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Anotace 

 Předmětem této bakalářské práce je analýza projektu, který byl realizován 

 za pomocí finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské Unie. V první části 

 mé práce je popsána charakteristika strukturální pomoci EU. Druhá část je věnována 

analýze uskutečněného projektu. Jedná se o analýzu projektu rekonstrukce místních 

komunikací a chodníků nad rozšířením kanalizační sítě v obci Palkovice. Vypracovaná 

analýza je zaměřena na identifikaci silných a slabých stránek projektu a to formou SWOT 

analýzy a marketingové analýzy.  

Klíčová slova: Evropská Unie, strukturální fondy, ROP NUTS II Moravskoslezsko 

Summary 

 The purpose of my bachelor´s thesis is to analyze project that was established with 

the help of financial resources from European Union´s Structural Funds. In the first part of 

my work are described characteristics of structural aid from EU. The second part is 

devoted to analyze of carried project – the reconstruction of local communications and 

pavements above expansion of sewerage system in Palkovice. This elaborate is focused on 

identification of weak and strong aspects of project. This was done with help of SWOT and 

marketing analyses. 

Keyworlds: European Union, Structural funds, ROP NUTS II Moravskoslezsko 
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1. ÚVOD 

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybral společensko-odborné téma týkající 

 se vyuţití čerpání zdrojů ze strukturálních fondů Evropské unie. Pro spolupráci do své 

bakalářské práce jsem oslovil obec, která se rozkládá v Podhůří Beskyd a leţí nedaleko 

Frýdku -Místku, a to obec Palkovice. Zvolil jsem si projekt, který obec realizovala v letech 

2005 – 2009. Jednalo se o projekt s názvem - Rekonstrukce místních komunikací 

a chodníků nad rozšířenou kanalizační síti. Smyslem projektu byla výstavba a rekonstrukce 

chodníků, míst pro bezpečné přecházení chodců a doprovodných prvků pasivní 

bezpečnosti (bezpečnostní měřiče rychlosti, úpravy pro osoby se sníţenou schopností 

pohybu a orientace, úpravy pro sníţení rychlosti vozidel).  

Cílem mé bakalářské práce je provést analýzu jiţ zmíněného projektu, který obec 

realizovala za pomoci strukturálních fondů Evropské unie. Uvést silné a slabé stránky 

projektu pomoci SWOT analýzy, provést marketingovou analýzu a zjistit reakci obyvatel 

obce na tento projekt pomocí mnou vytvořeného dotazníku. Bakalářská práce je rozdělena 

do dvou hlavních částí.  

V první části se věnuji popisu strukturální pomoci EU - Regionální politice, 

strukturálním fondům, charakteristice jednotek NUTS a ROP Moravskoslezsko.  

V druhé části bakalářské práce jsem představil obec Palkovice. Popsal realizovaný 

projekt (jeho zdůvodnění, cíle), dále jsem provedl SWOT analýzu, marketingovou analýzu 

a marketingový mix.  
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2. Charakteristika strukturální pomoci EU 

Strukturální fondy představují jasně vymezené finanční prostředky Evropské unie, 

pro které jsou stanovená jistá pravidla pouţití při rozvoji evropských regionů. Základním 

cílem regionálního rozvoje pomocí strukturálních fondů je sociálně ekonomická 

soudrţnost v rámci EU. Tyto fondy jsou částí rozpočtu EU a patří k veřejným prostředkům. 

Vzhledem k tomu si Evropská komise stanovila právo rozhodovat, kam aţ můţe 

 její pomoc ve formě fondů směřovat, na jaké druhy aktivit můţe být pouţita a za jakých 

podmínek můţe být vyuţívaná. 

2.1. Regionální politika 

O vstup do Evropské Unie poţádala Česká republika 17. ledna 1996. V roce 1998 

byla v Bruselu zahájena jednání o vstupu České republiky do EU. Začátkem prosince 2002 

na Zasedání Evropské rady byla předvstupní vyjednávání ukončena.  

Ve dnech 13. a 14. června 2003 proběhlo v České republice referendum, ve kterém 

většina obyvatel souhlasila se vstupem do Evropské unie. O rok později 1. května 2004 

 se stala Česká republika, spolu s dalšími devíti státy, členem Evropské unie a počet 

členských států se rozšířil na 25. V roce 2007 přistoupilo Bulharsko a Rumunsko a zvýšili 

tak počet  na konečných 27 členů, který trvá dodnes. 

Evropská unie (EU) má za cíl a snaţí se umoţnit všem obyvatelům, 

podnikatelským subjektům a dalším členům evropské integrace podílet se na pozitivních 

výsledcích, kterých bylo dosaţeno propojením ekonomik. Přestoţe je EU jednou 

z nejbohatších částí světa, existují mezi jejími regiony výrazné ekonomické i sociální 

rozdíly. Prostřednictvím své regionální politiky EU přesouvá prostředky z bohatých 

regionů do chudších, čímţ se snaţí zmodernizovat zaostávající regiony a umoţnit 

jim, aby se dostaly na úroveň zbytku unie. 

2.2. Charakteristika regionální politiky 

Cílem politiky hospodářské a sociální soudrţnosti EU je odstraňování vzniklých 

rozdílů mezi ekonomickou a sociální vyspělostí jednotlivých regionů EU, podpora rozvoje 

regionů a strukturálních změn vedoucích k hospodářským a sociálním přeměnám. 
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Dne 26. února 2001 byla ve francouzském městě Nice podepsána dohoda všemi 

členskými státy, která pozměňuje Smlouvu o Evropské unii. Smlouva z Nice upravovala 

Maastrichtskou a Římskou smlouvu. 

Nicméně tato smlouva, má hned v čl. 1 uvedeno: „ … Unie je zaloţena 

na Evropských společenstvích, doplněných politikami a formami spolupráce, zaváděnými 

touto smlouvou. Jejím úkolem je utvářet mezi členskými státy a mezi jejich národy vztahy 

způsobem, ve kterém se projevuje soudrţnost a solidarita….“.[1] 

A dále ve čl. 2: „ … Unie si stanoví následující cíle: … podporovat 

hospodářský a sociální pokrok a vysokou úroveň zaměstnanosti a dosahovat 

vyváţeného a udrţitelného rozvoje, zejména vytvořením prostoru bez vnitřních hranic, 

posilováním hospodářské a sociální soudrţnosti a zavedením hospodářské a měnové unie, 

v konečném důsledku zahrnující v souladu s ustanoveními této smlouvy jednotnou 

měnu…“.[1] 

Území Evropské unie je pokládáno za jednu z nejlépe prosperujících světových 

oblastí, přesto však mezi jejími regiony existuje výrazný nepoměr v příjmech a finančních 

moţnostech jejich obyvatel. Tyto rozdíly v úrovni jednotlivých regionů mohou být dány 

nedostatečnou rozvinutostí některých z nich, upadáním jejich hospodářství nebo jejich 

odlehlou zemskou polohou v rámci EU. Regionální politika EU je prostředkem pro 

vyjádření finanční solidarity. 

Smyslem regionální politiky je podporovat rozvoj regionů, sniţování 

nezaměstnanosti a rozvoj lidských zdrojů, sniţování regionálních rozdílností, ochrana 

ţivotního prostředí a zabezpečení rovných příleţitostí pro muţe i ţeny. 

2.3. Cíle regionální politiky Evropské unie pro plánovací 

období 2007-2013 

Pro účtovací období 2007-2013 si regionální politika Evropské unie vytýčila tři cíle 

pro vyrovnávání ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými regiony EU. 

 Cíl Konvergence se zaměřuje na podporu a hospodářského a sociálního rozvoje 

regionů s hrubým domácím produktem (HDP) na obyvatele niţším neţ 75% 

průměru tohoto ukazatele pro celou EU. Dále jsou k čerpání z tohoto cíle způsobilé 
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státy, jejichţ hrubý národní důchod (HND) na obyvatele je niţší neţ 90% průměru 

tohoto ukazatele pro celou EU. Tento cíl je financován z ERDF, ESF a FS.
 
 

 Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost se zaměřuje na podporu 

regionů, které přesahují limitní ukazatele pro zařazení do cíle Konvergence. Tento 

cíl je financovaný z ERDF a ESF. 

 Cíl Evropská územní spolupráce se zaměřuje na podporu příhraniční spolupráce 

regionů nacházejících se podél všech vnitřních a některých vnějších pozemních 

hranic všech regionů, podél námořních hranic. Dále je podporován meziregionální 

a nadnárodní spolupráce regionů. Tento cíl je financovaný z ERDF. 

2.4. Finanční nástroje regionální politiky 

Mezi finanční nástroje regionální politiky EU, které jsou naplňovány 

prostřednictvím strukturálních fondů, řadíme Evropský fond regionálního rozvoje 

 a Evropský sociální fond, dále Kohezní fond a Nové nástroje regionální politiky 

 a finančního inţenýrství.  

2.5. Strukturální fondy 

Strukturální fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky 

hospodářské a sociální soudrţnosti. Prostřednictvím strukturálních fondů se rozdělují 

finanční prostředky určené ke sniţování ekonomických a sociálních rozdílů mezi 

členskými státy a jejich regiony do dvou fondů. 

Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) je určen především na podporu 

investičních projektů, např. výstavbu silnic a ţeleznic, odstraňování ekologických zátěţí, 

budování stokových systémů, výstavby poldrů a úpravy koryt řek, podporu inovačního 

potenciálu podnikatelů, podporu začínajících podnikatelů, rozvoj a obnovu sportovních 

areálů vyuţitelných pro cestovní ruch, rekonstrukci kulturních památek, vyuţívání 

obnovitelných zdrojů energie, výsadbu regenerační zeleně, ekologické a energeticky 

efektivní sanace bytových domů, výstavbu či opravu infrastruktury pro poskytování 

zdravotní péče, investice do dopravní a technické infrastruktury průmyslových zón, 

zavádění sluţeb elektronické veřejné správy, posilování spolupráce podnikatelů 

v příhraničních regionech a modernizaci systému krizového managementu. 
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Evropský sociální fond (ESF) se zaměřuje na podporu neinvestičních projektů, 

jako jsou např. rekvalifikace nezaměstnaných, speciální programy pro občany 

 se zdravotním postiţením, děti, mládeţ etnické menšiny a další znevýhodněné skupiny 

obyvatel, tvorbu inovativních vzdělávacích programů pro zaměstnance, podporu 

začínajícím OSVČ, rozvoj institucí sluţeb zaměstnanosti, rozvoj vzdělávacích programů 

včetně distančních forem vzdělávání, zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol 

 a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky, zavádění a modernizace 

kombinované a distanční formy studia, stáţe studentů, pedagogů a vědeckých pracovníků 

v soukromém a veřejném sektoru. 

2.6. Vymezení jednotek NUTS 

Zkratka NUTS znamená nomenklaturu územních statistických jednotek. V EU 

 se pouţívá pro nejrůznější vzájemná porovnání. Hlavní význam má jejich vymezení pro 

statistické potřeby EU a pro účely zařazení regionů různé úrovně pod jednotlivé Cíle 

strukturální politiky EU. 

Kaţdý z členských států EU má za sebou samostatný vývoj územněsprávního 

členění respektujícího přirozené potřeby státní správy a obyvatel. Z tohoto důvodu existuje 

v Evropské unii 27 různých systémů členění, které omezují moţnosti vzájemného 

statistického a ekonomického srovnávání regionů pro účely politiky hospodářské, sociální 

a územní soudrţnosti. Na tomto základě jsou dle počtu obyvatel definovány tři hlavní 

úrovně regionálního členění území: NUTS I, NUTS II, NUTS III. 

 

Tabulka č. 1 Regionální územní členění NUTS 

Úroveň 

Doporučený 

minimální počet 

obyvatel 

Doporučený maximální 

počet obyvatel 

NUTS I 3 000 000 7 000 000 

NUTS II 800 000 3 000 000 

NUTS III 150 000 800 000 
           Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU/Regionalni-politika-EU 

Česká republika byla historicky tradičně dělena na kraje odpovídající úrovni NUTS 

III, avšak kvůli vstupu do Evropské unie musela zavést mezi stát a kraje ještě jeden stupeň 

členění odpovídající úrovni NUTS II: regiony soudrţnosti. Právě na úroveň NUTS II je 
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totiţ směřována podpora z fondů EU v cíli Konvergence a částečně téţ Regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost. 

Kromě tří úrovní NUTS ještě existují dvě niţší úrovně územně právního 

statistického členění, které však jiţ nejsou určující pro rozdělení prostředků z fondů EU. 

Jedná se o tzv. místní administrativní jednotky (LAU). 

 

Tabulka č. 2 Členění území České republiky 

Úroveň Název jednotek 

NUTS I Stát 1 

NUTS II 
Regiony 

soudrţnosti 
8 

NUTS III Kraje 14 

LAU I Okresy 

76 + 15 

praţských 

obvodů 

LAU II Obce 6 249 

  Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU/Regionalni-politika-EU 

2.7. ROP NUTS II Moravskoslezsko 

Základní charakteristika 

Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko je prostředkem k realizaci 

politiky hospodářské a sociální soudrţnosti. Region NUTS II Moravskoslezsko spadá 

 pod cíl 1 – Konvergence. ROP bude spolufinancován z Evropského fondu pro regionální 

rozvoj. Celková alokace na program na období 2007 – 2013 je 527,1 mil. €, tj. 15,37 % 

 z celkové alokace pro všechny ROPy. Řídícím orgánem je Regionální rada regionu 

soudrţnosti. Globálním cílem programu je zrychlení rozvoje regionu a zvýšení jeho 

konkurenceschopnosti. Specifickým cílem je zvýšení dopravní dostupnosti s ohledem 

 na ochranu ţivotního prostředí, zlepšení veřejných sluţeb, podpora podnikání a rozvoje 

cestovního ruchu, zkvalitnění prostředí měst a podpora komplexního rozvoje regionu. 

Regionální infrastruktura a dostupnost 

Např. modernizace a výstavba silnic II. a III. třídy vč. odstranění dopravních závad 

na silniční síti a na průtazích měst, výstavba obchvatů obcí pro silnice II. a III. třídy, 

zpracování koncepce, projektová příprava a realizace oddělených komunikací pro cyklisty 
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a pěší, budování a rekonstrukce přestupních terminálů mezi jednotlivými dopravními 

systémy, rekonstrukce a budování zastávek, modernizace a výstavba ekologických systémů 

hromadné dopravy vč. pořízení a modernizace vozidel a doprovodné infrastruktury, 

rozšíření infrastruktury a technického vybavení pro provoz letiště Ostrava, jeho napojení 

na ţelezniční dopravu vč. pořízení nových kolejových vozidel, systém havarijní 

komunikace mezi obyvateli, podniky a veřejnou správou apod. 

Podpora prosperity regionu 

Např. regenerace brownfields zejména pro nepodnikatelské účely, modernizace 

vybavení škol, modernizace internátů, jídelen, sportovišť, klubů pro zájmové vzdělávání, 

multimediálního vybavení a e-learningu do výuky vč. vyuţití pro celoţivotní učení, rozvoj 

knihovnických a informačních sluţeb, rozvoj kapacit a vybavení terénních sociálních 

 a zdravotních sluţeb, zajištění bezbariérovosti, instalace výtahů, výstavba či obnova 

vybavenosti v oblasti sportu, rekreace a lázeňství, revitalizace a zpřístupnění kulturních, 

technických a průmyslových památek a kulturního dědictví, rozvoj a zvyšování úrovně 

ubytovacích zařízení, turistické a cykloturistické trasy, naučné trasy, orientačně-informační 

systém, hippostezky, infrastruktura pro vodní aktivity, podpora tvorby nových turistických 

produktů, vznik publikací a prezentací pro podporu image kraje apod. 

Rozvoj měst 

Např. zvyšování turistické atraktivity tvorbou integrovaných produktů cestovního 

ruchu vč. navazujících investic, rekonstrukce veřejných prostranství, budování, obnova 

 a modernizace technického vybavení měst a udrţitelný rozvoj nových rozvojových zón 

pro podnikání a bydlení, zkvalitnění a rozšíření kulturního, sportovního a volnočasového 

zázemí, rozvoj terénních sluţeb pro staré občany, sluţby pro rodiče s dětmi, aktivity 

 na eliminaci vlivu dopravy na kvalitu ovzduší, dopravní infrastruktura, vybavení pro 

dopravní obsluţnost měst, cyklistické stezky a stezky pro pěší, výstavba, obnova, 

rekonstrukce a vybavení zařízení pro sluţby obyvatelstvu a podnikům apod. 

Rozvoj venkova 

Např. obnova a rekonstrukce veřejných budov, veřejných prostranství, zeleně 

 a místních atraktivit, rozvoj terénních sluţeb pro staré občany, sluţby pro rodiče s dětmi, 

rekonstrukce, a výstavba víceúčelových zařízení a ploch pro spolkové, sportovní, zájmové 

i kulturní aktivity, body veřejného přístupu k internetu a vzdělávání obyvatel ve vyuţívání 

informačních a komunikačních technologií, pořízení dopravních prostředků veřejné 
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dopravy, výstavba, obnova, rekonstrukce a vybavení zařízení školských, zdravotnických, 

sociálních sluţeb, informačních center, základní obchodní infrastruktury, trţnic apod. 

2.8. Finanční alokace 

Přidělené finanční zdroje pro všechny prioritní osy v Regionálním operačním 

programu  NUTS II. Moravskoslezsko v programovacím období 2007 – 2013. 

 

Tabulka č. 3 Finanční alokace ROP Moravskoslezsko 

Číslo 

prioritní 

osy 

Název prioritní 

osy 
Fond 

Příspěvek 

společenství 

Národní 

veřejné 

zdroje 

Národní 

soukromé 

zdroje 

Celkové 

zdroje 

a b c d=a+b+c 

1 

Regionální 

infrastruktura a 

dostupnost 

ERDF 289,3 51,05 0 340,35 

2 

Podpora 

prosperity 

regionu 

ERDF 194,77 34,37 0 229,15 

3 Rozvoj měst ERDF 136,05 24,01 0 160,07 

4 Rozvoj venkova ERDF 71,6 12,63 0 84,27 

5 
Technická 

asistence 
ERDF 24,35 4,29 0 28,64 

Celkem 716,09 126,37 0 842,46 
Zdroj: Anna Chvojková, Viktor Květoň a kol., Finanční prostředky strukturálních fondů EU v 

programovacím období 2007 – 2013 

3. Využití a zhodnocení pomoci EU na vybraný 

projekt  

3.1. Obec Palkovice 

První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1437. Obec 

Palkovice leţí v průměrné výšce 325 m. n. m. asi 8 kilometrů jihozápadně od okresního 

města Frýdku – Místku v Moravskoslezském kraji. Dle regionálního turistického členění 

patří do oblasti Beskydy – Valašsko. Celková katastrální plocha obce je 2 174 ha, z toho 

orná půda zabírá pouze 21 %. Asi jedna třetina katastru obce je porostlá lesem. Menší část 
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plochy obce zabírají také louky (méně neţ jednu třetinu). Nejvyššími body obce jsou 

Kubánkov (662 m. n. m.) a Kozlovická hůrka (612 m. n. m.). Západní část obce lemuje 

pohoří Palkovické hůrky (přes 500 m. n. m.), ve kterém byla v roce 1969 zřízena přírodní 

rezervace o rozloze 18,33 ha s jedinečnou ukázkou základních vegetačních typů s bohatým 

bylinným patrem. Obcí protéká říčka Olešná, na které byla na počátku 60. let vybudována 

stejnojmenná rekreační přehrada o rozloze 86 ha. V obci je vybudována sjezdovka 

 s umělým osvětlením a umělým zasněţováním. Krásná okolní příroda a také blízkost 

přehrady Olešná nabízí mnoho příleţitostí ke sportovnímu a turistickému vyţití. Trvalý 

pobyt na území této středně velké obce má nahlášeno cca 3 000 obyvatel. Palkovice se dělí 

na dvě části, konkrétně to jsou: Palkovice a Myslík. 

V obci funguje pro předškolní děti mateřská škola a pro děti školního věku základní 

škola pro 1. – 9. ročník. Je zde obecní úřad, knihovna, kino, zdravotní středisko s ordinací 

praktických lékařů a zubaře. Kromě toho je v obci umístěn domov s pečovatelskou 

sluţbou, poštovní úřad i policejní stanice. Pro vyuţití volného času je k dispozici 

koupaliště, sportovní hřiště a další sportoviště. Obyvatelé mohou vyuţívat plynofikaci, 

kanalizaci i veřejný vodovod.  

Spojení s okolními městy Frýdek - Místek, Ostrava, Frýdlant nad Ostravicí 

 a Frenštát pod Radhoštěm zabezpečuje hustě pokrytá autobusová doprava. V obci je 

 v provozu několik prodejen potravin, ţelezářství, drogerie, dvě cukrárny, restaurace 

 a pohostinství. Celodenní stravování poskytují čtyři restaurační podniky. 

3.2. Identifikace operačního programu 

 Název operačního programu: ROP NUTS II Moravskoslezsko 

 Název prioritní osy: Regionální infrastruktura a dostupnost 

 Název oblasti podpory: Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury 

 Název podoblasti podpory: Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěsí doprava 

 Název projektu: Palkovice – rekonstrukce místních komunikací a chodníků nad 

rozšířením kanalizační sítě 

 Datum zahájení projektu: 5. 2. 2005 

 Datum ukončení projektu: 30. 12. 2009 

 Doba trvání projektu: 58,8 měsíce 
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3.3. Popis projektu 

3.3.1. Zdůvodnění potřebnosti projektu včetně popisu výchozího stavu 

Obec Palkovice leţí v podhůří Moravskoslezských Beskyd. Obec patří mezi 

vyhledávané turistické a rekreační destinace Moravskoslezského kraje, je i atraktivním 

místem pro zájemce o nové bydlení. Po hlavní silnici obce (III/4848) kaţdoročně projelo 

tisíce aut, intenzita dopravy rostla a docházelo zde k dopravním nehodám, mj. i po střetech 

s chodci. Stav dopravní infrastruktury a bezpečnostních prvků ve vztahu k chodcům byl 

neuspokojivý – pouze 30 % bylo osazeno chodníky (a to pouze v centru), byl zde pouze 

jeden přechod pro chodce (v centru), coţ bylo vzhledem k počtu obyvatel (2981) a rozloze 

(2174 ha) zcela nedostatečné. Provozuschopné chodníky byly pouze v centru obce, 

 kde však ţije menšina obyvatel obce. Občané mířící do centra obce, kde se nachází většina 

sluţeb (ZŠ, MŠ, lékař, obchody, aj.), mohli vyuţít pouze přístupu po nezpevněné krajnici 

nejfrekventovanější komunikace v obci (č. III/4848). Stejná situace byla i v části obce 

Myslík, kde se nachází sportovní, kulturní a společenské centrum obce, které slouţí jako 

místo pro trávení volného času pro děti, mládeţ i dospělé. V této části obce se nachází 

 i kaple se hřbitovem, pietní místo i pro obyvatele sousedních obcí. Chodníky a jiné 

bezpečnostní prvky zde zcela chyběly. Ze všech výše zmíněných důvodů je zřejmé, 

 ţe realizace projektu byla potřebná především z hlediska celospolečenského – ochrana 

ţivota a zdraví obyvatel, ale vyplývala také z potřeby zajistit občanům atraktivní místo 

 pro ţivot. V úvahu bylo třeba vzít i přínos projektu pro obec, jenţ znamenal rozvoj 

turistického ruchu v regionu v souvislosti s propojením pěších i cyklo tras k turisticky 

atraktivním cílům v okolí obce Palkovice (Palkovické hůrky, Myslíkovské Lurdy, 

Hukvaldy aj.)  
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Obrázek č. 1 Hustota provozu v obci Palkovice 

Zdroj: Obec Palkovice 

3.3.2. Cíle projektu 

Předkládaný projekt se soustředil na naplnění poţadavků bezpečnosti silniční 

dopravy v místech se zvýšeným výskytem chodců, kde hrozil jejich střet s okolo jedoucí 

automobilovou dopravou, s ohledem na děti a mládeţ, seniory i osoby se sníţenou 

schopností pohybu a orientace. Obec chtěla projektem dosáhnout splnění těchto 

konkrétních cílů: 

 Vybudování tří míst pro přecházení s osvětlením, bezpečnostními měřiči 

rychlosti, optickou bezpečnostní brzdou a bezpečnostními prvky pro osoby 

 se  sníţenou schopností pohybu a orientace 

 Vybudování chodníků podél komunikace III/4848 v obci Palkovice v celkové 

délce 3249 m 

 Zpřístupnění veřejných institucí, sluţeb obce, občanské vybavenosti a veřejné 

dopravy všem bez rozdílu 

 Provedení prací souvisejících s odvodněním nově vybudovaných komunikací 

pro pěší a napojení na dešťovou kanalizaci jako součást výstavby chodníku 
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 Vybudování dvou ocelových lávek pro pěší přes vodní toky v obci 

 Úprava prostranství autobusových zástavek před ZŠ a kaplí na Myslíku 

Realizací zmíněných primárních cílů projektu došlo k zajištění: 

 Zvýšení bezpečnosti silničního provozu pro chodce i motoristy 

 Sníţení nehodovosti v obci 

 Bezpečnému zpřístupnění veřejných sluţeb a občanské vybavenosti všem 

občanům obce bez rozdílu i jejím návštěvníkům 

 Napojení pěších přístupových tras na místní a regionální systémy (autobus) 

 Napojení pěších tras na turistické stezky v oblasti 

 Zkvalitnění ţivota občanů obce 

 Zatraktivnění obce pro obyvatele i návštěvníky 

 Rozvoj turistického ruchu 

3.3.3. Soulad s cíli programu, prioritní osy a oblasti podpory 

Bezpečnost dopravy a rozvoj infrastruktury obcí prosazuje ROP MS, jeho priorita 4 

– rozvoj venkova a priorita 5 – vzkvétající území, Strategie ROP i její Globální cíl a svým 

důrazem na zvýšení kvality regionálních komunikací II. a III. třídy, odstraňování 

bezpečnostních závad a vytváření podmínek pro pěší i prioritní osa 1 ROP MS.  

Projekt je v souladu s prioritní osou 1. Regionální infrastruktura a dostupnost, 

oblast podpory – rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury. 

Svými cíly projekt naplnil Strategické obecné zásady Společenství, důrazem 

 na zvyšování bezpečnosti silničního provozu a snahou o koordinaci dopravy jejich 

obecnou zásadu „Přitaţlivější Evropa a regiony Evropy pro investory a pracovníky“. 

Akcentem na podporu rozvoje venkovské obce je projekt podporován i v rámci 

„Zohlednění územního rozměru politiky soudrţnosti“ a Národním strategickým 

referenčním rámcem ČR. Mezi slabé stránky SWOT analýzy ROP MS je zahrnuta 

zhoršená dostupnost veřejných sluţeb na venkově i nedostatečné integrace specifických 

skupin obyvatelstva. Navrhovaný projekt přispěl k řešení i těchto problémů. V úvahu 

 je rovněţ potřeba vzít prognózu Ředitelství silnic a dálnic, kde se konstatuje, ţe v letech 

2010 – 2015 je předpoklad nárůstu dopravy na silnicích III. třídy o 25%. 
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3.3.4. Popis aktivit v přípravné fázi projektu 

V rámci přípravné fáze došlo k rozhodnutí o realizaci projektu zastupitelstvem 

obce, došlo ke specifikaci potřeb a priorit projektu, byly identifikovány jeho cíle, byl 

sestaven projektový tým a v něm rozděleny role. Vzhledem k tomu, ţe se jedná 

 o investiční projekt, bylo nutné zajistit potřebnou dokumentaci pro územní a stavební 

řízení a jednotlivá povolení. 

Pro úspěch kaţdého projektu je nezbytné připravit kvalitní harmonogram, rozpočet, 

finanční a marketingové analýzy, i tyto aktivity byly předmětem činnosti v přípravné fázi 

projektu. 

V průběhu přípravy se samozřejmě vyskytla potřeba získat celou řadu doplňujících 

informací. Za tímto účelem byl navázán kontakt s Regionální radou Moravskoslezsko, 

 se kterou byl záměr konzultován. Probíhaly i pravidelné schůzky projektového týmu. 

Všechny získané informace pak byly vyuţity pro přípravu a zpracování projektové ţádosti.  

3.3.5. Popis aktivit v realizační fázi projektu 

V rámci realizační fáze projektu došlo k aktivitám, jejichţ smyslem byla fyzická 

realizace stavebních činností projektu: 

1. Výběrové řízení na realizátora stavby – vypsání transparentního výběrového 

řízení a výběr vhodného kandidáta na realizátora stavby 

2. Podpis smlouvy s implementační institucí – vyřízení administrativních 

formálních náleţitostí 

3. Realizace stavby – stavba byla realizována ve dvou částech – stavba 1 

 a stavba 2, které na sebe bezprostředně navazovaly.  

4. Koordinace projektu, finanční vedení – komunikace s poskytovatelem 

dotace, zajišťování podkladů pro monitorovací a finanční zprávy. 

5. Publicita projektu – veškerá činnost byla koordinována na základě 

harmonogramu a plánu činnosti. Projektu byla zajištěna publicita ve smyslu 

informování občanů o realizaci této akce i o způsobu získaní prostředků 

 na její financování 
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6. Monitorovací zprávy, ţádosti o platbu – pravidelné vypracování 

monitorovacích a finančních zpráv, jak bylo určeno v metodickém pokynu, 

ve výzvě a zpracovávání ţádosti o platbu 

7. Zpracování závěrečné zprávy – zpracování závěrečného vyúčtování projektu 

a jeho předloţení poskytovateli dotace (Úřad RR). 

3.3.6. Popis aktivit v provozní fázi projektu a způsob udržení výsledků 

projektu 

Hlavním úkolem ţadatele v této fázi bylo zajistit pravidelnou údrţbu vybudovaných 

chodníků a souvisejících staveb po celou dobu ročního cyklu, zejména však v zimních 

měsících, které zvyšují její náročnost. K tomu slouţila vhodná komunální technika 

pořízená z rozpočtu obce. 

V souvislosti s potřebnou údrţbou se rovněţ vytvořilo jedno nové pracovní místo 

ke kontrole činnosti v provozní fázi projektu a jeho udrţitelnosti. Výsledky kontrol 

slouţily i k pravidelné roční monitorovací zprávě, jak bylo stanoveno v podmínkách 

udělování dotací. Zpracování těchto zpráv zajišťoval manaţer projektu ve spolupráci 

s finanční manaţerkou projektu a dalšími členy projektového týmu.  

3.3.7. Připravenost obce před realizací projektu 

Bylo konstatováno, ţe projekt byl připraven k realizaci. Měl fungující projektový 

tým a byly zajištěny všechny potřebné dokumenty nutné pro realizaci projektu – územní 

rozhodnutí, stavební povolení, projektová dokumentace. Projekt byl taktéţ zajištěn 

finančně. V rozpočtu obce byl vyčleněn dostatečný objem finančních prostředků 

 na spolufinancování projektu. V případě nutnosti měla obec k dispozici i úvěrový příslib 

České spořitelny. Bylo připraveno výběrové řízení na realizátora stavby a nic nebránilo 

započetí realizační fáze projektu. 

3.3.8. Vazba na jiné aktivity a projekty 

Tento projekt měl úzkou souvislost s dvěma projekty, které obec Palkovice 

 jiţ realizovala: 
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1. V letech 2002 – 2004 došlo k rozšíření kanalizační sítě v obci, jehoţ trasa byla 

zčásti vedena podél komunikace III/4848. Nad tímto rozšířením byl realizován 

projekt, kterým se zabývám ve své práci. 

2. V letech 2004 – 2007 došlo k výstavbě mostu a přilehlé komunikace na cyklostezce 

6003 a v roce 2008 byly zahájeny práce na projektové dokumentaci pro projekt 

dobudování cyklistických tras kolem veřejných komunikací. Cyklostezka 

 i plánované cyklotrasy slouţí dnes i pěší dopravě. 

3.4. Popis výchozího stavu – nulová varianta 

Obec Palkovice patří mezi nejdynamičtěji rostoucí obce Moravskoslezského kraje 

 a beskydského regionu, stává se vyhledávaným místem pro turisty i nové zájemce o trvalé 

bydlení. Tomuto rozvoji, který přispívá k atraktivitě celého regionu, by měla odpovídat 

 i kvalita místní infrastruktury. Stav dopravní infrastruktury obce a bezpečnostních prvků 

ve vztahu k chodcům lze označit za neuspokojivý. Intenzita dopravního provozu kaţdým 

rokem narůstá a počet dopravních nehod s účastí chodce od r. 2005 přibývá. Pouze 30 % 

obce je osazeno chodníky a nejsou zde místa pro bezpečné přecházení chodců. Situace je 

nebezpečná zejména v nepřehledných úsecích, kterých je v obci hned několik, a kde 

nebezpečí střetu chodců s okolo jedoucí dopravou je moţno povaţovat za zvýšené. 

Provozuschopné chodníky byly pouze v centru obce, kde však ţije menšina z téměř 3 000 

obyvatel obce. Občané mířící do centra obce z dalších lokalit, mohli vyuţít pouze přístupu 

po nezpevněné krajnici nejfrekventovanější komunikace v obci (č. III/4848). Stejná situace 

byla i v části obce Myslík. Chodníky a jiné bezpečnostní prvky zde zcela chyběly. 

Vzhledem k šířce přístupové komunikace (č. III/4848) a hustotě dopravního provozu byl 

pohyb po ní pro chodce velmi nebezpečný (zejména pro děti a seniory). Zvýšený pohyb 

chodců přispěl k většímu nebezpečí vzniku dopravních nehod. 
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Obrázek č. 2 Fotodokumentace před realizací projektu 

Zdroj:Obec Palkovice 

 

Obrázek č. 3 Nebezpečný pohyb chodců po vozovce před realizací projektu 

Zdroj: Obec Palkovice 

3.4.1. Odůvodnění realizace projektu 

Potřeba realizace navrhovaného projektu vyplývala z nutnosti zajistit vyšší míru 

bezpečnosti silničního provozu v obci Palkovice s ohledem na rostoucí pohyb chodců 
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 a hustotu dopravy v místě projektu. Jestliţe by projekt nebyl realizován, nedošlo by 

 k odstranění či alespoň sníţení rizik vyplývajících ze zvýšeného pohybu chodců v obci, 

 ke sníţení nehodovosti, ba naopak s rostoucí hustotou silničního provozu hrozilo, ţe bude 

častěji docházet k dopravním nehodám, kde budou účastníky chodci. Z těchto důvodů bylo 

ţádoucí, aby byl projekt realizován. 

3.4.2. Stav po realizaci – investiční varianta 

Stručný popis myšlenky projektu: cílem projektu bylo dobudování komunikace pro 

pěší v zastavěné části obce Palkovice a to za účelem zvýšení bezpečnosti chodců 

 při pohybu podél krajské silnice č. III/4848. A na nezbytných místech vybudování 

 3 přechodů pro chodce opatřené nasvětlením, vhodnou úpravou pro osoby se sníţenou 

schopností pohybu a orientace, pozemními úpravami pro sníţení rychlosti vozidel 

 a bezpečnostními měřiči rychlosti. 

Záměr projektu vycházel z nutnosti zvýšit bezpečnost pohybu chodců po obci, 

zajistit jejich bezproblémový přístup k veřejným sluţbám (ZŠ, MŠ, obecní úřad, lékař, 

Policie ČR), občanské vybavenosti a za volnočasovými aktivitami. Realizací projektu 

došlo k vybudování chodníku ze zámkové dlaţby o celkové délce 3249 m podél krajské 

komunikace č. III/4848, která slouţí meziměstské osobní, nákladní i autobusové dopravě. 

Chodník navazuje na jiţ vybudovanou komunikaci pro pěší v centru obce i na stávající 

betonové části na silničních mostech přes vodní toky v úseku plánované stavby a pokračuje 

do místní části Myslík. Nedílnou součástí projektu bylo vybudování 3 míst pro přecházení 

chodců s návaznými prvky pasivní bezpečnosti a úprava prostranství autobusových 

zastávek před budovou ZŠ, kaple a sportovního, kulturního a společenského centra 

 na Myslíku. Realizace projektu nepochybně zajistila vyšší míru bezpečnosti silničního 

provozu v obci (především ve vztahu k chodcům) a přispěla ke sníţení nehodovosti 

 na frekventované centrální komunikaci obce. Projekt rovněţ zajistil bezpečné propojení 

peších tras vedoucích k místním turistickým cílům a slouţí tak nejen obyvatelům obce, 

 ale i jejím návštěvníkům či jen projíţdějícím. 
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3.5. Etapy projektu 

3.5.1. Přípravná fáze (předinvestiční) 

První fází byla fáze přípravná, která v sobě zahrnovala veškeré činnosti provedené 

před samotnou realizací projektu. Na počátku předinvestiční fáze projektu stálo rozhodnutí 

zastupitelstva obce Palkovice o záměru realizovat potřebnou rekonstrukci dopravní 

infrastruktury v obci, které bylo učiněno v r. 2005. Schválený záměr byl poté konzultován 

s projekční kanceláří, byla navrţena konkrétní řešení včetně moţných variant. Primární 

rozhodnutí o záměru vybudovat v obci chodníky se datuje rokem 2005, kdy byla vytvořena 

projektová dokumentace pro územní řízení (zpracovatel Hausing s.r.o.). Územní řízení 

bylo ukončeno v říjnu 2005 vydáním územního rozhodnutí. V červnu roku 2006 byla 

podepsána smlouva se zpracovatelem stavební projektové dokumentace s firmou Hausing 

s.r.o., která v lednu 2007 předala zhotovenou stavební dokumentaci k oběma částem 

projektu (projekt byl pro účely stavebního povolení rozdělen na dvě na sebe navazující 

části). Na podzim r. 2007 bylo zahájeno stavební řízení uzavřené v květnu 2008 vydáním 

stavebního povolení na obě části stavebních prací. V březnu 2008 se uskutečnilo 

poptávkové řízení na pomoc se zpracováním ţádosti do ROP Moravskoslezsko 

 a administrativním vedením projektu a byl sestaven projektový tým. Vybraná firma 

Profactor strategy s.r.o. pak ve spolupráci s obcí Palkovice, projekční firmou, Úřadem 

Regionální rady Moravskoslezsko (ÚRR) a dalšími institucemi do poloviny května r. 2008 

vyhotovila studii proveditelnosti a projektovou ţádost. V průběhu června 2008 bylo 

vypsáno transparentní výběrové řízení na realizátora projektu – dodavatele stavebních 

prací. Součástí přípravné fáze bylo také provedení marketingového šetření, ve formě 

písemného dotazování zaměřeného na stávající obyvatele obce Palkovice, které mělo 

 za úkol charakterizovat cílové skupiny („klienty“ výsledku projektu), frekvenci pohybu 

 v daném úseku a názor na potřebnost projektu. Z provedeného výzkumu jasně vyplynulo, 

ţe si obyvatelé uvědomují neuspokojivý stav infrastruktury pro pěší a nebezpečí z něj 

vyplývající a podporují myšlenku výstavby pěších komunikací a návazných 

bezpečnostních prvků v obci ve smyslu razantního zvýšení bezpečnosti silničního provozu. 

Výsledkem přípravné fáze projektu bylo i zpracování studie proveditelnosti a navazující 

zpracování ţádosti o dotaci. 
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3.5.2. Investiční fáze 

Navrhované řešení tvořilo soulad mezi poţadavky investora, specifičností dané 

lokality a běţně dostupnou materiálovou základnou. Zároveň sledovalo i ekonomickou 

stránku výstavby při respektování platných předpisů a ČSN, vč. norem a předpisů 

doporučených a souvisejících. Na počátku investiční fáze došlo k podpisu smlouvy 

 s vítězným dodavatelem stavby, podpisu smlouvy mezi předkladatelem projektu 

 a implementační institucí (ÚRR) a byly započaty samotné stavební práce podél 

komunikace č. III/4848. Realizace stavební části projektu probíhala v podzimních měsících 

r. 2008 a v jarních a letních měsících r. 2009, coţ mělo zajistit hladký průběh stavebních 

prací neovlivněný výkyvy počasí. Stavba byla realizována ve dvou etapách, stavba 1 

 a stavba 2. 

Stavba 1 - Tato část stavby řešila vybudování chodníku (včetně odvodnění) navazujícího 

na stávající úsek v centru obce. Podél krajské silnice č. III/4848 směrem k místní části 

Myslík v délce celkem 1745,5 m. V rámci této stavby bylo řešeno i okolí autobusové 

zastávky před kaplí a budovou základní školy v místní části Myslík s výstavbou v délce 

152,5 m. Celková délka navrhovaného chodníku tak činila 1898 m. Nedílnou součástí této 

etapy stavebních prací byl vybudování 2 míst pro přecházení (u restaurace „Kuchař“ 

 a v blízkosti sluţebny Policie ČR) opatřená nasvětlením, bezpečnostními měřici rychlosti 

a stavebními úpravami pro sníţení rychlosti projíţdějících vozidel. 

Stavba 2 - Druhá etapa stavebních prací navazovala na výstupy stavby 1 a jejím cílem 

bylo dobudování komunikace pro pěší (včetně odvodnění) podél krajské silnice č. III/4848 

směrem k místní části Myslík v délce 1351 m. Rovněţ v této etapě stavebních prací byla 

výstavba jednoho přechodu pro chodce opatřeného nasvětlením, bezpečnostními měřici 

rychlosti a stavebními úpravami pro sníţení rychlosti projíţdějících vozidel. Za účelem 

zajištění alespoň omezeného přístupu automobilové dopravy a obyvatel obce byly obě 

stavby rozděleny do menších stavebních úseků o délce cca 50 – 200 m vţdy opatřených 

potřebným dopravním značením. V investiční fázi došlo i k dalším dílčím aktivitám. 

Především se jednalo o publicitu projektu, která byla zajišťována od počátku investiční 

fáze (schválení projektu) po celou dobu jeho trvání v rozsahu, který byl definován 

 v projektové ţádosti. Zároveň proběhly aktivity ve smyslu finančního řízení projektu – 

vypracování pravidelných monitorovacích zpráv, ţádostí o platbu, vedení účetnictví 

projektu. Smyslem aktivit investiční fáze bylo dospět k naplnění všech cílů projektu 
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uvedených v projektové ţádosti i ve studii proveditelnosti a v souladu s poţadavky 

implementační instituce. 

3.6. SWOT Analýza 

SWOT je typ strategické analýzy stavu firmy, podniku či organizace z hlediska 

jejich silných stránek (strengths), slabých stránek (weaknesses), příleţitostí (opportunities) 

a ohroţení (threats), který poskytuje podklady pro formulaci rozvojových směrů a aktivit, 

podnikových strategií a strategických cílů.  

Analýza silných a slabých stránek se zaměřuje především na interní prostředí 

firmy, na vnitřní faktory podnikání. Příkladem vnitřních faktorů podnikání je výkonnost 

 a motivace pracovníků, efektivita procesů, logistické systémy, a podobně. Silné a slabé 

stránky jsou obvykle měřeny interním hodnotícím procesem nebo benchmarkingem 

(srovnáváním s konkurencí). Silné a slabé stránky podniku jsou ty faktory, které vytvářejí 

nebo naopak sniţují vnitřní hodnotu firmy (aktiva, dovednosti, podnikové zdroje atd.). 

Naproti tomu hodnocení příležitostí a ohrožení se zaměřuje na externí prostředí 

firmy, které podnik nemůţe tak dobře kontrolovat. Přestoţe podnik nemůţe externí faktory 

kontrolovat, můţe je alespoň identifikovat pomocí například vhodné analýzy konkurence, 

demografických, ekonomických, politických, technických, sociálních, legislativních 

 a kulturních faktorů působících v okolí podniku. V běţné praxi tvoří SWOT analýzu 

soubor potřebných externích i interních analýz podniku. Mezi externí faktory firmy se řadí 

například devizový kurz, změna úrokových sazeb v ekonomice, fáze hospodářského cyklu 

a další. 

Tabulka č. 4 SWOT Analýza projektu 

Silné stránky Slabé stránky 

 Dobré napojení na regionální 

centra (F-M, Ostrava)  

 Rozvoj turistického ruchu v obci 

 Pozitivní migrace – růst počtu 

obyvatel 

 Vysoká úroveň sluţeb pro občany 

v obci 

 Růst zájmu o ekologické způsoby 

dopravy mezi občany i 

návštěvníky obce (preference pěší 

dopravy) 

 Vyřešené majetkoprávní vztahy 

 Vysoká intenzita místní i tranzitní 

dopravy 

 Velká rozloha obce – roztroušený 

vesnický charakter zástavby 

 70% obce bez komunikace pro 

pěší 

 Absence bezpečných míst pro 

přecházení 

 Jediná hlavní komunikace v obci 

(č. III/4848) 

 Mnoţství nepřehledných úseků na 

hlavní komunikaci 
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vzhledem k projektu  Špatná dostupnost veřejných 

sluţeb a občanské vybavenosti pro 

pěší 

 Vysoká míra nehodovosti 

Příležitosti Ohrožení 

 Napojení obce na pěší a 

cyklotrasy v mikroregionu 

 Podpora pěší a cyklo dopravy 

 Výrazné zlepšení dostupnosti 

veřejných sluţeb a občanské 

vybavenosti pro pěší 

 Výrazné sníţení nehodovosti, 

eliminace střetů chodců a 

automobilové dopravy 

 Sníţením intenzity automobilové 

dopravy dosáhnout pozitivního 

vlivu na ţivotní prostředí  

 Cílená propagace obce spojená 

s rozvojem pozitivní image 

 Podpora rozvoje obce 

 Rozvoj spolupráce s ostatními 

obcemi mikroregionu 
 

 Nárůst intenzity místní i tranzitní 

dopravy v obci 

 Růst počtu dopravních nehod 

 Nedostatek financí na podporu 

rozvoje pěší a cyklo dopravy 

Zdroj: vlastní zpracování 

3.7. Marketingová analýza 

Pro potřeby analýzy trhu bylo zpracováno marketingové šetření, které se ve formě 

písemného dotazování uskutečnilo v dubnu a květnu 2008. Šetření se zúčastnilo celkem 

563 občanů obce Palkovice, z toho 259 muţů a 304 ţen. Občané odpovídali na šest otázek. 

Součástí dotazníku byla i moţnost uvést zajímavé názory a podněty ke sledovanému 

tématu. Vzhledem k dobré organizaci výběrového řízení bylo téměř 100% dotazníků zcela 

vyplněno. Stav dopravní infrastruktury hodnotili občané Palkovic převáţně negativně. Jako 

nejdůleţitější absentující prvek byly uvedeny chodníky a dále bezpečnostní prvky 

 a komunikacích (retardéry, zrcadla, přechody, opatření k omezení rychlosti - radar). 

Samotný dotazník s jeho vyhodnocením po odevzdání je uveden v příloze č. 1 

3.7.1. Makroprostředí 

Z hlediska makroprostředí jsou pro projekt vybudování komunikace pro pěší 

 v délce 3249m podél silnice III/4848 v obci Palkovice nejpodstatnější vlivy legislativní 
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 a demografické. Demografické vlivy - aţ do dnešní doby počet obyvatel neustále mírně 

roste. 

Legislativní vlivy – výstavbu komunikace pro pěší ovlivňuje především zákon 

 č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu (stavební zákon). 

3.7.2. Mikroprostředí 

Z pohledu mikroprostředí jsou pro vybudování komunikace pro pěší v obci Palkovice 

 s navazujícími prvky pasivní bezpečnosti podstatné: 

 konkurenční podniky – daný produkt, není moţno na území obce zajistit jiným 

konkurenčním podnikem 

 moţnosti substituce daného produktu - spotřebitelé nemají moţnost vyuţít 

substitučních sluţeb 

 dodavatelské subjekty – údrţba a provoz chodníku budou zajištěny komunálními 

sluţbami obce. 

3.7.3. Definování cílových skupin 

1. Obyvatelé obce Palkovice, části Myslíku, kteří budování chodníku hodnotili 

velice pozitivně a z hlediska bezpečnosti povaţovali za vysoce přínosné, jak vyplývá 

 z dotazníkového šetření. V této části obce ţije cca 1200 obyvatel (tedy více neţ třetina 

obyvatel obce). Přístup do centra obce byl moţný jen podél komunikace III/4848, kde je 

řada nepřehledných, nebezpečných a zúţených úseků. Na trase se nachází několik 17 

autobusových zastávek, kaple zasvěcená Sedmibolestné Panně Marii, policejní stanice, 

obchod a hostinec Kuchař. 

2. Děti ţijící v obci obec má v současnosti cca 3000 obyvatel, z toho cca v obci 452 

dětí ve věku 0-15 let. Z hlediska bezpečnosti především dětí (z Palkovic a okolních obcí 

dojíţdějících autobusy) navštěvujících místní mateřskou a základní školu byla realizace 

komunikace pro pěší podél silnice III/4848 v obci Palkovice velmi významná – současná 

intenzita provozu na komunikaci je velmi vysoká. 

3. Návštěvníci obce a turisté. K rozvoji cestovního ruchu Palkovic a četnosti 

moţností návštěvnosti přispívá poloha obce v předhůří Beskyd. Návštěvníci obce mohou 

vyuţít přibliţně 250 lůţek v místních ubytovacích zařízeních. V obci jsou tři značené 

turistické stezky. Modrá turistická značka vede z nádraţí ve Frýdku - Místku přes 
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Palkovické Hůrky aţ do Kopřivnice. Ţlutá vede z Palkovic od hostince U Kuchaře, 

 přes Palkovické Hůrky do Chlebovic. Druhá ţlutá značka vede z Kozlovic na rozcestí 

 pod Kubánkovem. Obcí Palkovice vedou tři středně náročné cykloturistické trasy sjízdné 

na všech typech jízdních kol. Jedná se o trasu č. 6003 (okolím Frýdku Místku), č. 6004   

(do Moravskoslezských Beskyd) a č. 6006 (historie hukvaldského panství – náročná 

varianta přes Palkovické hůrky). Na území Palkovic nebo v jeho bezprostředním okolí 

 se nacházejí informační panely tří navzájem propojených naučných stezek. Vzájemnou 

propojenost potvrzuje i jediná číselná řada označení panelu, která platí pro všechny tři 

naučné stezky. 

3.8. Marketingový mix 

I. PRODUKT 

Produktem projektu je komunikace pro pěší v délce 3249m včetně odvodnění 

chodníku a přilehlé komunikace podél silnice III/4848 v obci Palkovice a tři místa 

 pro přecházení včetně vhodných bezpečnostních prvku. Předpokládaná šířka chodníku 

 je 1,5m. V rámci stavebních prací dojde také k úpravě prostranství u autobusových 

zastávek, k úpravě prostranství u kostela na Myslíku, k úpravě vjezdu k přilehlým domům, 

ke vztyčení 3 bezpečnostních měřičů rychlosti a k vytvoření tří míst pro přecházení chodců 

včetně nasvětlení. Komunikace pro pěší přispěje k řešení bezpečnosti silničního provozu 

 v obci, zvláště chodců. Volný pohyb chodců vede k nemalému počtu zbytečných zranění 

 a kolizí. Současná intenzita provozu na komunikaci je vysoká. Výstavba chodníku 

 je navrţena v úsecích, kde dochází k zvýšenému pohybu chodců, řeší přístup k rodinným 

domům v dané lokalitě a také: 

 k hostinci „Kuchař“ 

  k policejní stanici 

  k autobusovým zastávkám 

  ke sportovně-kulturně-společenskému centru na Myslíku aj. 

Z druhé strany pak zase do centra obce: 

 k základní a mateřské škole 

  ke sluţbám v obci 

  k OÚ 
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Z předcházejícího výčtu vyplývá, ţe se jedná především o místa, kde je největší 

pravděpodobnost kolizí automobilové dopravy a chodců. Produkt tak, jak je nabízen, není 

moţno na území obce zajistit jiným způsobem.  

II. CENA 

Vybudovaný chodník je statkem netrţním, kolektivně spotřebovávaným. Tento typ 

statku není předmětem trţní konfrontace. Je charakterizován spotřebou jedné osoby 

 a nesniţuje dostupnost statku nebo sluţby komukoliv jinému a nevylučitelností 

 ze spotřeby. Je více či méně uţitečný celé společnosti, proto je ve veřejném zájmu 

 jej zabezpečovat. Jeho dalším charakteristickým znakem je velice omezená moţnost 

kvantifikace podílu jednotlivce na spotřebě. 

III. PROPAGACE 

Na absenci chodníku upozorňovali v dotazníkovém šetření sami občané. Část 

Myslík – centrum obce Palkovice není chodníky vybaveno, coţ je při intenzivním 

dopravním provozu nebezpečné pro běţné občany obce, především děti. Produkt bude 

propagována především na informačních tabulích nainstalovaných na dvou místech 

 u nového chodníku, vývěsních tabulích slouţících pro potřeby Obecního úřadu obce 

Palkovice, dále na webových stránkách obce a v místním tisku. 

IV. DISTRIBUCE 

V případě výstavby komunikace pro pěší v délce v délce 3249m podél silnice 

 č. III/4848 v obci Palkovice neexistuje prakticky ţádný distribuční systém. Je moţno říct, 

ţe zde existují tzv. „obrácené“ distribuční cesty - zákazník musí přijít sám do místa 

konzumace produktu. Místo produkce je zároveň místem spotřeby. 

V. LIDÉ 

Cílové skupiny, na které se objekt zaměřuje, se dají rozčlenit do tří základních částí 

v závislosti na jejich vztahu k obci Palkovice. První skupinou jsou obyvatelé obce obecně - 

stávající a potenciální budoucí obyvatelé Palkovic, kteří budou aktivními uţivateli 

výsledku projektu po jeho realizaci. Druhou skupinu tvoří rodiče s dětmi, pro neţ je 

realizace projektu důleţitá vzhledem k bezpečnému přístupu do MŠ a ZŠ. Třetí zásadní 

cílovou skupinu tvoří návštěvníci obce, turisté. Vzhledem k tomu, ţe obec Palkovice má 

rozvinutou turistickou infrastrukturu. 
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4. Závěr 

Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské 

 a sociální soudrţnosti. Právě jejich prostřednictvím se rozdělují finanční prostředky určené 

ke sniţování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony. 

 

Cílem bakalářské práce bylo provedení analýzy projektu s názvem Rekonstrukce 

místních komunikací a chodníků nad rozšířením kanalizační sítě. Projekt byl uskutečněn 

 na základě vyuţití dotací ze strukturálních fondů EU pro obec Palkovice. Smyslem 

projektu byla výstavba chodníků, míst pro přecházení chodců a doprovodných prvků 

pasivní bezpečnosti (bezpečnostní měřiče rychlosti, úpravy pro osoby se sníţenou 

schopností pohybu a orientace, úpravy pro sníţení rychlosti vozidel), zajistit vyšší míru 

bezpečnosti silniční dopravy podél krajské komunikace č. III/4848 v obci Palkovice. 

Hlavním úkolem tohoto projektu bylo minimalizovat střety mezi chodci 

 a automobilovou dopravou a zajistit tak v co největším rozsahu ochranu zdraví a ţivota 

obyvatel obce, jejich návštěvníků a dalších účastníků dopravního provozu. Dalším úkolem 

projektu bylo zajištění bezpečného přístupu všech obyvatel obce k veřejným sluţbám 

 a občanské vybavenosti – ZŠ, MŠ, obecní úřad, Policie ČR. A také přispěl k rozvoji 

 a atraktivitě obce. 

 Realizační fáze projektu byla rozdělena do dvou základních částí. V první 

části se jednalo o vybudování chodníku a dvou míst pro přecházení v úseku od centra obce 

směrem k místní části Myslík a úprava prostranství před kaplí a budovou sportovního, 

kulturního a společenského centra v celkové délce 1 898 m. V druhé části realizační fáze 

bylo úkolem vybudování chodníku a místa pro přecházení navazujícího na chodník první 

části směrem k místní části Myslík v celkové délce 1 351 m.  

Plánované aktivity navazují na výsledky dotazníkového šetření. Harmonogram 

plánovaných investičních práci byl stanoven s dostatečnou rezervou a finanční zdroje 

v průběhu realizace byly zajištěny vlastními zdroji obce a příslibem získání bankovního 

úvěru. Z ekonomického hlediska byl projekt za daných podmínek a předpokladů finančně 

neefektivní, ale finančně udrţitelný a z hlediska dotačních pravidel splňoval podmínky 

 pro  veřejně prospěšný projekt 

Po technické a technologické stránce byla udrţitelnost zajištěna. Materiály 

 a zařízení, které byly v projektu pouţity mají ţivotnosti minimálně 20 let. Co se týká 
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personální udrţitelnosti byl předpoklad, ţe díky projektu vzniknou nová pracovní místa. 

Návratnost po finanční stránce díky neziskovosti projektu nelze určit.  
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