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Přílohy 

Příloha č. 1 

Tabulka  1: SWOT analýza města Orlová 

Silné stránky Slabé stránky 

· dobrá dostupnost města pro silniční 

dopravu, 

· existence integrovaného dopravního 

systému orlová (IDS), 

· průběžná obnova vozového parku 

s využitím dotačního programu MD ČR, 

· průběžné řešení bezbariérovost MHD, 

· odkanalizování větší části města, 

zmodernizovaná kapacitní čistírna 

odpadních vod a příprava kroků 

k budoucímu odkanalizování lokalit v 

okrajových částech, 

· rozsáhlá městská zeleň na území města, 

· existující síť centrálního zásobování 

teplem s možností rozšíření; 

· existence neziskových organizací v oblasti 

kultury, sportu a volného času, 

· finanční podpora všech kulturních, 

sportovních a volnočasových aktivit ze 

strany města, 

· existence sportovních klubů v široké škále 

sportovních odvětví, 

· dostatečná síť a nabídka vzdělávacích 

institucí, 

· využití zkušeností ze soužití národnostních 

menšin v příhraniční spolupráci, 

· příznivé demografické složení obyvatel, 

· průměrná až nadprůměrná kvalita 

bytového fondu s výjimkou některých částí 

města (např. Poruba), 

· příznivá cena starších bytů, 

· dostatečné množství a dostupná 

zdravotnická zařízení, 

· geografická poloha mezi pěti největšími 

městy okresu Karviná. Pobytová základna 

pro cesty do Polska a Slovenska v blízkosti 

několika hraničních přechodů, 

· umístění na křižovatce významných 

komunikací, 

· úřady v místě jsou funkční, 

s kvalifikovanými a akce-schopnými 

pracovníky, 

·chybějící úseky v komunikačním systému 

města, neexistence dopravního obchvatu 

centra města, 

·nedostatek parkovacích kapacit v sídlištích, 

· nízký stupeň bezbariérovosti v dopravní 

infrastruktuře (veřejná doprava, chodníky, 

veřejné budovy atd.), 

· neuspokojivý technický stav komunikací 

a infrastruktury obecně, 

· neodkanalizované okrajové části města 

(splašková kanalizace), 

· časté projevy nekázně a bezohlednosti u 

části obyvatelstva – černé skládky, 

vandalismus, atd. – pasivita veřejnosti, 

· území se zhoršenou kvalitou ovzduší, 

· architektonická chudoba přehuštěných 

sídlišť, 

· nedostatek možností pro využití 

cestovního  ruchu včetně nedostatečných 

služeb a kapacity restaurací a ubytovacích 

zařízení, 

· chybějící víceúčelová hala s možností 

shromáždění většího počtu návštěvníků pro 

konání akcí většího charakteru 

s odpovídajícím technickým zázemím, 

· nízká identifikace lidí s městem (chybí 

zdravý patriotismus) a malá participace 

veřejnosti na řízení rozvoje města (na 

budoucnosti města), 

· chybějící datové a komunikační propojení 

částí města (např. kamerový systém, 

městský rozhlas, kamerový systém, PCO), 

· dlouhodobě se snižující počet obyvatel 

města, 

· absence nové bytové výstavby, 

· vysoká míra nezaměstnanosti, 

· nedostatečný počet volných pracovních 

míst, 

· nežádoucí odchod vzdělaných mladých 

lidí, ve městě nenacházejí odpovídající 

uplatnění, 

· nízká informační gramotnost občanů 
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· existence volných ploch k dalšímu rozvoji 

města a v rámci toho i podnikatelských 

aktivit, 

· dostupnost škol, 

· dobrá kapacita sportovního a kulturního 

vyžití. 

(sociokulturní bariéry v přístupu k internetu, 

nízká schopnost obyvatelstva pracovat s 

informacemi a ovládat informační a 

komunikační technologie); 

· nízká vzdělanost obyvatelstva; 

· chybějící komunitní centra, nízkoprahová 

zařízení a jiné objekty pro trávení volného 

času různými skupinami dětí, mládeže i 

dospělých, 

· Slabá propagace města v oblasti nových 

možností, resp. hospodářských 

a ekonomických příležitostí. 

Příležitosti Hrozby 

· spolupráce s krajským úřadem MSK při 

přípravě zapojení IDS orlová do ODIS, 

· zájem města o budoucí zavedení lehké 

kolejové veřejné dopravy, 

· kolejová síť vleček OKD, 

· využití internetu k přenosu dat a 

informací, 

· rozšíření ekologické výchovy a 

ekoporadenství pro občany (mimo školy), 

· využití tvůrčího potenciálu uměleckých, 

kulturních a sportovních seskupení (spolků, 

občanských sdružení), 

· zpřístupnění sportovních zařízení v síti 

škol a sportovních organizací široké 

veřejnosti, 

· využívání finančních zdrojů z dotací pro 

podporu vzdělání a volnočasových aktivit, 

· využití kapacit existující infrastruktury 

školských zařízení pro další vzdělávání, 

· proměna školských zařízení i mimoškolní 

výuku na živá centra mimoškolních aktivit, 

· růst ekonomické aktivity v okresech 

Ostrava, Karviná a Frýdek – Místek a ČR, 

· další pokles míry nezaměstnanosti v ČR, 

· programy podpory pro obnovu a 

revitalizaci bytového fondu, 

· systém financování a kofinancování 

preventivních programů, 

· využívání stávajícího potenciálu jedinců 

a institucí v oblasti prevence kriminality, 

· vytvoření regionální spolupráce mezi 

městy a obcemi okresu Karviná za účelem 

dosažení rozvoje regionu a následně 

samotných municipalit. 

· další růst dopravních intenzit a stupně 

automobilizace, 

· etapovité stárnutí sídlištní vegetace, 

nutnost rozsáhlé obnovy a revitalizace, 

· eskalace problému „zeleň vs. parkování“, 

· snižování kulturního povědomí obyvatel, 

· nedostatečná výstavba, modernizace a 

údržba zařízení sloužících k využití volného 

času občanů, 

· vysoký podíl osob s pouze základním 

vzděláním, 

· neadekvátní a nedostatečné informace 

o trendech potřeb trhu práce, 

· atraktivnější prostředí pro život lidí v 

jiných městech, 

· nárůst počtu sociálně vyloučených osob 

a vznik segregovaných skupin  

anticipujících výrazným způsobem na  

výšené kriminalitě; nárůst kriminality, 

zhoršování kriminogenních podmínek, 

· odchod obyvatelstva a kvalifikované 

pracovní síly („odliv mozků“), nenajdou-li 

odpovídající uplatnění (pracovní místa) a 

bydlení. 

Zdroj: Město Orlová, 2013, vlastní zpracování 
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Příloha č. 2 

Tabulka  2: SWOT analýza zóny pro IPRM Poruba 

Silné stránky Slabé stránky 

· poloha ve vztahu k centru města 

(dostupnost služeb a veřejné dopravy), 

· dostatečná rozloha ploch pro dostavbu 

občanské vybavenosti (ÚPD), 

· dostupnost škol (dostatečně kapacitní 

školy a školská zařízení v území), 

· kvalifikovaný a motivovaný pedagogický 

sbor ZŠ se zájmem o další vzdělávání 

v problematice práce s romskou 

komunitou, 

· kvalitní spolupráce škol se 

„starousedlíky“, 

· zkušenosti se zřizováním a provozem 

přípravných tříd na ZŠ Jarní a Slezská, 

· Klub dětí a maminek na ZŠ Jarní, 

· Komunitní centrum při ZŠ Slezská, 

· aktivity města zaměřené na řešení 

problematiky sociálně problémových 

skupin obyvatel. 

· špatná pověst sídliště, 

· vyšší míra nezaměstnanosti, především 

dlouhodobé, 

· nižší míra hospodářské aktivity obyvatel, 

· vysoká míra chudoby a sociálního 

vyloučení, 

· vysoká koncentrace sociálně-

problémových 

skupin obyvatel, včetně migrujících, 

· nedostatečné zapojení sociálně vyloučené 

komunity do řešení místních problémů, 

· absence romských organizací, 

· absence zapojení mimoškolních institucí 

do činnosti Komunitního centra při ZŠ 

Slezská, 

· nedostatečná péče o děti ze strany rodičů, 

související problémy se školní docházkou, 

především migrujících obyvatel, 

· nižší úroveň vzdělání, vyšší počet žáků 

předčasně opouštějících školu v důsledku 

nízké motivace ke vzdělávání, 

· vyšší úroveň kriminality a delikvence, 

· rozšířené užívání návykových látek, i mezi 

dětmi, 

· nespokojenost a pocit ohrožení 

starousedlíků se soužitím se sociálně 

vyloučenou komunitou, 

· špatný stav veřejných prostranství, včetně 

veřejné zeleně, nedostatečné vybavení 

mobiliářem, 

· chybějící zázemí pro trávení volného času 

dětí a mládeže, 

· špatný stav pozemních komunikací (mj. 

chybějící chodníky), 

· vysoký počet vážných dopravních nehod, 

· devastovaná či chybějící technická 

infrastruktura (např. veřejné osvětlení, 

kanalizace), 

·nevyřešené vlastnické vztahy 

k nemovitostem (chodníky, pozemní 

komunikace), 

· nižší úroveň hodnoty nemovitostí dále se 

snižující aktivní devastací bytového fondu 

a veřejných prostranství obyvateli, 
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· nevyhovující, v některých případech 

havarijní technický stav bytových domů 

(např. statické problémy, střechy, vlhkost), 

· nevyhovující energetický stav bytových 

domů (vysoké tepelné ztráty), 

· znečištění ovzduší vlivem lokálních 

topenišť. 

Příležitosti Hrozby 

· efektivní státní a regionální politika na 

podporu revitalizace sídlišť, využití zdrojů 

SF, 

· zlepšení estetického stavu sídliště 

zatraktivněním veřejných prostranství, 

· zlepšení technického stavu bytových domů 

a snížení jejich energetické 

náročnosti, 

· možnost napojení na CZT (horkovod), 

· zahájení činnosti oddělení PČR v lokalitě, 

· další rozvoj spolupráce NNO a města při 

řešení problematiky sociálně problémových 

skupin obyvatel, 

· rozšíření práce s problémovými rodinami, 

· zapojení mimoškolních institucí do 

činnosti 

Komunitního centra při ZŠ Slezská, 

· další rozvoj činnosti Klubu maminek, 

Romského centra Amaro del a o. s. Kerit. 

· neuspokojivý demografický vývoj – 

vysoký 

procentuální počet obyvatel nad 65 let, 

· dále se zvyšující koncentrace 

sociálněproblémových skupin obyvatel, 

včetně migrujících, 

· další nárůst úrovně kriminality a 

delikvence s dopady i do ostatních částí 

města, 

· zvyšující se potřeba sociálního bydlení, 

· riziko rozšiřování problému 

bezdomovectví, 

· zvýšený výskyt infekčních onemocnění, 

hrozba epidemií, 

· další zhoršování stavu veřejných 

prostranství, 

· další zhoršování technického stavu 

bytových domů, 

· dopady nárůstu omluvené absence žáků 

škol, 

· přenos modelu života založeného na 

sociálních dávkách na další generace, 

· nedostatečná ochota sociálně vyloučené 

komunity zapojovat se do sociálních 

programů. 
Zdroj: Město Orlová, 2013, vlastní zpracování 
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Příloha č. 3 

Tabulka 3: Seznam projektů doporučených k vydání potvrzení o výběru projektu v 

rámci aktivity 5.2 a) 

Žadatel Název projektu 
Požadováno z 

EU (v Kč) 

Požadováno 

ze SR (v Kč) 

Požadováno 

z EU + SR 

(v Kč) 

Město Orlová 

Vybudování dílčího 

úseku komunikace vč. 

jejího odvodnění na ul. 

Přespolní 

579 308,15 0 579 308,15 

Město Orlová 

Vybudování nového 

chodníku a stavební 

úpravy chodníku podél 

komunikace ul. Slezská 

1 978 976,29 0 1 978 976,29 

Město Orlová 

Zajištění bezbariérového 

přístupu k ZŠ Slezská 

200 

7 698 076,42 0 7 698 076,42 

Město Orlová 

Vybudování 

parkovacích ploch 

v okolí ul.Rajčula, 

Dvouletky, Dukelská, 

ČS Armády 

2 068 553,20 0 2 068 553,20 

Město Orlová 
Bezpečné bydlení 

Orlová - Poruba 
5 094 361,95 0 5 094 361,95 

Město Orlová Stavební úpravy 

prostranství za 

autobusovou čekárnou a 

objektem č. p. 720 

1 738 072,35 0 1 738 072,35 

Město Orlová Komunikace Přespolní a 

parkovací plochy na 

Doubravském sídlišti  

3 021 167,75 0 3 021 167,75 

Město Orlová Vybudování 

parkovacích ploch 

v okolí ul. M. Ryšky, 

Janáčkova, A. Jiráska, 

Kosmonautů a 

Gagarinova 

2 230 247,85 0 2 230 247,85 

Město Orlová Stavební úpravy 

komunikace vč. jejího 

odvodnění na ul. V Poli 

v Orlové - Porubě 

2 137 153,24 0 2 137 153,24 

Město Orlová Rozšíření stávající sítě 

VO M. Ryšky, 

Janáčkova, 

1 013 201,70 0 1 013 201,70 
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Zdroj: Město Orlová, 2013, vlastní zpracování 

 

 

Kosmonautů, 

Gagarinova v Orlové - 

Porubě 

Město Orlová 

Stavební úpravy 

chodníku podél 

komunikace ul. Slezská 

7 097 840,17 0 7 097 840,17 

Město Orlová 

Výstavba veřejně 

přístupného dětského 

hřiště na ul. Václavská  

Orlové - Porubě 

463 608,70 0 463 608,70 

Město Orlová  

 

Vybudování chodníku 

včetně veřejného 

osvětlení mezi u.l 

Václavská a Dělnická 

569 586 0 569 586 

Město Orlová  

 

Vybudování chodníku 

včetně veřejného 

osvětlení mezi ul. 

Václavská a Dělnická 

732 473 0 732 473 
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Příloha č. 4  

Tabulka  4: Stav realizace IPRM od roku 2010 do 2013 

Rok 

Název 

schváleného 

IPRM 

Název 

žadatele 

Celkové 

výdaje na 

IPRM 

Dotace z IOP 

(z ERDF) 

Podané projektové 

žádosti (podíl ERDF) 

Projektové žádosti 

doporučené k 

financování (podíl 

ERDF) 

Schválené projekty 

(podíl ERDF) 

v Kč v Kč počet v Kč počet v Kč počet v Kč 

2010 IPRM Orlová Orlová 152 906 000 81 280 043 2 13 600 000 x x x x 

2011 IPRM Orlová Orlová 152 906 000 81 280 043 5 18 220 494,92 4 17 650 908,92 4 17 650 908,70 

2012 IPRM Orlová Orlová 152 906 000 81 280 043 15 59 716 827,54 14 54 618 300,59 9 36 338 367,70 

2013 IPRM Orlová Orlová 138 918 780 82 303 238 20 69 856 670,43 20 69 856 670,43 15 48 700 160,70 
Zdroj: Strukturální fondy, 2013, vlastní zpracování 

 


