.6  Odstranění bariér a zvýšení bezpečnosti dopravy   

 
Návaznost na SRKV: Opatření 3.1 Moderní dopravní infrastruktura 
                            Opatření 3.3 Bezpečnost silničního provozu a zklidňování dopravy ve městech 
 

 
Opatření A.1.2:  Zkvalitnění místních komunikací  

 
Dochází k výraznému růstu dopravy ve městě, čehož příčinou je velké navýšení počtu automobilů 
a tedy i jejich provozu na místních komunikacích. Navazujícím problémem je pak nedostatek 
parkovacích míst v centrální části města a v sídlištní zástavbě. Opatření se tedy zaměřuje na 
zklidnění dopravy. Spočívá v rekonstrukci místních komunikací, vybudování odstavných a 
parkovacích míst a bezbariérových chodníků. 
 
Aktivity: 
 
A.1.2.1  Rekonstrukce místních komunikací na území města a místních částí 
A.1.2.2  Výstavba nových místních komunikací 

A.1.2.3  Instalace zařízení a příslušenství komunikací vedoucí ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na 
pozemních komunikacích 

A.1.2.4  Budování parkovišť a odstavných ploch  
A.1.2.5  Aktualizace pasportu místních komunikací v závislosti na jejich výstavbě 

A.1.2.6  Rekonstrukce veřejného osvětlení 
A.1.2.7  Oprava stávajících a výstavba nových chodníků s důrazem na jejich bezbariérovost  

A.1.2.8  Zvýšení bezpečnosti a odstraňování závad na místních komunikacích 

 
Návaznost na SRKV: Opatření 3.1 Moderní dopravní infrastruktura 
                           Opatření  3.3 Bezpečnost silničního provozu a zklidňování dopravy ve městech 
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Opatření A.1.3:  Rozvoj cyklistické dopravy 
 
Postupem času hraje cyklistická doprava významnou roli jak v občanské vybavenosti, tak i 
v cestovním ruchu. Realizace cyklistických stezek a cyklotras je sice finančně náročná, avšak má 
pozitivní dopad na snížení dopravní zátěže, bezpečnost občanů a rozvoj turismu. Z tohoto důvodu 
je zapotřebí rozvíjet cyklistickou dopravu. 
 
Aktivity: 
 

A.1.3.1  Zapracování nových cyklistických stezek a cyklotras do ÚP města 
A.1.3.2  Etapovitá výstavba cyklistických stezek, které na sebe budou navazovat 

A.1.3.3  Propojení města Velká Bíteš cyklistickými stezkami a cyklotrasami s místními částmi a okolními 
obcemi 

A.1.3.4  Údržba značení cyklotras 

A.1.3.5  Výstavba a rekonstrukce doprovodné cyklistické infrastruktury 

 
Návaznost na SRKV: Opatření 3.1 Moderní dopravní infrastruktura 
                            Opatření 3.3 Bezpečnost silničního provozu a zklidňování dopravy ve městech 

 
 

Priorita A.2:  Technická infrastruktura 
 
Opatření A.2.1:  Zkvalitnění technické infrastruktury 
 
Novostavby a rekonstrukce vodovodů a kanalizací, popřípadě další etapa intenzifikace a rozšíření 
čistírny odpadních vod, dostatečné kapacity rozvodných sítí elektrické energie, plynu a tepla jsou 
základními požadavky vybavenosti pro kvalitní život obyvatel města a jeho místních částí. 
Základním předpokladem úspěšného naplňování tohoto opatření je dobrá spolupráce 
s provozovateli jednotlivých distribučních sítí. 
 
Aktivity: 
 
A.2.1.1  Realizace opatření dle ÚP města a dle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina v oblasti 

zkvalitnění zásobování pitnou vodou a čištění odpadních vod města Velká Bíteš a místních částí 

A.2.1.2  Rekonstrukce nevyhovujících vodovodních a kanalizačních řadů 
A.2.1.3  Zajištění dostatečného množství a kvality pitné vody pro celkový rozvoj města 

A.2.1.4  Postupná realizace aktivit zaměřených na zkvalitňování nevyhovující a na výstavbu nové technické 
infrastruktury v místních a okrajových částech města (kanalizační sítě a zásobování zemním 

plynem)  
A.2.1.5  Intenzifikace ČOV Velká Bíteš, její rozšíření a zlepšení vybavení 

A.2.1.6  Výstavba inženýrských sítí v rozvojových lokalitách pro bydlení a pro volnočasové aktivity 

A.2.1.7  Výstavba inženýrských sítí v lokalitách určených pro rozvoj podnikání 
A.2.1.8  Budování nových teplovodních odboček a rozvodních stanic v sídlišti a rozvoj teplovodní sítě 

A.2.1.9  Součinnost při rekonstrukci komunikací a chodníků s budováním inženýrských sítí (spolupráce s 
provozovateli a správci jiných sítí ) 

 
Návaznost na SRKV: Opatření 3.4 Zásobování pitnou vodou 
                            Opatření  3.5 Odvádění a čištění odpadních vod 
                            Opatření  3.10 Hospodaření s energii 
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Opatření A.2.2  Rozvoj informačních a komunikačních technologií 
 
Moderní komunikační technologie a s tím související počítačová gramotnost obyvatel patří v 
současné době k důležitým rozvojovým impulzům posilujícím jak kvalitu života a možnosti 
podnikání, tak i např. uplatnění místních obyvatel na trhu práce. 
Aktivity: 
 
A.2.2.1  Rozšíření a zkvalitnění veřejně přístupných míst s vysokorychlostním internetem 

A.2.2.2  Podpora zavádění vysokorychlostního internetu do místních částí města 
A.2.2.3  Podpora aktivit zaměřených na rozvoj počítačové gramotnosti obyvatel 

A.2.2.4  Zkvalitňování ICT ve veřejné správě 

A.2.2.5  Rozvoj GIS (geografický informační systém) města a zpřístupnění výstupů z GIS veřejnosti 
A.2.2.6  Rozvoj metropolitní sítě města a spolupráce s provozovateli telekomunikačních technologií 

 
Návaznost na SRKV: Opatření 3.6 Infrastruktura ICT 
                             Opatření 3.8 ICT gramotnost a vzdělávání 
 

 
Opatření A.2.3:  Bezpečnost a ochrana obyvatel 
 
Zajištění bezpečnosti a ochrany obyvatel ve městě a jeho místních částech patří k základním 
povinnostem státní i veřejné správy. Opatření se zaměřuje na řešení aktivit posilujících snížení 
sociálně patologických jevů a kriminality. Aktivity se zabývají ochranou obyvatel před vnějšími 
vlivy. 
 
Aktivity: 
 

A.2.3.1  Vybudování městského kamerového systému 

A.2.3.2  Realizace různých technických opatření k zajištění bezpečnosti obyvatel a návštěvníků            
města 

A.2.3.3  Podpora při zkvalitňování činnosti Policie ČR, spolupráce s městskou policií  
A.2.3.4  Zabezpečení veřejných budov a kulturních památek proti krádežím a vloupání 

A.2.3.5  Modernizace požární techniky Zásahové jednotky města 
A.2.3.6  Zajištění informovanosti občanů z pohledu bezpečnosti a ochrany, jednání v krizových             

situacích ( zavedení digitálního systému veřejného rozhlasu) 
 

Návaznost na SRKV: Opatření 3.9 Efektivní krizové řízení a prevence kriminality 

 
 
Priorita A.3:  Životní prostředí 
 
Opatření A.3.1:  Zkvalitnění nakládání s odpady 
 
Opatření je zaměřeno na rozvoj funkčního a efektivního systému odděleného sběru využitelných 
složek odpadů a jejich následné recyklace. Kvalitní osvěta mezi obyvateli města vede 
k postupnému zvyšování třídění jednotlivých složek odpadu jako druhotných surovin. 
 
Aktivity: 
 

A.3.1.1  Naplňování Plánu odpadového hospodářství (POH) města Velká Bíteš 
A.3.1.2  Zkvalitnění systému sběru, skladování, manipulace a odstraňování komunálního odpadu 

A.3.1.3  Rozvoj systému odděleného sběru a materiálového využití všech skupin odpadů  

A.3.1.4  Vybudování třídící linky komunálního odpadu v areálu TS Karlov 
A.3.1.5  Podpora zavádění nových technologií na využití druhotných surovin 

A.3.1.6  Sběr a zpracování biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) 
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A.3.1.7  Rozšíření sběrného dvoru v areálu TS Karlov 

A.3.1.8  Vytvoření regionálního integrovaného systému nakládání s odpady 

A.3.1.9  Monitoring, rekultivace a údržba skládek a odstranění nepovolených skládek 
A.3.1.10 Rozšíření počtu sběrných míst pro odděleně sbírané složky komunálního odpadu (papír, sklo, 

plasty)  
A.3.1.11 Dostatečná osvěta k nakládaní s odpady (propagační materiály, informace v tisku, poradenství, 

soutěže apod. ) 
A.3.1.12 Zajištění dostatečné množství sběrných nádob  

 
Návaznost na SRKV: Opatření 4.5 Oběhové hospodářství a ekologické zátěže 
 
 
Opatření A.3.2:  Ochrana krajiny a péče o městskou zeleň 
 
Ochrana krajiny bývá spojována se zachováním přírodního rázu a vyvážeností jednotlivých 
krajinných prvků s ekonomickým vývojem a kulturním životem lidské společnosti. Opatření dále 
řeší péči o městskou zeleň, kterou lze považovat za jeden z klíčových aspektů atraktivity města 
pro jeho obyvatele i návštěvníky. Významná je oblast environmentální výchovy, vzdělávání a 
osvěty, která přináší prevenci ve vztahu k poškozování životního prostředí. Je to investice do 
budoucna, zejména u ekologické výchovy a vzdělávání dětí a mládeže. Investice do výchovy jsou 
vždy mnohem nižší a efektivnější než následné odstraňování škod na životním prostředí. 
 
Aktivity: 
 

A.3.2.1  Revitalizace vodního toku Bítýška 
A.3.2.2  Odbahnění a zpevnění hrází rybníků 

A.3.2.3  Péče, obnova a rozšíření zeleně na veřejných prostranstvích (okolí kostela, hřbitovy, U Stadionu, u 
ČOV, Návrší, ulice Tišnovská, atd.) 

A.3.2.4  Revitalizace nebo vybudování nových městských parků (náměstí Osvobození, ulice Tyršova, park U 
Stadionu, Park Babinec, Návrší, atd. ) 

A.3.2.5  Péče, obnova doprovodné zeleně podél místních komunikací a chodníků 
A.3.2.6  Pravidelná údržba a úklid veřejných prostranství 

A.3.2.7 Podpora budování naučných stezek ve městě (Letná, atd.)  

A.3.2.8  Respektování územních systémů ekologické stability (ÚSES) 
A.3.2.9  Podpora aktivit v oblasti vzdělávání, výchovy a osvěty v oblasti ochrany přírody a krajiny 

 
Návaznost na SRKV: Opatření 4.4 Péče o přírodu a krajinu Vysočiny 
 

 
Opatření A.3.3:  Energetické úspory 
 
Opatření řeší energeticky úsporná opatření na budovách a využití obnovitelných energetických 
zdrojů. 
 

Aktivity: 
 

A.3.3.1 Podpora využití obnovitelných energetických zdrojů mimo větrné energie 
A.3.3.2  Rekonstrukce zdrojů tepla (kotelen, rozvodů, přípojek) 

A.3.3.3  Zavádění energeticky úsporných opatření v provozu veřejných budov (zateplení budov, výměna či 

rekonstrukce otvorových výplní, rekonstrukce otopných soustav, atd. ) 
A.3.3.4  Plynofikace zbývajících místních částí v případě příznivých technických a ekonomických podmínek 

A.3.3.5  Zvýšení povědomí veřejnosti o využívání obnovitelných zdrojů energie a možnostech            
podpory 

A.3.3.5  Zavádění alternativních zdrojů vytápění (odpadní teplo s bioplynové stanice, dřevoštěpka, atd.) 
 

Návaznost na SRKV: Opatření 4.6 Zlepšování kvality ovzduší 
  Opatření 4.10 Hospodaření s energii 
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Priorita A.4:  Bydlení 
 
Opatření A.4.1: Rozvoj bydlení 

 
Rozvoj technické infrastruktury a následného bydlení, kvalita rodinného a bytového fondu, to vše 
má vliv na stabilizaci místního obyvatelstva a zvyšuje atraktivitu dané lokality pro trvalé bydlení, 
což se následně odráží v demografickém vývoji území. Dostupnost bydlení také do určité míry 
ovlivňuje rozvoj regionálních podnikatelských subjektů, neboť patří k motivačním faktorům, který 
zajišťuje široký výběr kvalifikovaných pracovních sil. 
 
Aktivity: 
 

A.4.1.1  Realizace technické a dopravní infrastruktury pro následnou výstavbu bytových a rodinných domů 
dle ÚP města 

A.4.1.2  Podpora individuální i developerské bytové výstavby včetně technické infrastruktury 
A.4.1.3  Revitalizace sídliště U Stadionu 

A.4.1.4  Výstavba sociálních bytů pro sociálně ohrožené skupiny obyvatel a startovacích bytů pro            

mladé 
A.4.1.5  Oprava a modernizace stávajícího bytového fondu v majetku města 

A.4.1.6  Zatraktivnění veřejných prostranství, parkoviště a zeleň v bytové zástavbě města 
A.4.1.7 Zpracování projektových dokumentací, především zástavbových studií a regulačních plánů na 

rozvojové plochy bydlení 
 

Návaznost na SRKV: Opatření 4.1 Obnova a rozvoj venkovského prostoru 
 
 
 
4.2 PROBLÉMOVÝ OKRUH B: SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ OBLAST 
 
 
Priorita B.1:  Sociální a zdravotní péče 
 
Opatření B.1.1:  Rozvoj sociální a zdravotní infrastruktury 
 
Moderní zdravotní a sociální infrastruktura patří mezi další pozitivní prvky ovlivňující život obyvatel 
města. Opatření se hlavně zaměřuje na investiční aktivity jako např. výstavbu a technické 
zhodnocení objektů a zařízení poskytující zdravotní a sociální péči. Realizace uvedených aktivit 
předpokládá úzkou spolupráci města Velká Bíteš, příspěvkových organizací města provozujících 
sociální zařízení ve městě, popřípadě NNO působících v oblasti sociální a zdravotní péče. 
 
Aktivity: 
 
B.1.1.1  Zkvalitňování a rozšiřování sociální a zdravotní infrastruktury a zařízení 

B.1.1.2  Zajištění bezbariérovosti všech částí polikliniky  
B.1.1.3  Vybudování pobytových zařízení domova důchodců, domova se zvláštním režimem, atd.  

B.1.1.4  Podpora vybudování denního stacionáře 
B.1.1.5  Budování bezbariérových přístupů do veřejných budov a bezbariérových tras  

 

Návaznost na SRKV: Opatření 2.3 Kvalitní a moderní zdravotnická infrastruktura 
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Opatření B.1.2:  Rozvoj sociálních a zdravotních služeb 
 
Dostupnost kvalitních sociálních a zdravotních služeb má zásadní vliv na život obyvatel ve městě 
včetně jeho místních částí. Aktivity v rámci tohoto opatření jsou charakteristické převážně 
neinvestiční činností. Jejich realizace předpokládá úzkou spolupráci města Velká Bíteš, 
příspěvkových organizací města provozujících sociální zařízení ve městě, popřípadě NNO 
působících v oblasti sociální a zdravotní péče. 
 
Aktivity: 
 
B.1.2.1  Naplňování výstupů Komunitního plánu sociálních služeb 

B.1.2.2  Podpora stávajících sociálních a zdravotnických služeb 
B.1.2.3  Podpora odborných školení zaměstnanců sociálních a zdravotních služeb 

B.1.2.4  Podpora vzniku chráněných dílen 
B.1.2.5  Vytváření vhodných programů a akcí pro různé cílové skupiny (např. seniory, matky na mateřské 

dovolené, zdravotně postižené) 
B.1.2.6  Podpora dobrovolnictví a služeb osobní asistence 

B.1.2.7  Podpora realizace osvětových akcí v oblasti zdraví a prevence civilizačních chorob 

B.1.2.8  Prevence sociálně patologických jevů (např. speciální programy pro děti a mládež, pedagogy a 
rodiče) 

 

Návaznost na SRKV: Opatření 2.2 Kvalitní, bezpečná a efektivní zdravotní péče 
 
 
Priorita B.2:  Kultura a volný čas 
 
Opatření B.2.1:  Rozvoj volnočasových aktivit  

 
Opatření je zaměřeno na řešení především neinvestičních aktivit podporujících nabídku 
společenských akcí a nabídku volnočasových a zájmových činností pro obyvatele města a 
místních částí. Nejdůležitější důraz bude kladen především na volnočasové a mimoškolní aktivity 
pro děti a mládež jako nejefektivnější součást prevence drogových závislostí, alkoholismu, 
kriminality a dalších sociálně patologických jevů. 
 
Aktivity: 
 
B.2.1.1  Iniciace a podpora volnočasových a mimoškolních aktivit zaměřených na děti a mládež 

B.2.1.2  Podpora města aktivitám NNO a spolků, které se věnují dětem a mládeži 

B.2.1.3  Rozšiřování aktivit a akcí pro rodiče s dětmi 
B.2.1.4  Rozšiřování volnočasové nabídky pro specifické cílové skupiny (např. senioři, matky na mateřské 

dovolené, zdravotně postižení, obyvatelé ohrožení sociálním vyloučením) 
B.2.1.5  Podpora a realizace tradičních i nových společenských, kulturních a sportovních akcí 

B.2.1.6  Zkvalitňování služeb městské knihovny  

 
Návaznost na SRKV: Opatření 2.5 Prevence závislosti a sociální začleňování 
  Opatření 2.6 Rodinná a seniorská politika 
 
 
Opatření B.2.2  Infrastruktura pro volný čas 
 
Opatření se zaměřuje na řešení z větší míry investičních akcí směřujících do rozvoje infrastruktury 
pro volný čas, a to pro všechny věkové skupiny obyvatel města Velká Bíteš. Úroveň celkové 
nabídky aktivně tráveného volného času pro obyvatele města a místních částí se odvíjí od 
technického stavu kulturní a sportovní infrastruktury města a místních částí. 
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Aktivity: 
 
B.2.2.1  Údržba a rekonstrukce kulturních a sportovních zařízení ve městě a v místních částech 

B.2.2.2  Výstavba, dovybavení a údržba dětských hřišť a pískovišť dle předpisů a norem 
B.2.2.3  Rekonstrukce nebo výstavba nových veřejných sportovních hřišť a zázemí 

B.2.2.4  Podpora vzniku zařízení a zázemí pro adrenalinové sporty a netradiční sporty (squash, skate-park, 
lanové centrum, horolezecká stěna, atd.) 

B.2.2.5  Podpora vytváření aktivit zaměřených na rozvoj zimních sportů 

B.2.2.6  Podpora aktivit fyzickým a právnickým osobám, NNO a spolkům v oblasti zkvalitnění technického           
stavu a vybavení volnočasové infrastruktury (krytý bazén se saunou, atd.) 

 
Návaznost na SRKV: Opatření 2.7 Zájmové a neformální vzdělávání a sport 

 
 
Opatření B.2.3:  Obnova kulturního dědictví 

 
Záměrem opatření je oprava a technické zhodnocení kulturních památek a kulturní infrastruktury 
v rámci historického jádra města. Dále zkvalitnění a rozšiřování možností kulturního vyžití. Rozvoj 
kulturní oblasti ovlivňuje duševní kvalitu života jak jedince, tak celé společnosti ve městě a 
místních částech. Zároveň rozkvět kultury posiluje místní identitu obyvatel k městu Velká Bíteš. 
 
Aktivity: 
 

B.2.3.1  Renovace, technické zhodnocení a údržba kulturních památek v rámci MPZ 
B.2.3.2  Podpora zabezpečení kulturních památek 

B.2.3.3  Rozšíření, stavební úpravy a opravy kulturního domu města (bezbariérovost, WC, zázemí 
účinkujících, kvalita vnitřního prostředí, atd.) 

B.2.3.4  Podpora stávajících kulturních akcí spojených s historií města 
B.2.3.5  Podpora nových kulturních akcí 

B.2.3.6  Realizace kulturních akcí pro různé cílové skupiny (např. děti a mládež, seniory, rodiče) 

B.2.3.7  Podpora výstavních expozic na Klubu kultury 
B.2.3.8  Vytváření tématických okruhů (historických a přírodních) formou naučných stezek (promenád)           

městem a okolím 

 
Návaznost na SRKV: Opatření 5.2 Ochrana a zachování kulturních památek 
  Opatření 5.3 Rozvoj kultury a kulturní infrastruktury 

 
 
Priorita B.3:  Vzdělávání 

 
Opatření B.3.1:  Rozvoj prostředí pro kvalitní vzdělávání 

 
Záměrem opatření je podporovat rozšíření a zkvalitnění nabídky vzdělávacích akcí a programů pro 
všechny skupiny obyvatel města a místních částí. Jedná se jak o aktivity zaměřené na děti a 
mládež, tak i vzdělávací kurzy a semináře zaměřené na rozšiřování celoživotního vzdělávání 
dospělých. 
 
Aktivity: 
 
B.3.1.1  Podpora dalšího profesního vzdělávání pedagogů a dalších odborníků působící ve vzdělávání 

B.3.1.2  Podpora informovanosti o možnostech vzdělávacích programů EU pro školy a NNO 
B.3.1.3  Pokračující úzká spolupráce města Velká Bíteš se všemi školskými zařízeními  

B.3.1.4  Podpora rozšiřování vzdělávacích programů (maturitní obory SOŠ Jana Tiraye, atd.) 
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B.3.1.5  Podpora realizace preventivních programů na školách 

B.3.1.6  Podpora vzdělávacích aktivit zapojujících děti a mládež do komunálního rozvoje 

B.3.1.7  Podpora mezinárodních (přeshraničních) projektů pro děti a mládež 

 
Návaznost na SRKV: Opatření 1.1 Věda, výzkum a invace 
  Opatření 1.3 Regionální školství 
 
 

Opatření B.3.2: Vytvoření podmínek pro zkvalitnění vzdělávacích 

programů 
 
Kvalitu a rozvoj vzdělání ve městě Velká Bíteš výrazně ovlivňuje technické, prostorové a 
materiální vybavení školských zařízení. Opatření se zaměřuje především na investice do budov a 
vybavení vzdělávacích zařízení, zkvalitnění prostorového a materiálního vybavení. 
 
Aktivity: 
 

B.32.1  Modernizace, opravy a rekonstrukce budov městem zřízených mateřských a základních škol, SOŠ   
           Jana Tiraye                                      

B.3.2.2  Zkvalitnění vybavení vzdělávacích zařízení zřízených městem 
B.3.2.3  V návaznosti na platné hygienické normy zabezpečit patřičnou kvalitu stravovacích zařízení 

(školních kuchyní ) zřízených městem a sloužících pro stravování dětí a mládeže 
B.3.2.4  Podpora rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávacích zařízeních 

 

Návaznost na SRKV: Opatření 1.2 Konkurenceschopné podnikatelské prostředí 
  Opatření 1.3 Regionální školství 
 

 

Priorita B.4:  Partnerství 
 
Opatření B.4.1:  Rozvoj partnerství 
 
Opatření se zaměřuje na rozvoj spolupráce města Velká Bíteš s různými subjekty a naplňování 
principu partnerství při rozvoji města a místních částí. 
 
Aktivity: 
 
B.4.1.1  Rozvíjení spolupráce s městy v regionu a na Vysočině 

B.4.1.2  Podpora přeshraniční spolupráce  
B.4.1.3  Partnerství se zahraničními městy  

B.4.1.4  Podpora přeshraniční spolupráce s Dolním Rakouskem na úrovni měst, škol, kulturních a 
sportovních organizací a spolků 

B.4.1.5 Realizace projektů zaměřených na podporu účasti občanů na rozhodování a místním veřejném 

životě 
B.4.1.6  Uplatňování principu partnerství při přípravě a realizaci projektů 

B.4.1.7  Pokračování v pravidelné informovanosti občanů města o realizovaných a připravovaných 
rozvojových záměrech (zpravodaj města, webové stránky města a jeho organizací, místní rozhlas) 

B.4.1.8 Vytváření aktivní partnerské spolupráce při řešení komunitních projektů (veřejná prostranství) 
 

Návaznost na SRKV: Opatření 2.8 Mezinárodní aktivity a mezinárodní spolupráce 
                   Opatření 2.10 Kvalitní veřejná správa 
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4.3 PROBLÉMOVÝ OKRUH C: CESTOVNÍ RUCH 
 
Priorita C.1:  Turistická infrastruktura pro návštěvníky 

 
Opatření C.1.1:  Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu 

 
Odpovídající turistická infrastruktura spolu s udržovanými kulturními památkami a kvalitním 
životním prostředím tvoří základní předpoklad pro rozvoj cestovního ruchu ve Velké Bíteši. 
  
Aktivity: 
 

C.1.1.1  Zkvalitnit a rozšířit sportovní a kulturní infrastrukturu pro využití v rámci cestovního ruchu 

C.1.1.2  Využití kulturních památek k rozvoji cestovního ruchu 
C.1.1.3  Rozšíření doprovodného mobiliáře ve městě a jeho místních částech (např. odpočinková místa, 

informační tabule)  
C.1.1.4  Podpora aktivit směřujících do rozvoje infrastruktury pro zimní turistiku (zimní stadion, lyžařský 

vlek, běžecké trasy) 
C.1.1.5  Vytvoření kvalitního systému informování turistů o atraktivitách v oblasti cestovního ruchu              

(informační centrum, internet) 
C.1.1.6  V návaznosti na fondy EU podporovat komplexní podnikatelské projekty řešící zkvalitnění turistické 

infrastruktury ve městě (squash, krytý bazén, venkovní koupaliště, ubytovací kapacity, atd.) 

C.1.1.7  Podpora aktivit v oblasti rozšíření konferenční či kongresové turistiky ve městě a místních částí 
C.1.1.8  Podpora investičních podnikatelských aktivit pro zkvalitňování ubytovacích kapacit 

 
Návaznost na SRKV: Opatření 5.1 Rozvoj cestovního ruchu 
 
Opatření C.1.2:  Rozvoj cyklistické a pěší turistiky 
 
Město Velká Bíteš a jeho místní části tvoří atraktivní prostředí Vysočiny a mají potenciál pro rozvoj 
cykloturistiky. Opatření je zaměřeno na rozvoj a obnovu turistických stezek, cyklostezek, 
cyklotras, naučných stezek.  Cílem opatření je nabídnout návštěvníkům města výlety do okolí. 
 
Aktivity: 
 
C.1.2.1  Vyznačení nových cyklotras a pěších naučných tras v návaznosti na turistické cíle v okolí 

C.1.2.2  Oprava a  údržba značení stávajících cyklotras a pěších naučných tras 
C.1.2.3  Budování cyklostezek a cyklotras, navazujících na stávající 

C.1.2.4  Podpora hipoturistiky (např. vybudování hipostezek) a jiných alternativních způsobů turistiky 
C.1.2.5  Spolupráce se zástupci Lesů České Republiky, s.p. (LČR) při zkvalitňování tras a jejich zázemí v 

lesních úsecích 

 

Návaznost na SRKV: Opatření 2.7 Zájmové a neformální vzdělávání a sport 
                  Opatření 5.1 Rozvoj cestovního ruchu 

 
Opatření C.1.3:  Vzhled města 
 
Město Velká Bíteš využívá své geografické polohy a ideálního napojení na D1.  Péče o celkový 
vzhled města významným způsobem ovlivňuje cestovní ruch. 
 
Aktivity: 
 
C.1.3.1  Péče o celkový vzhled města 

C.1.3.2  Údržba pořádku na veřejných prostranstvích 
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C.1.3.4  Realizace aktivit posilujících historický vzhled města v rámci MPZ 

C.1.3.5  Komplexní úpravy veřejných prostranství ve městě (úpravy Masarykova náměstí, úpravy veřejných 

            prostranství okolí kostela sv.Jana Křtitele, úpravy v sídlišti U Stadionu, atd. )                         
 
Návaznost na SRKV: Opatření 4.1 Obnova a rozvoj venkovského prostoru 

                  Opatření 4.4 Péče o přírodu a krajinu Vysočiny 
 
 

Priorita C.2:  Podpora služeb cestovního ruchu 
 
Opatření C.2.1:  Zkvalitnění spolupráce subjektů v cestovním ruchu 
 
Pro úspěšnou realizaci aktivit v oblasti cestovního ruchu je důležitá kvalitní spolupráce se subjekty 
působícími v tomto oboru ve městě a v regionu. Problémový okruh totiž obsahuje řadu aktivit, 
kde má spolupráce s podnikateli nezastupitelnou roli. 
 
Aktivity: 
 
C.2.1.1  Podpora rozvoje lidských zdrojů v cestovním ruchu 

C.2.1.2  Spolupráce s místními podniky (např. nabídka exkurzí do významných firem ve městě a místních  
            částí )      

C.2.1.3  Zkvalitnění provázanosti internetových prezentací subjektů působící v ČR s městem 
C.2.1.4  Zapojení místních podnikatelů do marketingových aktivit města, spolupráce při tvorbě propagačních 

materiálů 

 

Návaznost na SRKV: Opatření 5.1 Rozvoj cestovního ruchu 
 
 

Opatření C.2.2:  Propagace města  

 
Důležitým nástrojem pro rozvoj cestovního ruchu je kvalitní propagace města a široká nabídka 
služeb pro návštěvníky, a to jak formou propagačních materiálů, tak i internetovou nabídkou. Z 
důvodu komplexní nabídky a jejího rozsahu je důležitým předpokladem v oblasti zkvalitnění 
propagace města úzká spolupráce s okolními městy a obcemi, mikroregiony a samozřejmě s 
místními podnikatelskými subjekty. 
 
Aktivity: 
 

C.2.2.1  Spolupráce s podnikatelskými subjekty v oblasti propagace a marketingu 
C.2.2.2  Spolupráce s ostatními městy, obcemi a mikroregiony v okolí na celkové propagaci a vytvoření            

nabídky pro návštěvníky 
C.2.2.3  Vytvoření grafického manuálu Velké Bíteše, aktualizace propagačních materiálů 

C.2.2.4  Pokračování v provozu turistického informačního centra 

C.2.2.5  Zkvalitnění informačního systému pro návštěvníky ve městě (např. doplnění informačních ukazatelů 
firem, budov a ulic ve městě) 

C.2.2.6  Rozšíření obsahu internetových stránek města Velká Bíteš (www.vbites.cz) věnujících se turistice 
(např. nabídka služeb pro návštěvníky)  

C.2.2.7  Rozšíření využití ICT v cestovním ruchu 
C.2.2.8 Aktivní účast při akcích prezentujících město (např. veletrhy, výstavy, setkání, atd.) 

 

Návaznost na SRKV: Opatření 5.1 Rozvoj cestovního ruchu 
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4.4 PROBLÉMOVÝ OKRUH D: PODNIKÁNÍ A LIDSKÉ ZDROJE 
 
Priorita D.1:  Vytvoření podmínek pro rozvoj podnikání 

 
Opatření D.1.1:  Zkvalitnění podnikatelské infrastruktury 
 
Poloha města u D1, technická a dopravní infrastruktura, to vše významně ovlivňuje kvalitu 
podnikatelského prostředí. Město Velká Bíteš má tím pádem nepřímý vliv na rozvoj podnikání. 
V současné době se v okolí města nenachází žádný nevyužívaný objekt, a proto se rozvoj firem 
ubírá směrem k novým areálům. 
 
Aktivity: 
 
D.1.1.1  Podpora v zasíťování a přípravě ploch pro podnikatelské subjekty dle ÚP města 

D.1.1.2  Oprava přístupových komunikací a vybudování chybějící technické infrastruktury ke stávajícím 
podnikatelským objektům 

  

Návaznost na SRKV: Opatření 1.2 Konkurenceschopnost podnikatelského prostředí 

 
 
Opatření D.1.2:  Podpora podnikání 
 
Veřejné instituce mohou podnítit rozvoj podnikání také pomocí pozitivní atmosféry vůči 
podnikatelským subjektům a potencionálním zájemcům o podnikání. Především se jedná o 
nabídku informací o dané problematice. Dále může město sehrát významnou roli z pohledu 
dlouhodobé územně plánovací činnosti. Zatraktivnění města, díky výhodné poloze u D1, by mělo 
přinést zvýšení podnikatelské aktivity. Postupným procesem přípravy a propagace území pro 
podnikání se zvýší povědomí o Velké Bíteši jako o lokalitě vhodné pro podnikání. 
 
Aktivity: 
 

D.1.2.1  Budování pozitivního image města jako oblasti vhodné pro podnikání 

D.1.2.2  Rozšíření spolupráce místní veřejné správy s podnikateli v oblasti rozvojových záměrů 
D.1.2.3  Pokračování a aktualizace nabídky pozemků vhodných pro podnikání dle ÚP města 

D.1.2.4  Užší spolupráce s Hospodářskou komorou a dalšími odbornými institucemi 
D.1.2.5  Podpora zavádění informačních technologií do podnikatelské činnosti 

D.1.2.6  Podpora modernizace a pořízení nového technologického vybavení firem 
D.1.2.7  Podpora výstavby nových objektů a regenerace objektů v majetku firmy 

D.1.2.8  Podpora rozšiřování výrobních kapacit 
 

Návaznost na SRKV: Opatření 1.2 Konkurenceschopnost podnikatelského prostředí 

 
 
Priorita D.2:  Lidské zdroje 
 
Opatření D.2.1:  Pružnost vzdělávacího systému dle požadavků trhu  

 
Ze získaných informacích od významných podnikatelských subjektů ve Velké Bíteši a okolí jasně 
vyplynulo, že podnikatelské subjekty postrádají kvalifikované pracovní síly. Zejména se jedná o 
dělnické profese s výučním listem nebo maturitou. Vzdělávací systém SOŠ Jana Tiraye tedy 
významným způsobem ovlivňuje podnikatelské prostředí ve městě a tím i jeho další vývoj. Cílem 
opatření je také podpora zkvalitnění stávajících vzdělávacích programů SOŠ, což zvýší 
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uplatnitelnost obyvatel na trhu práce. Investice do dalšího profesního vzdělání zaměstnanců se 
pak projeví jak v rozvoji dané firmy, tak i v celkovém hospodářském růstu města Velká Bíteš. 
 
Aktivity: 
 
D.2.1.1  Aktualizace a pružnost učebních plánů SOŠ za účelem rychlejší reakce na situaci v oblasti trhu      

           práce 

D.2.1.2  Zkvalitnění materiálního a technického vybavení a rozšíření prostor SOŠ Jana Tiraye 
D.2.1.3  Spolupráce SOŠ Jana Tiraye s podnikatelskými subjekty (včetně zahraničních) – odborné praxe 

D.2.1.4 Podpora a pořádání veřejných vzdělávacích kurzů (jazykové, počítačové kurzy atd.) 
D.2.1.5  Pronajímání vhodných prostor pro firemní školení, popř. zapůjčení potřebných učebních pomůcek 

od školských zařízení 
D.2.1.6  Podpora projektů zabývající se rekvalifikací a dalším vzděláváním 

D.2.1.7  Podpora vzniku chráněných dílen a pracovišť 

 
Návaznost na SRKV: Opatření 1.1 Věda, výzkum a inovace 

                  Opatření 1.2 Konkurenceschopnost podnikatelského prostředí 
 

 

Rozvojový plán města Velká Bíteš  byl schválen usnesením Zastupitelstva města Velká 

Bíteš č. 10/21/21/ZM dne 13. prosince 2021. 


