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1 Úvod

Evropská unie (EU) p#edstavuje jednu z nejvysp"lejších ekonomických integrací

sou%asnosti sdružující celkem 27 stát! Evropy. Cílem EU je dosáhnout harmonického

rozvoje celého území Spole%enství. Za tímto ú%elem je realizována politika hospodá#ské

a sociální soudržnosti (HSS) a v rámci regionální politiky EU je poskytována finan%ní

pomoc z fond! EU, která má k dosažení tohoto cíle napomáhat. &eská republika (&R)

rozší#ila %lenskou základnu EU dne 1. kv"tna 2004 a získala tak možnost ú%astnit

se regionální politiky EU a využívat fond!, které tato politika nabízí.

Cílem mé bakalá#ské práce je posoudit dosavadní %erpání financí ze zdroj! EU

'"stem Valašské Mezi#$%í na podporu vybraných projekt! s vlivem na životního

prost#edí m"sta, zhodnotit p#ínosy t"chto projekt! a na záv"r stanovit oblasti,

kterým by v následujících letech m"la být v"nována pozornost, a typy projekt!,

na jejichž realizaci by v p#ípad" spln"ní stanovených podmínek mohla být poskytnuta

také finan%ní podpora z fond!  EU.

Práce se zabývá možnostmi %erpání pomoci z fond! EU a definuje

cíle regionální politiky v programovacích obdobích, kterých se &R m"la doposud

možnost ú%astnit, tedy zkráceného období 2004 - 2006 a probíhajícího 2007 - 2013.

(#ibližuje také programové dokumenty aplikace regionální politiky EU v %eském

prost#edí. Uvedeny jsou zde i nástroje p#edvstupní pomoci, jichž &R mohla využívat

)#i p#íprav" na vstup do EU. Záv"r druhé kapitoly se v"nuje postoji EU

*!%i problematice životního prost#edí a p#ibližuje Opera%ní program Životní prost#edí

(OPŽP) a Regionální opera%ní program St#ední Morava (ROP SM).

V rámci t#etí kapitoly je provedena analýza m"sta Valašské Mezi#$%í zachycující

jeho polohu v rámci &eské republiky, základní demografické ukazatele,

popis ekonomického prost#edí, ob%anské vybavenosti, dopravy, stavu životního

prost#edí, cestovního ruchu a hospoda#ení. Sou%ástí je také SWOT analýza m"sta

a p#edstavení strategického plánování, kterému se m"sto v"nuje od roku 1999.

(#edposlední kapitola je v"nována vybraným projekt!m, které m"sto

Valašské Mezi#$%í v období let 2004 až 2011 realizovalo. Uvedené p#íklady projekt!

'"ly ve v"tší %i menší mí#e p#isp"t k ochran"+ %i obnov" životního prost#edí m"sta,
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a proto je v této %ásti provedeno také jejich zhodnocení se zam"#ením na tuto oblast.

Záv"rem jsou zde definovány další typy projekt!, jejichž realizace by napomohla

zlepšování kvality životního prost#edí, a jsou zde uvád"ny i možnosti

jejich spolufinancování z fond! EU.

Ke zpracování práce byly použity p#edevším odborné publikace zabývající

se regionální politikou EU a jejími nástroji v daných programovacích obdobích.

Dalším použitým pramenem byla na#ízení orgán! EU o ERDF, ESF, CF a internetové

stránky zam"#ující se na strukturu programové pomoci EU pro &R nebo programové

dokumenty OPŽP a ROP St#ední Morava. Nejd!ležit"jším zdrojem praktické %ásti práce

se však staly interní zdroje M"stského ú#adu Valašské Mezi#$%í.

Pro ú%ely své bakalá#ské práce jsem se zam"#ila na m"sto Valašské Mezi#$%í,

protože se jedná o místo, kde jsem se narodila a kde doposud se svou rodinou žiji.

,"hem svého studia na st#ední škole a posléze také v pr!-"hu prvních dvou ro%ník!

studia na VŠB-TUO jsem vykonávala odbornou praxi práv" na M"stském ú#ad"

Valašské Mezi#$%í a m"la jsem tak možnost seznámit se s #adou zabezpe%ovaných

%inností a problémy m"sta z pohledu jeho ob%ana i odborník!. Výsledky mé práce

mohou být využity pro hodnocení aktivity m"sta p#i %erpání finan%ních zdroj! EU

a plánování dalších projekt!.
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2 Fondy EU a životní prost!edí

2.1 Regionální politika EU

 V rámci politiky hospodá#ské a sociální soudržnosti EU je vytvá#ena snaha

posilovat soudržnost jednotlivých region! Unie v ekonomické a sociální rovin".

Krom" t"chto dvou cíl! však Lisabonská smlouva nov" stanovila ješt" cíl t#etí v podob"

soudržnosti územní.1 Na úrovni EU jsou za ú%elem napl.ování takto vyty%ených

cíl! provád"na opat#ení podporující harmonický rozvoj všech region!.

Ta mají být zam"#ena na odstran"ní nebo alespo. zmírn"ní rozdíl! v úrovni vysp"losti

region! EU, %ímž má být dosaženo vyváženého a udržitelného rozvoje

celého Spole%enství. Pozornost je v"nována zvlášt" nejzaostalejším region!m,

tedy t"m, jež jsou nejvíce znevýhodn"ny. Za tímto ú%elem je z prost#edk!

EU poskytována finan%ní pomoc, která je plánována vždy pro jednotlivá programovací

období a m!že být %erpána prost#ednictvím fond! regionální politiky.

Vstupem do Evropské unie dne 1. kv"tna 2004 získala také &eská republika

možnost ú%astnit se strukturální politiky EU, a to na zkrácené programové období

vymezené roky 2004 a 2006. Z tohoto d!vodu byla vypracována #ada strategických

a programových dokument!, které musely odpovídat dokument!m a mechanism!m

uplat.ovaným na úrovni EU, a musela být zajišt"na také institucionální podpora

aplikace regionální politiky EU v &R. V sou%asné dob" m!že &eská republika využívat

pomoci ze zdroj! Spole%enství v rámci programového období 2007 až 2013. [3]

2.2 Fondy p!edvstupní pomoci

V rámci p#ípravy zem" na %lenství v EU m"la &eská republika, stejn" jako další

kandidátské zem", možnost %erpat finan%ní prost#edky z tzv. p#edvstupních fond!.

K nástroj!m p#edvstupní pomoci byly #azeny 3 programy, a to Phare, ISPA a SAPARD.

Jejich úlohou bylo zajistit kvalitní p#ípravu kandidátského státu na %lenství v EU

a také tento proces urychlit. Vzhledem k jejich zam"#ení je lze p#irovnat

1 Lisabonská smlouva vznikla na základ" pot#eby %lenských stát! EU spole%/"+ %elit novým výzvám
21. století. Ratifikována byla 13. prosince 2007 v Lisabonu a v platnost vstoupila 1. prosince 2009. [31]
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k fond!m strukturálním, jež p#edstavují zdroj finan%ních prost#edk! EU ur%ený

%lenským stát!m Spole%enství.

Phare

Nejstarším z nástroj! p#edvstupní pomoci je Phare, který vznikl v roce 1989.

Zpo%átku se zam"#oval pouze na pomoc Polsku a Ma0arsku,

avšak do roku 1996 byl rozší#en na dalších 11 zemí usilujících o vstup do EU.

Byly zde charakterizovány 2 prioritní osy. První sloužila k podpo#e výstavby nových

a reforem struktury již existujících institucí k zabezpe%ení #ádného p#ijetí, implementace

a užívání právních norem EU. Druhá z prioritních os programu Phare

byla specifikována jako investi%ní podpora a zam"#ovala se na pomoc stát!m

)#i jejich pln"ní závazk! pro vstup do EU, p#edevším v oblasti právního #ádu

Spole%enství. Pomoc však mohla být poskytována také na rozvoj a modernizaci

infrastruktury, podporu podnikání a ochranu životního prost#edí.

Pro &R byla na období let 2002 - 2003 navržena t#ístup.ová struktura národního

programu Phare. První stupe. p#edstavovalo dokon%ení %eského institucionálního

rámce  pro vstup do EU, druhý p#íprava na %erpání pomoci ze strukturálních

fond! EU po vstupu a posledním stupn"m byly investice v oblasti hospodá#ské

a sociální soudržnosti. Podmínkou %erpání finan%ních prost#edk! z programu

Phare bylo, že celková výše podpory nesmí p#esahovat 75 % celkových náklad!

projektu, na jejichž úhrad" se musí podílet také ve#ejné národní zdroje, a projekt

by sou%asn" m"l mít hodnotu vyšší než 2 mil. EUR.

ISPA

Nástroj p#edvstupní pomoci ISPA byl vytvo#en v roce 2000 a svým zam"#ením

)#edstavoval p#edstupe. fondu soudržnosti, protože finan%ní pomoc

byla jeho prost#ednictvím poskytována na realizaci velkých projekt! v oblasti dopravy

(budování dopravní infrastruktury) a životního prost#edí (zásobování pitnou vodou

a vodní hospodá#ství, nakládání s odpady atd.). &erpání finan%ních prost#edk!

bylo i zde omezeno do výše 75 % celkových náklad! projektu, ale ve výjime%ných

)#ípadech mohla být hranice posunuta na 85 % nebo až 100 %. Náklady projektu

musely být z %ásti hrazeny také z národních ve#ejných zdroj!.
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SAPARD

Poslední z p#edvstupních nástroj! byl speciálním programem pro podporu

udržitelného rozvoje zem"1"lství, venkovských oblastí a implementace práva v oblasti

Spole%né zem"1"lské politiky do právního rámce kandidátské zem". Navazujícím

nástrojem finan%ní pomoci po vstupu do EU se stal strukturální fond pro podporu

zem"1"lství. Projekty byly vytvá#eny na základ" Plánu rozvoje zem"1"lství a venkova,

který navrhla &eská republika a v roce 2000 byl schválen Evropskou komisí.

Vymezoval 3 priority, a to zvýšení konkurenceschopnosti zem"1"lství

a zpracovatelského pr!myslu, trvale udržitelný rozvoj venkovských oblastí a odbornou

pomoc p#i využívání programu. &erpání prost#edk! programu SAPARD

bylo podmín"no objemem uznatelných náklad! projektu (300 tis. až 50 mil. K%),

výší finan%ní spoluú%asti EU na projektu (ziskové projekty max. do 50 %,

neziskové až do 100 % výše náklad!), dobou výplaty p#ísp"vku z fondu i národních

zdroj! (až po dokon%ení projektu) a také zánikem nároku na podporu z programu

SAPARD v p#ípad", že je projekt podporován již z jiných zdroj! EU. [5]

2.3 Programovací období 2004 - 2006

V p#edchozím programovacím období, jehož se od roku 2004 ú%astnila také &R,

si EU na základ" dokumentu zvaném Agenda 20002 vyty%ila 3 hlavní cíle,

které m"ly být s využitím finan%ních prost#edk! politiky HSS napl.ovány.

V rámci Cíle 1 Podpora rozvoje zaostávajících region! byla finan%ní pomoc

z vyhrazených 136 mld. EUR poskytována p#edevším region!m soudržnosti NUTS II3,

jejichž HDP na obyvatele nep#esahoval 75 % pr!'"ru Spole%enství. Cíl 2 Podpora

oblastí potýkajících se s restrukturalizací m"l sm"#ovat k podpo#e region! EU

potýkajících se se strukturálními potížemi, které m"ly zárove. dostate%/" velké území

nebo obyvatelstvo a p#itom nespadaly pod Cíl 1. Celková suma finan%ních prost#edk!

zde %inila 22,5 mld. EUR. Poslední cíl byl specifikován plošn" jako Podpora politiky

zam"stnanosti a vzd"lání. Zam"#oval se nap#íklad na modernizaci vzd"lávacích systém!

2 Ak%ní program Agenda 2000 byl uzav#en dne 26. b#ezna 1999 v Berlín". Zám"rem Evropské Rady
bylo posílit politiku EU a sjednat finan%ní rámec pro nové programovací období 2000 - 2006 s ohledem
na p#ipravované rozší#ení %lenské základny Unie.
3 Za ú%elem efektivn"jšího %erpání finan%ních prost#edk! z fond! EU bylo na území &R vytvo#eno
8 region! soudržnosti. Dle evropské terminologie jsou  nazývány NUTS II.
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a rovné p#íležitosti. K dispozici byly prost#edky EU ve výši až 24 mld. EUR. Základní

podmínkou %erpání finan%ních prost#edk! Spole%enství v rámci stanovených

cíl! však bylo, že výše celkové podpory z fond! EU nesmí p#esáhnout

4 % HDP n"které ze sou%asných %i budoucích %lenských zemí EU. P#íloha %. 1

zachycuje tyto cíle v porovnání s cíli let 2007 - 2013.

Programové dokumenty aplikace regionální politiky EU v 'R

Na  první  2  roky  %lenství  &eské  republiky  v  EU  byly  sestaveny  t#i  základní

rozvojové dokumenty. Hlavní postavení v rámci regionální politiky &R zastával

v daném období Národní rozvojový plán &R (NRP) vypracovaný na základ" legislativy

EU a výchozím pramenem bylo také Na#ízení Rady (ES) %. 1260/1999, o obecných

ustanoveních o strukturálních fondech. Dle doporu%ení Generálního #editelství

Evropské komise pro regionální politiku byl tento plán z d!vodu vysokého po%tu

region! soudržnosti NUTS II spadajících pod Cíl 1 politiky HSS vypracován plošn"

pro celé území &R. Na rozdíl od v"tšiny ostatních %lenských stát! se zde totiž nachází

pouze jeden region, jehož HDP na obyvatele )#evyšuje 75 % pr!'"ru

EU a #adí se tak pod druhý cíl politiky HSS, a tím je region soudržnosti Praha.

Rozd"lení &eské republiky z pohledu kraj! a region! soudržnosti je znázorn"no

v P#íloze %. 2. Ke schválení byl návrh NRP pro &R p#edložen 3. b#ezna 2003.

Sou%ást NRP tvo#il popis stávající situace v &R, vymezení silných a slabých stránek

zem" a byly definovány hlavní cíle regionálního rozvoje. Blíže byly

tyto cíle up#es.ovány prost#ednictvím opera%ních program!, pro n"ž NRP stanovoval

finan%ní rámec a p#esná pravidla #ízení a monitorování %erpání pomoci.

Dne 18. prosince 2003 byl schválen druhý z programových dokument!+ &R,

a to Rámec podpory spole%enství (RPS), který Evropská komise (EK) vytvo#ila

na základ" sestaveného NRP. Jeho ustanovení se však vztahovaly pouze na regiony

soudržnosti spadající do Cíle 1 politiky HSS. Rámec podpory Spole%enství m!že

být charakterizován jako smlouva mezi &R a Evropskou komisí o poskytování

finan%ních prost#edk! na podporu dohodnutých cíl!. 2ídícím orgánem RPS bylo

jmenováno Ministerstvo pro místní rozvoj &R, které neslo zodpov"dnost za realizaci

strukturální pomoci z fond! EU prost#ednictvím 5 opera%ních program!. P#esn"jší

úprava strukturální politiky pro Prahu byla uvedena v Jednotné programovací

dokumentaci pro Cíl 2 a 3. Jednotný programový dokument 2 (JPD 2) se zam"#oval
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)#edevším na revitalizaci a rozvoj m"stského prost#edí a zvyšování

konkurenceschopnosti a prosperity Prahy jako jednoho z hlavních m"st EU. Pozornost

v rámci JPD 3 byla soust#ed"na na tzv. m"kké projekty v oblasti aktivní politiky

zam"stnanosti, sociální integrace, rozvoje celoživotního u%ení nebo rovných p#íležitostí

pro muže a ženy. [8]

2.3.1 Fondy EU

Celkem bylo pro programovací období let 2000 až 2006 na politiku HSS

vy%len"no z rozpo%tu EU až 213 mld. EUR, ze kterých mohla ve zkráceném

programovém období %erpat i &eská republika. Dle na#ízení Rady ES byla %ást

3"chto finan%ních prost#edk! alokována mezi strukturální fondy a Fond soudržnosti

ozna%ovaný též jako Kohezní fond (CF). Ke strukturálním fond!m byl #azen

Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF), Evropský sociální fond (ESF),

Evropský zem"1"lský podp!rný a záru%ní fond (EAGGF) a také Finan%ní nástroj

na podporu rybolovu (FIFG). Podrobné informace o rozd"lení finan%ních zdroj! EU

jednotlivým zemím EU15 pro období 2000 - 2006 prost#ednictvím strukturálních fond!

jsou zaznamenány v P#íloze %. 3. Jak už bylo zmín"no, &R spolu s dalšími devíti státy

st#ední a jižní Evropy rozší#ila po%et %lenských zemí EU v roce 2004.

Výši strukturálních fond! alokovaných pro nov" p#istoupivší zem" je možné vid"t

v P#íloze %. 4, ze které je patrné, že &eská republika mohla po Ma0arsku a Polsku

disponovat t#etí nejvyšší sumou finan%ní pomoci ze strukturálních fond!. [7]

Evropský fond regionálního rozvoje

Tento fond se stal jedním z finan%ních nástroj! regionální politiky EU

v roce 1975 a pro vymezené programovací období se #ídil Na#ízením

Rady (ES) %. 1783/1999. Zam"#oval se na zmír.ování regionálních disparit %i podporu

stabilního udržitelného rozvoje a trvalých pracovních míst. Finan%ní prost#edky

z n"j mohly být %erpány v rámci cíle 1 a 2. Za priority pomoci z ERDF byly ozna%eny

nap#íklad investice do infrastruktury spolu s podporou malého a st#edního podnikání

*%etn" podpory služeb pro podniky, dále pak investice podporující udržitelná pracovní

místa, ale také oblasti vývoje a výzkumu nových technologií, rozvoje informa%ní

spole%nosti, vzd"lávání a zdraví populace tak, aby docházelo k odbourávání rozdíl!

mezi regiony.
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Evropský sociální fond

Nejstarší ze strukturálních fond! EU p#edstavuje ESF, který byl založen

již 2ímskými smlouvami. Právní úprava ESF pro dané programovací období

byla zakotvena v Na#ízení Rady (ES) %. 1784/1999. Svým posláním se pon"kud

odlišoval od ostatních strukturálních fond!, protože finan%ní prost#edky z n"j mohly

být %erpány v rámci všech t#í cíl! politiky HSS a primárn" byly ur%eny k podpo#e

zam"stnávání lidí, m"ly napomáhat vzniku nových, trvale udržitelných pracovních míst,

zvyšování vzd"lání a kvalifikace pracovník!+ %i zam"stnávání osob, jejichž postavení

na trhu práce v EU zt"žovala nap#íklad zdravotní omezení. Od roku 2000 byl ESF navíc

)#4#azen ješt" další úkol v podob" poskytování politické a finan%ní pomoci p#i realizaci

evropské strategie zam"stnanosti. [8]

Evropský zem ( lský podp%rný a záru$ní fond

EAGGF byl z#ízen v roce 1962 jako nástroj financování spole%né zem"1"lské

politiky a základní informace o n"m jsou k dispozici v Na#ízení Rady (ES)

%. 1257/1999. Prost#edky, které byly na tento fond vy%len"ny, se d"lily na dv"+ %ásti.

Asi 95 % celkové sumy bylo alokováno na tzv. garan%ní sekci fondu,

jež byla vyhrazena za ú%elem finan%ního zajišt"ní spole%né zem"1"lské politiky.

Zbylých 5 % p#ipadalo na tzv. podp!rnou sekci, která tvo#ila sou%ást strukturálních

fond! a mohla být využívána v rámci napl.ování prvního cíle EU daného

programovacího období. [6]

K hlavním d!vod!m existence podp!rné sekce EAGGF pat#ila snaha

EU podporovat zem"1"lství p#edevším ve znevýhodn"ných oblastech. Prost#edky

z tohoto fondu mohly být poskytovány mimo jiné na pomoc za%ínajícím farmá#!m,

zvyšování konkurenceschopnosti zem"1"lství jakožto klí%ové aktivity ve venkovských

oblastech, ale také na aktivity vzd"lávání a zvyšování kvalifikace zem"1"lských

a lesnických pracovník!, marketingovou pomoc p#i stanovování strategií prodeje

zem"1"lských výrobk!, napomáhání rozvoje lesnictví nebo na podporu agroturistiky

a zem"1"lských aktivit zohled.ujících životní prost#edí a tvorbu krajiny.

Finan$ní nástroj pro podporu rybolovu

Další ze strukturálních fond! p#edstavoval významný zdroj podpory

hlavn" pro p#ímo#ské rybá#ské oblasti. Jako nástroj regionální politiky byl FIFG z#ízen
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v roce 1993. Základní úprava existence tohoto fondu je vymezena v na#ízení

Rady (ES) %. 1263/1999. Podpora prost#ednictvím FIFG mohla být %erpána p#edevším

na tyto oblasti - rozvoj chovu ryb, restrukturalizace v rybá#ském sektoru, ochrana

)#ímo#ských oblastí, obnova p#ímo#ských rybá#ských p#ístav!, modernizace lo0stva

nebo výroba a obchod s rybami, v%etn" p#íslušného marketingu.

Fond soudržnosti

Existence CF je zakotvena v Maastrichtské smlouv"4 platné od roku 1993.

(#estože jsou finan%ní prost#edky z tohoto fondu také ur%eny na podporu politiky HSS,

není #azen mezi strukturální fondy a pomoc z n"j mohla být %erpána

pouze t"mi %lenskými státy EU, jejichž HNP na jednoho obyvatele

nep#evyšoval 90 % pr!'"ru EU. Základní ustanovení týkající se CF se nachází

v Na#ízení Rady (ES) %. 1164/1994. Pozornost byla v"nována p#edevším

rozvoji transevropských dopravních sítí. K jejich budování se EU zavázala

v Rozhodnutí EP a Rady (ES) %. 1692/1996. Krom" oblasti dopravy plynuly finan%ní

prost#edky EU také na projekty zabývající se životním prost#edím a sm"#ující

k udržitelnému rozvoji. [8]

2.3.2 Opera$ní programy

Ve zkráceném programovacím období regionální politiky EU m"la &R v rámci

Cíle 1 k dispozici celkem 5 opera%ních program!, z toho 4 sektorové se specifickým

zam"#ením v souladu s NRP a jeden Spole%ný regionální OP (SROP) ur%ený

pro všechny regiony soudržnosti NUTS II s výjimkou Prahy. Struktura opera%ních

program! politiky HSS v rámci Cíle 1 byla následující: OP Infrastruktura, OP Pr!mysl

a podnikání, OP Rozvoj lidských zdroj!, OP Rozvoj venkova a multifunk%ní

zem"1"lství a Spole%ný regionální opera%ní program.

Hlavní m"sto Praha, jakožto jediný region &R dosahující HDP na 1 obyvatele

více než 75 % pr!'"ru EU, mohlo získávat finan%ní pomoc v rámci

Cíle 2 a 3 na základ" JPD 2 a JPD 3. Dohodnuty však byly pro &R také dva nástroje

speciálních program! EU nazvaných Iniciativy Spole%enství, které byly financovány

4 Maastrichtská smlouva, známá jako Smlouva o Evropské unii, byla podepsána dne 7. února 1992
v Maastrichtu a v platnost vstoupila k 1. listopadu 1993. Tento akt zakládá vznik EU postavené
na 3 pilí#ích - Evropská spole%enství, Spole%ná zahrani%ní a bezpe%nostní politika a Policejní a justi%ní
spolupráce v trestních v"cech. [2]
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ze strukturálních fond!. &R tedy mohla využívat také iniciativy Equal financované

z ESF za ú%elem dosahování cíl! Evropské strategie zam"stnanosti a iniciativy

Interreg III, která se dále d"lila na %ást A zam"#ující se na p#eshrani%ní, B na nadnárodní

a C na meziregionální spolupráci. Rozd"lení finan%ních prost#edk! EU mezi strukturální

fondy, CF a Iniciativy spole%enství pro &R na zkrácené programovací období je patrné

z Tabulky %. 2.1. [35]

Tabulka $. 2.1

Rozd lení prost!edk% mezi fondy EU v 'R v období 2004 - 2006
(v mil. EUR)

Alokace 2004 2005 2006 2004 - 2006
Fond soudržnosti 316,9 266,1 362,3         945,3
Strukturální fondy 381,5 528,9 674,0      1 584,4
Cíl 1 (13 kraj!) 339,0 485,5 629,8      1 454,3
Cíl 2 (Praha) 23,3 23,8 24,2           71,3
Cíl 3 (Praha) 19,2 19,6 20,0           58,8
Iniciativy Spole$enství 28,6 32,1 40,1         100,8
Interreg 21,0 21,4 26,3           68,7
Equal 7,6 10,7 13,8           32,1

Strukturální operace celkem 727,0 827,1 1 076,3      2 630,5

Zdroj: www.strukturalni-fondy.cz

2.4 Programovací období  2007 - 2013

Programovací období 2007 - 2013 zaznamenalo oproti p#edchozímu n"kolik

zm"n. Odlišnosti nalezneme ve formulaci cíl! strukturální politiky EU,

ale také v samotném složení strukturálních fond!, kdy v d!sledku úplného

osamostatn"ní zem"1"lské a rybolovné politiky došlo také k odd"lení souvisejících

fond!. Op"t byly vymezeny t#i základní cíle, k jejichž napl.ování se EU zavázala.

Cíl 1 je souhrnn" ozna%ován jako Konvergence a %erpat prost#edky z finan%ních

zdroj! Spole%enství na podporu svého hospodá#ského a sociálního rozvoje zde mohou

ty regiony EU, jejichž HDP na obyvatele nep#evyšuje 75 % pr!'"ru HDP Unie.

Druhý cíl EU pro sou%asné rozpo%tové období nese název Regionální

konkurenceschopnost a zam"stnanost. Pozornost je v tomto p#ípad" v"nována
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region!m, které nespl.ují kritéria %erpání zdroj! regionální politiky EU v rámci Cíle 1.

Hlavní podmínka je tedy definována v podob" HDP na jednoho obyvatele daného

regionu, jenž má p#esahovat stanovenou hranici 75 % unijního pr!'"ru.

Finan%ní prost#edky v rámci tohoto cíle slouží k podpo#e ekonomických

zm"n v pr!myslových, m"stských, ale i venkovských oblastech, což má napomoci

zvyšování jejich konkurenceschopnosti a atraktivity prost#edí. T#etí cíl EU nese název

Evropská územní spolupráce a soust#50uje se na harmonický a vyvážený rozvoje

území EU prost#ednictvím podpory p#eshrani%ní, mezinárodní a meziregionální

spolupráce. K prioritním oblastem je zde #azeno krom" rozvoje v"dy, výzkumu

a informa%ní spole%nosti také životní prost#edí. [3]

Programové dokumenty implementace regionální politiky EU v 'R

Dokumenty aplikující regionální politiku EU na období let 2007 - 2013

do prost#edí &R jsou sestaveny na základ" dokument! EU a národních strategických

plán!, mezi které pat#í Strategie udržitelného rozvoje &R, Strategie hospodá#ského

6!stu &R a Strategie regionálního rozvoje &R.

(#estože EK na toto období nepožaduje vypracovávání NRP, byla usnesením

Vlády &R %. 245/2005 odsouhlasena aktualizace a další používání NRP z p#edchozího

programovacího období. P#i vypracovávání základního dokumentu regionální politiky

&R byly zohledn"ny zm"ny cíl! politiky HSS EU i nové ambice &R. Vláda posléze

schválila také rozd"lení finan%ních prost#edk! z fond! EU mezi jednotlivé opera%ní

programy, které byly pro programovací období 2007 až 2013 sjednány. Z podmínek

NRP vychází druhý z programovacích dokument!, a to Národní strategický referen%ní

rámec (NSRR), který plní roli prost#edníka mezi Strategickými obecnými zásadami

Spole%enství (SOZS) a prioritami politiky soudržnosti &R definovanými v jednotlivých

opera%ních programech. [4]

2.4.1 Fondy EU

Z d!vodu osamostatn"ní zem"1"lské a rybolovné politiky došlo také ke zm"/"

struktury fond! regionální politiky. V sou%asném programovacím období tak m!že

být využíváno dvou strukturálních fond! v podob" ERDF a ESF, které stejn"

jako v p#edchozím období dopl.uje CF. P#esné rozd"lení finan%ních prost#edk! politiky
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HSS EU do strukturálních fond! a CF pro sou%asné programovací období

dle jednotlivých %lenských stát! EU27 je zaznamenáno v P#íloze %. 5.

Stejn" jako v p#edchozím programovém období i zde má &R možnost disponovat vyšší

sumou než Slovensko. Po Polsku, Špan"lsku a Itálii se nachází dokonce na 4. míst"

ve srovnání výše vy%len"ných prost#edk! EU.

Evropský fond regionálního rozvoje

Základní ustanovení týkající se ERDF nalezneme v Na#ízení EP a Rady (ES)

%. 1080/2006. Jeho hlavním úkolem je podporovat snahu o snižování rozdíl! v životní

úrovni mén" rozvinutých region! EU a tím pomoci k napln"ní cíl! HSS. Z hlediska

objemu prost#edk!, které byly pro ERDF vymezeny, zaujímá pozici nejv"tšího

fondu strukturální politiky. Podpora m!že být %erpána v rámci všech t#í cíl! regionální

politiky EU na ú%ely modernizace ekonomiky a podpory hospodá#ského r!stu region!,

zvyšování jejich konkurenceschopnosti, budování základní infrastruktury,

ale k d!ležitým oblastem je #azena i ochrana životního prost#edí a p#edcházení rizik.

Evropský sociální fond

Dalším ze strukturálních fond! je ESF, který je upraven v Na#ízení Evropského

parlamentu a Rady (ES) %. 1801/2006. Zam"#uje se p#edevším na podporu lidského

kapitálu a z vy%len"ných prost#edk! m!že být spolufinancováno nap#íklad zlepšování

kvality a schopností institucí trhu práce, zvyšování investic do lidského kapitálu

prost#ednictvím reforem týkajících se vzd"lání a zvyšování kvalifikace osob, #azena

zde m!že být i podpora systém! celoživotního vzd"lávání, boj proti diskriminaci

%i posilování administrativních kapacit národních a regionálních správ.

Díky této specifikaci je ESF ozna%ován jako nejv"tší fond sociální politiky a politiky

zam"stnanosti.

Fond soudržnosti

Nejd!ležit"jší informace týkající se CF obsahuje Na#ízení Evropského

parlamentu a Rady (ES) %. 1084/2006. Prost#edky CF je možné v sou%asném

programovacím období vymezeném roky 2007 a 2013 %erpat pouze zem"mi,

jejichž HDP nedosahuje 90 % pr!'"ru Unie, což spl.ují p#edevším nov" p#istoupivší

státy. Podmínkou využívání zdroj! CF má být prokazatelná snaha t"chto %len!
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Spole%enství o napl.ování konvergen%ních kritérií5+ %lenství v hospodá#ské

a m"nové unii (EMU) EU. Úloha CF spo%ívá v podpo#e rozvoje %lenských stát! EU

prost#ednictvím spolufinancování projekt! zam"#ených na životní prost#edí, budování

transevropských dopravních sítí nebo na energetickou politiku a využívání

obnovitelných zdroj! energie. [3]

2.4.2 Opera$ní programy

V programovacím období 2007 až 2013 m!že být využíváno celkem 24 OP,

které byly vydefinovány na základ" NRP a NSRR &eské republiky. Jejich p#ehled

*%etn" p#id"lených prost#edk! a fond!, ze kterých jsou financovány v rámci

jednotlivých cíl! tohoto programovacího období, je uveden v P#íloze %. 6.

Region!m soudržnosti &R, jejichž HDP na obyvatele nep#evyšuje 75 % unijního

pr!'"ru a spadají tak do cíle Konvergence, je k dispozici celkem 15 opera%ních

program!, které jsou rozlišovány na OP regionální (ROP) a tematické. Prost#ednictvím

ROP má být poskytována finan%ní pomoc z prost#edk! EU konkrétním region!m

na jejich rozvoj, zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity daného regionu

a #ešení problém! spojených práv" s tímto územím. Podpora je soust#ed"na p#edevším

na modernizaci technické infrastruktury, zvýšení prosperity regionu nebo podílu

cestovního  ruchu.  Tematické  OP  se  zam"#ují  oborov" dle  priorit  stanovených

v NRP nap#íklad na oblast dopravy, podnikání %i životního prost#edí viz P#íloha %. 6.

Z prost#edk! EU bylo na Cíl 1 pro &R vy%len"no celkem 25,8 mld. EUR. [4]

Specifické postavení hlavního m"sta z hlediska výše HDP na jednoho obyvatele

regionu soudržnosti &R odrážejí dva Opera%ní programy Praha, které jsou ur%eny

výhradn" k podpo#e vybraných oblastí na území tohoto m"sta. Z fond! EU mohou

být prost#ednictvím OP Praha Konkurenceschopnost a OP Praha Adaptabilita,

které mají k dispozici až 343,3 mil. EUR, poskytovány finan%ní prost#edky za ú%elem

zvyšování její konkurenceschopnosti spolu se zkvalit.ováním životního prost#edí,

dále na zlepšování dostupnosti dopravních a telekomunika%ních služeb,

ale také na podporu celoživotního vzd"lávání a snižování míry nezam"stnanosti.

5 P#ed  vstupem  každé  %lenské  zem" EU  do  3.  fáze  EMU  musí  spl.ovat  5  konvergen%ních  kritérií,
což má zajistit udržitelnou sm"nitelnost nutnou pro dosažení EMU. Kritéria se týkají deficitu státního
rozpo%tu, velikosti ve#ejného dluhu, míry inflace, dlouhodobé úrokové míry a m"nového kurzu.
Jejich napln"ní hodnotí Evropská centrální banka. [39]
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Z prost#edk! ERDF jsou poskytovány finance EU také na sedm OP k podpo#e

Cíle Evropská územní spolupráce. Jak již bylo zmín"no výše, zam"#ení na tuto prioritní

oblast politiky HSS má sm"#ovat k podpo#e p#eshrani%ní, nadnárodní a meziregionální

spolupráce v rámci území EU. P"t OP se zam"#uje na finan%ní pomoc p#i realizaci

spolupráce p#eshrani%ní, která má sm"#ovat k posilování vzájemných hospodá#ských,

spole%enských a kulturních vztah!, ochran" životního prost#edí a v neposlední #ad"

také zlepšování podmínek zam"stnanosti. Nejvýznamn"jším programem

je zde Interreg III A, jehož využití je podmín"no spoluprácí s jiným m"stem v sousední

%lenské zemi EU. K podpo#e mezinárodní a nadnárodní spolupráce v rámci

území EU existují dva samostatné OP. Využívat je možné také t#í Iniciativ

Spole%enství, a to Interact II, Espon 2013 a Urbact II. Celková finan%ní alokace

na OP P#eshrani%ní a Nadnárodní spolupráce %iní 389 mil. EUR, pro ostatní programy

3. cíle není finan%ní alokace p#id"lena jednotliv" pro %lenské státy, ale rozpo%et

je spole%ný. [6]

2.5 Životní prost!edí v kontextu EU

Rozdíly v r!zných oblastech života spole%nosti mezi jednotlivými regiony,

které mají být v rámci politiky HSS zmír.ovány, definuje regionální

politika EU pod názvem regionální disparity a stanovuje jednotný zp!sob jejich m"#ení.

K zjiš7ování regionálních disparit v oblasti životního prost#edí se používají

nap#. ukazatele zne%išt"ní ovzduší, vod nebo množství odpad!.

Z %asového hlediska se však jedná o pom"rn" mladou skupinu indikátor!. V roce 2000

byl v Lisabonské strategii vymezen nový desetiletý cíl EU sm"#ující k vytvo#ení

konkurenceschopné a znalostní spole%nosti. Po prvním roce existence strategie

ale vyvstal problém s m"#ením jejího pln"ní a došlo k zavedení tzv. strukturálních

indikátor!. P!vodních 35 ukazatel! bylo v b#eznu roku 2001 ješt" rozší#eno

na 42 a nedílnou sou%ástí se stala i kritéria zam"#ující se na životní prost#edí. [4]

2.5.1 Vývoj politiky na ochranu životního prost!edí

V rámci regionální politiky EU byla problematika ochrany životního prost#edí

zavedena jako jedna z koordinovaných politik Unie a jsou stanovovány jasné cíle,
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kterých má být v environmentální oblasti dosaženo. V p#ípad", že jejich napl.ování

není na úrovni jednotlivých %lenských zemí efektivní, je odpov"dnost za n" p#enášena

na úrove. EU. Hlavními rozhodovacími pravomocemi v oblasti životního prost#edí

disponují p#edevším Rada mistr! a EK.

K prvním krok!m sm"#ujícím k #ešení otázek ochrany životního prost#edí

na úrovni Evropských spole%enství (ES) došlo v roce 1972, kdy po skon%ení

Konference OSN o životním prost#edí ve Stockholmu Evropská komise vypracovala

na návrh hlav %lenských stát! ES první Ak%ní program pro životní prost#edí.

Na Pa#ížském summitu byl tento po%in schválen a od roku 1972 jsou ak%ní programy

na úrovni EU vypracovávány dodnes.6 Zvláštní postavení však politika na ochranu

životního prost#edí získala až v roce 1987, a to na základ" Jednotného evropského aktu.

V roce 1999 Amsterodamská smlouva zavedla environmentální požadavky

i mezi hlavní zásady EU. [2]

8!ležitou roli tak politika hospodá#ské a sociální soudržnosti (HSS) sehrává

i v oblasti životního prost#edí, které p#edstavuje jeden z faktor! ovliv.ujících rozvoj

region!. Politika HSS je prezentována jako nejv"tší zdroj finan%ních prost#edk!

vy%len"ných z rozpo%tu EU za ú%elem financování projekt! zam"#ených na životní

prost#edí. Od roku 1988 se tato oblast postupn" stává jednou z priorit EU,

jíž je v"nována zvláštní pozornost a na jejíž podporu je vymezováno stále

více finan%ních prost#edk!. Všechna opat#ení, která jsou v rámci politiky HSS

)#ijímána, musí být mimo jiné v souladu s p#edpisy zabývajícími se životním

prost#edím a musí p#ispívat k celkovému udržitelnému rozvoji EU, i když se na životní

prost#edí p#ímo nezam"#ují. Mén" známou aktivitou spadající do kompetencí politiky

soudržnosti je vytvá#ení vnitrostátních a regionálních sítí, jejichž cílem

je p#edevším urychlit za%le.ování otázek životního prost#edí do opat#ení politiky HSS.

Jedním z p#edstavitel! m!že být nap#íklad sí7 Regiony pro udržitelnou zm"nu7. [1]

6 V sou%asnosti probíhá již Šestý ak%ní program Evropského spole%enství pro životní prost#edí (The Sixth
Environment Action Programme of the European Community - EPA). Zam"#uje se na ekologické
problémy a poskytuje strategický rámec pro politiku životního prost#edí na období let 2002 - 2012. [32]
7 Regiony pro udržitelnou zm"nu (Regions for Sustainable Change)  je  partnerství  12  organizací
z 8 %lenských zemí EU. Tato sí7 se prost#ednictvím regionální spolupráce snaží napomáhat region!m EU
s p#echodem k ekonomice s minimální emisí skleníkových plyn! a vytvo#ení klimaticky šetrného
hospodá#ství. [48]
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2.5.2 Horizontální témata strukturálních fond%

Od roku 1999 byla zavedena tzv. horizontální témata strukturálních fond!,

/"kdy uvád"ná také jako horizontální priority. Cílem tohoto kroku bylo zkvalitnit

projekty EU tak, aby spole%nosti p#inesly i ur%itou p#idanou hodnotu v zásadních

oblastech vymezených na úrovni EU. Horizontální témata byla zapracována do procesu

hodnocení projekt!, na jejichž podporu má být %erpáno také ze zdroj! strukturálních

fond!. [3]

Horizontální témata pro jednotlivá programovací období stanovuje EK.

V letech 2004 až 2006 byl kladen d!raz na rovné p#íležitosti, informa%ní spole%nost,

vyvážený rozvoj region! a v neposlední #ad" i na udržitelnost životního prost#edí.

Na takto vymezené priority nejsou p#ímo vy%len"ny žádné zvláštní finan%ní prost#edky,

ale jejich napl.ování je podporováno prost#ednictvím r!zných programových opat#ení.

Na nižší úrovni mohou být dále specifikovány tzv. pr!#ezové priority, a to národními

nebo regionálními orgány. Jsou upravována ve strategickém dokumentu RPS. [17]

Pro programovací období 2007 až 2013 jsou na základ" právních p#edpis! EU

pro strukturální fondy vymezována dv" horizontální témata. První z priorit se v"nuje

rovným p#íležitostem a druhá se dotýká problematiky udržitelného rozvoje,

a to z pohledu ochrany a zlepšování kvality životního prost#edí.

2.5.3 Podpora životního prost!edí z prost!edk% EU

Významnou roli v p#ípad" finan%ní pomoci p#i realizaci aktivit na ochranu

a obnovu životního prost#edí v rámci regionální politiky EU sehrávají

z výše jmenovaných fond! ERDF a CF. Dle Na#ízením EP a Rady (ES) %. 1080/2006

je pro ERDF stanoveno hned n"kolik environmentálních priorit, které mají sm"#ovat

k udržitelnému ekonomickému rozvoji region!. Pat#í zde p#edevším investice

související s vodním hospodá#stvím a nakládáním s odpady, dále aktivity v oblasti

zlepšování kvality ovzduší, zmír.ování následk! zm"n klimatu, obnov fyzického

prost#edí %i p#em"n starých pr!myslových areál!. Zahrnuta je i pomoc malým

a st#edním podnik!m prosazovat udržitelné výrobní postupy zavád"ním ekonomicky

efektivních systém!+ #ízení z hlediska životního prost#edí a podpora používání

technologií zabra.ujících zne%išt"ní. Dle Na#ízení EP a Rady (ES) %. 1080/2006
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je možné využívat spolufinancování rozsáhlých projekt! k podpo#e životního prost#edí

prost#ednictvím CF. Zam"#uje se p#edevším na projekty související s trvale udržitelným

rozvojem, které mají pozitivní vliv také na energetickou ú%innost a využívání

obnovitelných zdroj! energie, nebo na projekty ekologické dopravy.

Graf $. 2.1

Financování životního prost!edí z politiky HSS 2007 - 2013
(v mld. EUR)

Zdroj: Cohesion Policy and the Environment, str. 2, 2010; vlastní úprava

Pro sou%asné programovací období byly z celkového unijního rozpo%tu

stanoveného na 344 mld. EUR vyhrazeny finan%ní prost#edky na opat#ení související

s životním prost#edím v rámci politiky HSS ve výši 104 mld. EUR.

Tato suma je rozd"lována na 2 %ásti. P#ibližn" 44 mld. EUR je ur%eno na podporu

)#ímých investic do životního prost#edí. Oblasti zam"#ení a finan%ní alokace

jsou znázorn"ny v Grafu %. 2.1. Zbylých 60 mld. EUR bude využíváno

v environmentální oblasti nep#ímo prost#ednictvím projekt! rozvíjejících ekologicky

šetrn"jší dopravu, udržitelnou energetiku a v neposlední #ad" budou

také spolufinancovány projekty obnovy m"st a obcí, zavád"ní udržitelné m"stské

dopravy, za#ízení pro ekologické zpracovávání komunálního odpadu ad. [1]
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Opera$ní program Životní prost!edí

Jak již bylo zmín"no, &eská republika si na základ" víceletých strategických

plán! vymezila prioritní oblasti, na jejichž finan%ní podporu m!že být v p#ípad"

jejich odsouhlasení EK %erpáno z fond! EU prost#ednictvím opera%ních program!.

Jedním  z  nich  je  tematický  OP  Životní  prost#edí  (OPŽP),  který  byl  sjednán

pro programovací období 2007 - 2013 pro cíl Konvergence a kterému by m"la

být v rámci zam"#ení finan%ní pomoci EU na oblast životního prost#edí v"nována bližší

pozornost. Jak je vid"t z P#ílohy %. 7, jedná se o druhou oblast s nejv"tší podporou

fond! EU hned po OP Doprava.

Programový dokument OPŽP (2007, str. 9) stanovuje: „Globálním cílem

OP Životní prost edí je ochrana a zlepšování kvality životního prost edí jako jednoho

ze základních princip! udržitelného rozvoje. Kvalitní životní prost edí je základem

zdraví obyvatel státu a zvyšuje atraktivitu území pro život, práci a investice. D!sledkem

investi"ní atraktivity je zvyšování nejen zam#stnanosti, ale zejména

konkurenceschopného udržitelného hospodá ského r!stu v regionech.“

Tento cíl vychází z NSRR &R a je dále specifikován jednotlivými prioritními

osami, které jsou znázorn"ny v P#íloze %. 8, z které je také patrná výše finan%ních

prost#edk! EU vy%len"ná prost#ednictvím CF a ERDF k jejich napl.ování.

Každá prioritní osa OPŽP obsahuje oblasti podpory up#es.ující, jaké typy projekt!

mohou být financovány. Tyto jsou uvedeny v P#íloze %. 9.

2ídícím orgánem OPŽP bylo ustanoveno Ministerstvo životního prost#edí

&R (MŽP), které nese hlavní zodpov"dnost za jeho provád"ní. Zprost#edkujícím

orgánem byl ur%en Státní fond životního prost#edí a platebním a certifika%ním orgánem

pak Ministerstvo financí &R, které provádí také finan%ní kontrolu. Prost#edky z fond!

EU zde mohou %erpat obce, kraje, státní organizace a další subjekty. [34]

Regionální opera$ní program St!ední Morava

Dalším typem OP programovacího období 2007 - 2013 jsou regionální opera%ní

programy, které jsou ur%eny jednotlivým region!m soudržnosti NUTS II s výjimkou

Prahy. Také jejich prost#ednictvím mohou být poskytovány finan%ní prost#edky

k podpo#e projekt! s vlivem na oblast životního prost#edí. Jedním z nich je Regionální
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opera%ní program St#ední Morava (ROP SM). Jak již název napovídá, podpora m!že

být %erpána pouze v rámci Regionu soudržnosti NUTS II St#ední Morava,

a to k napl.ování prvního cíle EU.

Cílem tohoto OP je dle Programového dokumentu ROP SM (2011, str. 37):

„Zvýšení ekonomické vysp#losti, zlepšení konkurenceschopnosti regionu soudržnosti

St ední Morava a životní úrovn# jeho obyvatel ve svém komplexu.“

Zam"#ení ROP SM odrážejí 4 prioritní osy, z nichž první t#i zohled.ují

výše zmi.ovaná horizontální témata strukturálních fond! a jedna v!%i nim zaujímá

neutrální postavení. Všechny prioritní osy v%etn" jejich podíl! na celkové finan%ní

alokaci prost#edk! EU na tento OP, která dosahuje výše 657 389 413 EUR,

jsou uvedeny v P#íloze %. 10. Podporovány mohou být nap#íklad projekty zabývající

se ve#ejnou dopravou, bezmotorovou dopravou, aktivity zam"#ující se na podporu

rozvoje m"st atd.

2ídícím orgánem ROP SM byla ur%ena Regionální rada regionu soudržnosti

St#ední Morava, která zodpovídá za jeho realizaci. Funkci platebního a certifika%ního

orgánu nese op"t Ministerstvo financí &R a o finan%ní pomoc mohou žádat kraje, obce,

svazky obcí, organizace z#izované nebo zakládané kraji a obcemi, Správa železni%ní

dopravní cesty, provozovatelé drážní dopravy, zájmová sdružení ad. [20]
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3 M sto Valašské Mezi!#$í a jeho rozvoj

3.1 M sto Valašské Mezi!#$í

9"sto Valašské Mezi#$%í p#edstavuje jedno z center hospodá#ského d"ní

severovýchodní Moravy a zárove. je sou%ástí tradi%ní valašské krajiny.

Lidé proto up#ednost.ují život zde pod vidinou lepší kvality života a r!zných sociálních

a ekonomických výhod. Tento trend s sebou však p#ináší #adu problém!, proto se m"sto

musí zam"#ovat na jejich #ešení, zabývá se strategickým plánováním svého rozvoje

a realizací projekt!, které mohou být finan%/" podporovány z fond! EU.

Šanci na úsp"ch však mohou mít pouze ty, které vycházejí z odpovídajícího stavu m"sta

a jeho specifik.

3.1.1 Poloha m sta

9"sto Valašské Mezi#$%í se nachází na území Zlínského kraje, který spole%/"

s Olomouckým krajem p#edstavuje jeden z osmi region! soudržnosti &eské republiky,

Region soudržnosti NUTS II St#ední Morava. Zde tvo#í severovýchodní %ást okresu

Vsetín a je jeho druhým nejv"tším m"stem. Katastr m"sta zaujímá rozlohu 54,57 km2.

Obrázek $. 3.1
Poloha m sta Valašské Mezi!#$í

Zdroj: www.meziricsko.cz; vlastní zpracování

Mikroregion Valašskomezi#$%sko-Kele%sko

Zlínský kraj - okres Vsetín

Valašské Mezi#$%í

Zlínský kraj

Region soudržnosti NUTS II St#ední Morava
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Obrázek %. 3.1 znázor.uje jeho p#esnou polohu a umíst"ní dle územního %len"ní

&R. Mapa také poukazuje na výhodné postavení m"sta Valašské Mezi#$%í vzhledem

ke vzdálenosti hranic Moravskoslezského kraje, Olomouckého kraje a státní hranice

se Slovenkou republikou.

3.1.2 Demografické údaje

Dle údaj! Matriky M"stského ú#adu Valašské Mezi#$%í %inil po%et obyvatel

'"sta k 1. lednu 2011 celkem 27 013 osob, p#4%emž vyššího podílu dosahuje po%et

žen (51,4 %) oproti muž!m (48,6 %). V posledních letech lze pozorovat mírný úbytek

obyvatelstva. Na rozdíl od roku 2004, kdy ob%any m"sta bylo 27 410 osob,

zde v roce 2011 žilo již o 397 osob mén". Vývoj po%tu obyvatel Valašského Mezi#$%í

v období let 2004 až 2011 je zpracován v Grafu %. 3.1.

Graf $. 3.1

Vývoj po$tu obyvatel ve Valašském Mezi!#$í v letech 2004 až 2011
(v po%tu osob)

Zdroj: $SÚ, 2011; vlastní zpracování

Z hlediska v"kové struktury p#evažují obyvatelé ve v"kové

skupin" 15 až 64 let (69,9 %) a nejmenší zastoupení p#edstavují ob%ané

ve v"ku 0 až 15 let (14,3 %). Po%etn" nejsiln"jší je tedy skupina ekonomicky aktivních

osob. Její p#echod do d!chodového v"ku vyvolá zvýšené požadavky na sociální pomoc

zajiš7ovanou m"stem. Vzhledem ke zvyšujícímu se nepom"ru po%tu

osob v p#edproduktivním v"ku k ostatním v"kovým skupinám je možné

také ve Valašském Mezi#$%í sledovat proces demografického stárnutí,

které je charakteristické pro celou &R. [55]
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3.1.4 Ekonomická charakteristika

9"sto Valašské Mezi#$%í je považováno za významné obchodní a pr!myslové

centrum. Na jeho území sídlí hned n"kolik spole%ností se silnou tradicí.

2adu let zde p!sobí p#edevším podniky chemické výroby DEZA, a. s.8

%i CS Cabot, spol. s r. o., ale d!ležité postavení mají i firmy elektrotechnického,

strojírenského (PWO Unitools CZ, a. s.), nábytká#ského (Jelínek - výroba

nábytku, s. r. o.), potraviná#ského (Mlékárna Valašské Mezi#$%í, s. r. o.,

MP Krásno, a. s.) a nov" i automobilového pr!myslu (CIE Automotive). Zastoupení

pr!myslu v pom"ru k ostatním hospodá#ským %innostem znázor.uje Graf %. 3.2,

který také ukazuje na pom"rn" nízkou zem"1"lskou aktivitu. Rozvoj pr!myslových zón

na území a v okolí m"sta Valašské Mezi#$%í (nap#. pr!myslová zóna Lešná) poukazuje

na zvyšování potenciálu tohoto sektoru i do budoucna. Nejsiln"jší postavení

však ve Valašském Mezi#$%í zastávají obchod, prodej a opravy motorových vozidel,

spot#ebního zboží, pohostinství a ostatní obchodní služby.

Graf $. 3.2

Zastoupení hospodá!ských $inností dle po$tu ekonomických subjekt%

Zdroj: $SÚ, 2011; vlastní zpracování

8 DEZA, a. s. se zabývá p#edevším zpracováním surového dehtu a benzolu. Z pohledu m"sta Valašské
Mezi#$%í a jeho okolí zastává pozici významného výrobce a prodejce tepla a elekt#iny. [30]
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Z Grafu %. 3.3 je z#ejmé, že vývoj míry nezam"stnanosti m"sta Valašské

Mezi#$%í kopíruje celorepublikový trend vývoje míry registrované nezam"stnanosti.

Krom" roku 2009 se však hodnoty nachází na úrovni o 1 až 2 % vyšší.

Graf $. 3.3

Vývoj míry nezam stnanosti ve Valašském Mezi!#$í a 'R v letech 2004 - 2011
(v %)

Zdroj: Ú ad práce Vsetín; vlastní zpracování

3.1.3 Samospráva m sta

9"sto Valašské Mezi#$%í je podle zákona %. 128/2000 Sb., o obcích ve zn"ní

pozd"jších p#edpis! právnickou osobou. Jeho správní obvod je vymezen

územím m"st a obcí Branky na Morav", Choryn", Jarcová, Kel%, Kladeruby,

Kunovice, Lešná, Lou%ka, Oznice, Mikul!vka, Podolí, Police, St#ítež nad Be%vou,

Velká Lhota, Zašová a  Valašské Mezi#$%í. Plní tedy funkci obce s rozší#enou

)!sobností. Zabezpe%ování úkol! v oblasti samosprávy i výkonu státní správy jménem

9"sta provádí M"stský ú#ad Valašské Mezi#$%í (M"Ú), který ovšem nedisponuje právní

subjektivitou. Hlavními p#edstaviteli m"sta jsou starosta a místostarostové.

Od roku 2001 se výše uvedené územní celky sdružují v rámci dobrovolného

svazku obcí pod názvem Mikroregion Valašskomezi#$%sko-Kele%sko9, v jehož %ele stojí

9 Zám"rem Mikroregionu je p#edevším vzájemná pomoc p#i #ešení problém! s nezam"stnaností
na jeho území, podpora podnikání a cestovního ruchu, spole%ná pé%e o historické památky
nebo provád"ní opat#ení na ochranu a obnovu životního prost#edí. [44]
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starosta Valašského Mezi#$%í, a nejvyšším orgánem je valná hromada starost!,

která volí ze svých #ad radu regionu.

Valašské Mezi#$%í má také svá zahrani%ními partnerská m"sta, a to Bussum

z Nizozemí, Sevlievo z Bulharska, Budvu z &erné Hory, &:%ak ze Srbska a slovenskou

&adcu. Partnerství byla navázána mezi radnicemi m"st i mezi jejich školami

a dalšími institucemi s výjimkou podnikatelské sféry.

9"sto hospoda#í se svým vlastním majetkem a pravideln" zpracovává rozpo%et

vždy na jednoro%ní období. Ve sledovaných letech 2004 - 2011 bylo, krom" roku 2009,

dosahováno rozpo%tového p#ebytku. V roce 2010 Valašské Mezi#$%í disponovalo aktivy

ve výši až 3,5 mld. K% a výsledkem jeho hospodá#ské %innosti byl p#ebytek v hodnot"

tém"# 15,7 mil. K%. V roce 2011 se však po%ítá, stejn" jako v roce 2009,

s dalším propadem v podob" deficitu o hodnot" 56,5 mil. K%.

Tabulka $. 3.1

Vývoj vybraných ukazatel% hospoda!ení m sta Valašské Mezi!#$í v letech 2004 - 2011
(v tis. K%)

Položka 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Da.ové p#íjmy 237 094 280 261 283 345 291 158 316 708 269 296 277 455 264 480
Neda.ové
)#íjmy

53 814 55 433 45 179 48 419 53 129 74 546 83 649 58 460

Kapitálové
)#íjmy

69 945 61 347 34 408 54 840 34 127 38 520 27 557 22 000

(#ijaté dotace 217 987 149 736 120 819 185 695 147 771 186 801 228 825 178 014
&!íjmy
celkem

578 840 546 777 483 751 580 111 551 735 569 163 617 486 522 954

,"žné výdaje 416 839 347 172 361 200 381 443 423 713 453 607 460 786 431 244
Kapitálové
výdaje

102 745 146 383 116 626 138 511 127 562 162 193 141 061 148 211

Výdaje
celkem

519 584 493 555 477 826 519 955 551 275 615 800 601 847 579 455

Saldo p!íjm%
a výdaj%

59 255 53 222 5 925 60 157 461 - 46 637 15 639 - 56 500

Zdroj: Rozpo"tový výhled Valašského Mezi %"í, 2011; vlastní úprava

Tabulka %. 3.1 uvádí celkový p#ehled vybraných rozpo%tových ukazatel!

a jejich výše ve stanoveném období, v%etn" b#eznových hodnot za rok 2011. V p#ehledu

je také možné sledovat vývoj výše p#ijatých dotací, který udává, že nejaktivn"jší
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bylo m"sto p#i využívání dota%ních zdroj! v prvním roce %lenství zem" v EU

a poté v roce 2010, kdy získalo ve#ejnou podporu ve výši až 228,825 mil. K%.

Celková výše finan%ních prost#edk! p#ijatých ve form" dotací od státu

%i EU dosahovala ve sledovaném období výše 1 415,648 mil. K%.

3.1.5 Ob$anská vybavenost

9"sto Valašské Mezi#$%í nabízí plnou technickou vybavenost. Ob%ané, podniky

i subjekty ve#ejné správy mohou využívat služeb pošty, škol, zdravotnických za#ízení

a policie. Území m"sta je z velké %ásti plynofikováno a kompletn" napojeno

na kanalizaci a vodovod. V roce 2007 byla za ú%elem rozvoje internetové infrastruktury

dokon%ena také metropolitní sí7 m"sta. Na tomto projektu participovala i EU,

která se prost#ednictvím svých fond! podílela na úhrad" celkových náklad!

dosahujících tém"# 17 mil. K%.

Kvalitní úrovn" dosahuje také struktura škol a školských za#ízení

na území Valašského Mezi#$%í. Nachází se zde celkem 9 mate#ských škol, 8 škol

základních, dále pak 7 st#edních a vyšších odborných škol, 1 základní um"lecká škola,

1 škola pro sluchov" postižené, 5 za#ízení charakteru d"tského domova

nebo výchovného ústavu a 37 dalších školských za#ízení (nap#. st#edisko volného %asu,

pedagogicko-psychologická poradna nebo plavecká škola). M"sto plní funkci

;#izovatele všech mate#ských, šesti základních škol, d"tského domova a 27 dalších

školských za#ízení.

Na území m"sta se nachází také celá #ada poskytovatel! sociálních služeb,

z nichž v"tšina provádí p#edevším sociální poradenství, ale nachází se zde i za#ízení

nabízející sociální rehabilitaci nebo programy sociální integrace pro rodiny s d"tmi.

K nejvýznamn"jším za#ízením pat#í nap#íklad Azylový d!m pro matky s d"tmi Charity

Valašské Mezi#$%í, Hospicová sociáln" zdravotní l!žka Citadela Hospic nebo Domy

"Pod k#ídly" - byty na p!l cesty. Nedostate%né vybavení m"sta lze spat#ovat v oblasti

domov! pro seniory %i sociáln" terapeutických dílen.

Dobrých výsledk! m"sto dosáhlo p#i analýze stavu kultury, po%tu

a druh! kulturních za#ízení a rozmanitosti kulturního vyžití. Atraktivní lokalitou

je i pro sportovce, kte#í mají k dispozici n"kolik sportovních areál!, v%etn" zimního
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stadionu, letního koupališt" i krytého bazénu. Z rozpo%tu m"sta jsou podporovány

neziskové organizace p!sobící v oblasti sportu (nap#. TJ Valašské Mezi#$%í).

3.1.6 Doprava

9"sto Valašské Mezi#$%í p#edstavuje díky své výhodné poloze v rámci

severní %ásti Zlínského kraje i samotného okresu Vsetín hlavní k#ižovatku silni%ní

i železni%ní dopravy. Územím m"sta vedou d!ležité dopravní tahy spojující

st#ední %ást &R se Slovenkou republikou, ale také jižní %ást Zlínského kraje se severní

Moravou. Silnice I. t#ídy, které jsou majetkem státu, dopl.ují na území m"sta

silnice II. a III. t#ídy v majetku kraje. V posledních letech se však dopravní napojení

na západní %ást &R stává nevyhovující, a proto bylo jako jedna z priorit dalšího rozvoje

území stanoveno také budování kvalitního a moderního napojení na celorepublikovou

silni%ní sí7.

Graf $. 3.4

Intenzita dopravy ve Valašském Mezi!#$í mezi 7. až 16. hodinou
(v po%tu vozidel)

Zdroj: Studie s"ítání dopravy, 2008; vlastní zpracování

Silni%ní doprava ve m"st" nabývá stále v"tší intenzity, což zp!sobuje problémy

s plynulostí provozu a také zvyšuje zne%iš7ování a zat"žování životního prost#edí

emisemi z dopravy. Intenzita silni%ní dopravy na území m"sta dle jednotlivých druh!

vozidel je zaznamenána v Grafu %. 3.4, který ukazuje na velké zatížení osobní
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automobilovou dopravou, jež v dob" dopravní špi%ky ve 14 hodin dosahuje výše

až 11 381 voz! na silni%ních tazích m"sta. Pr!jezd m"stem po hlavním tahu od Hranic

na Morav" do Vsetína tak m!že trvat namísto b"žných 15 minut i více jak hodinu.

Jak již bylo zmín"no, d!ležitou roli v oblasti dopravy sehrává také železni%ní sí7,

která je sou%ástí dvoukolejní elektrifikované trat" spojující Prahu se Slovenskou

republikou, vede zde i jednokolejná tra7 sm"rem na Rožnov pod Radhošt"m

a také Kojetín - Ostrava. V katastru obce Poli%ná, která spadá do správního území m"sta

Valašské Mezi#$%í, je také letišt" s travnatým povrchem, které je v sou%asné

dob" užíváno ke sportovním ú%el!m a do budoucna se plánuje jeho úprava za ú%elem

odbavování menších letadel p#epravujících turisty %i podnikatele. Na území m"sta

se nacházejí také 3 p#istávací plochy pro vrtulníky.

3.1.7 Životní prost!edí

V p#edchozích odstavcích bylo poukázáno na zna%nou zát"ž m"sta silni%ní

dopravou a také na zvýšené množství podnik! sídlících a provozujících svou %innost

na území m"sta nebo v jeho blízkosti. Tyto skute%nosti mohou negativn" ovliv.ovat

stav životního prost#edí, a proto je zapot#ebí v"novat pozornost také hlavním

environmentálním faktor!m - p!1", vod" a ovzduší.

Nejv"tší %ást celkové rozlohy m"sta Valašské Mezi#$%í zaujímá dle údaj!

&SÚ z roku 2009 zem"1"lská p!da (24,97 km2), a to až 46 % území, p#4%emž p#evážnou

%ást tvo#í p!da orná, která se rozkládá na tém"# 26 % (14,13 km2). Významnou

%ást p#edstavuje také p!da lesní tvo#ící až 36 % území (17,21 km2,

z toho 7,23 km2 ve vlastnictví m"sta). Vým"ra zastav"ných ploch p#edstavuje pouze

necelých 5 % (2,42 km2) celkové rozlohy Valašského Mezi#$%í. Realizace projekt!

a investi%ních aktivit m"sta si v posledních letech vyžádaly zvýšené množství

skácených d#evin, které však bylo vykompenzováno novou výsadbou na náhradních

místech.

Valašské Mezi#$%í se rozkládá na soutoku Vsetínské a Rožnovské Be%vy,

které se zde stékají v #eku Be%vu a odtékají z území m"sta do povodí Moravy.

(#estože vodní plochy zaujímají pouze 1,5 % celkové vým"ry území m"sta, p#edstavuje

#eka Be%va zvýšené riziko povod.ové aktivity v období intenzivních srážkových úhrn!,
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a proto došlo k vypracování povod.ových plán! a zlepšení spolehlivosti hlásných

a p#edpov"dních systém! povod.ové služby m"sta.

Také stav ovzduší je podrobován dlouholetému pozorování a zvlášt" pod tlakem

nov" p#ijímané legislativy na rekonstrukci významných zdroj! zne%iš7ování dochází

k mírnému snižování emisí a imisního zatížení životního prost#edí. Zne%iš7ovatelé

tedy mají povinnost zavád"t a používat ty technologie a zp!soby výroby %i zpracování,

které budou díky své ekologické šetrnosti co nejvíce p#ispívat k pln"ní stanovených

imisních limit!. Na základ" Rozptylové studie a m"#ení provád"ného

již od 90. let 20. století byl mezi zne%iš7ovatele na území Valašského Mezi#$%í za#azen

pr!myslový podnik DEZA, a. s., který má nezanedbatelný podíl na zvýšené koncentraci

polycyklických aromatických uhlovodík!. Za hlavní negativní %initele zhoršující kvalitu

ovzduší jsou však ozna%ovány lokální topeništ" spalující tuhá paliva a intenzivní

automobilová doprava.

Odpov"dnost m"sto p#ebírá i v p#ípad" odpadového hospodá#ství.

Za ú%elem #ešení otázek týkajících se nakládání s odpady byl v roce 2005 vypracován

Plán odpadového hospodá#ství stanovující jasné cíle v této oblasti.

V letech 2002 až 2005 bylo možné sledovat snížení objemu komunálního odpadu

a zvyšující se množství separovaného sb"ru. P#esto plán i nadále klade d!raz

na podporu separace složek sm"sných odpad!, díky které by m"lo dojít k výraznému

omezení dodate%ného t#íd"ní.

Komplikace však nadále z!stává p#i nakládání se stavebním odpadem.

Ve Valašském Mezi#$%í totiž chybí v"tší povolené za#ízení na jeho úpravu, zpracování

a následné využití. V roce 2005 byla rovn"ž uzav#ena skládka komunálního odpadu

v obci Hrachovec a komunální odpad je tak svážen na skládku v obci Životice u Nového

Ji%ína. Z pohledu nakládání s odpadními vodami se m"sto nachází na pom"rn"

dobré úrovni. Na konci roku 2005 bylo na ve#ejnou kanalizaci napojeno

90,69 % obyvatel m"sta.

3.1.8 Cestovní ruch

9"sto Valašské Mezi#$%í tvo#í sou%ást turistické destinace zvané Valašsko,

která zahrnuje území mikroregion! Rožnovsko, Valašskomezi#$%ísko-Kele%sko,
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Vsetínsko, Hornolide%sko a Hornovsacké dráhy. Toto místo je spojeno s #adou

jedine%ných folklórních tradic a místních specialit. P#edností m"sta je jeho poloha

situovaná do p#edh!#í poho#í Moravskoslezských Beskyd, Hostýnských vrch!

a Javorník!. I p#esto, že oblasti ozna%ované za lokality s nejvýznamn"jším turistickým

potenciálem leží mimo území m"sta v oblasti Rožnova pod Radhošt"m a Karolinky,

jsou z Valašského Mezi#$%í pom"rn" snadno dostupné, a proto by se m"lo

-"hem budoucího rozvoje m"sta v oblasti cestovního ruchu využít také tohoto

potenciálu. P#i analýze m"sta bylo za oblasti potenciáln" využitelné pro rekreaci

ozna%eno až 52,71 % celkové vým"ry území. Pozitivní vliv na atraktivitu Valašského

Mezi#$%í mají také architektonické památky tvo#ící nedílnou sou%ást m"sta

(nap#. Zámek Žerotín! nebo Zámek Kinských) a stále se rozvíjející volno%asová

infrastruktura na jeho území i v blízkém okolí. [21]

3.3 SWOT analýza

Podklady pot#ebné ke správnému plánování a rozhodování o budoucím rozvoji

'"sta by m"ly krom" kompletního popisu stávající situace zahrnovat

také tzv. SWOT analýzu. Tato strategická analýza poukazuje na silné i slabé stránky

'"sta, které p#edstavují faktory, jež zlepšují nebo naopak znevýhod.ují jeho postavení

a konkurenceschopnost v!%i ostatním obcím a m"st!m. Dále SWOT analýza uvádí,

jaké p#íležitosti se m"stu otevírají a jaká rizika by jeho rozvoj v budoucnu mohla

ohrozit a m"la by proto být minimalizována.

Silné stránky m sta Valašské Mezi!#$í

 strategická poloha m"sta v rámci &eské republiky i v!%i Slovenské republice

 1!ležité tahy silni%ní a železni%ní osobní i nákladní dopravy vedoucí m"stem

 vysoké zastoupení služeb a obchodu vzhledem k celkové hospodá#ské struktu#e

 nabídka pracovních možností u velkých podnik! i pro ob%any okolních obcí

 potenciál ploch pr!myslové zóny Lešná, která je ve vlastnictví a správ" m"sta

 míra nezam"stnanosti blížící se úrovni pr!'"rné výše nezam"stnanosti v &R

 široký výb"r studijních obor! na SŠ a možnost studovat na VŠ nebo VOŠ

 kladný p#ístup ob%an! Valašského Mezi#$%í k t#íd"ní komunálního odpadu

 fungující metropolitní telekomunika%ní sí7 pokrývající významnou %ást m"sta



36

Slabé stránky m sta Valašské Mezi!#$í

 nevyhovující kapacity a vybavení ubytovacích za#ízení ur%ených pro studenty

 nedostate%né využití potenciálu vztah! se zahrani%ními partnerskými m"sty

 nedostate%ná bezbariérovost p#edevším centra m"sta Valašské Mezi#$%í

 velká vzdálenost mezi stanovišti autobusového nádraží a nádržím vlakovým

 zastaralost vozového parku MHD a nedosta%ující kapacity parkovacích míst

 malá spolupráce podnikatelského a ve#ejného sektoru p#i plánování rozvoje m"sta

 existence významných zne%iš7ovatel! ovzduší na území a v blízkosti m"sta

&!íležitosti m sta Valašské Mezi!#$í

 zlepšení využití možností %erpání finan%ních prost#edk! ze zdroj! EU i &R

 snížení intenzity dopravy v centru výstavbou obchvatu m"sta Valašské Mezi#$%í

 zlepšení sportovní infrastruktury, rekonstrukce stávajících sportovních areál!

 využití potenciálu pr!myslové zóny Lešná k podpo#e podnikání a zam"stnanosti

 intenzivn"jší využití a zvýšení kvality ve#ejné dopravy, p#edevším autobusové

 snížení energetické náro%nosti budov m"sta s využitím dota%ních prost#edk!

 podpora zavád"ní a zvýšení po%tu užívání obnovitelných zdroj! energie

Hrozby m sta Valašské Mezi!#$í

 snižování po%tu obyvatel m"sta Valašské Mezi#$%í a demografické stárnutí ob%an!

 neúsp"ch m"sta p#i %erpání finan%ních prost#edk! ze zdroj! EU a &R

 zanedbání pé%e a následné zhoršení stavu architektonických památek m"sta

 pokles dostupné pracovní síly v d!sledku pokra%ujícího trendu stárnutí populace

 zhoršení dosavadní úrovn" školství a také kvality kultury a sportu na území m"sta

 nedostate%né #ešení dopravní zát"že m"sta a následné zhoršení stavu ovzduší

 negativní postoj ob%an! k základním povinnostem v environmentální oblasti [21]

3.4 Strategické plánování

Již 12 let se m"sto Valašské Mezi#$%í v"nuje strategickému plánování,

aby mohlo svým ob%an!m trvale nabízet kvalitní místo pro život a sou%asn"
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poskytovalo výhodné prost#edí pro podnikatelskou %innost, která zajiš7uje

jeho prosperitu a konkurenceschopnost. Vzhledem ke své poloze i sou%asným

podmínkám k tomu má velmi dobré p#edpoklady, musí však tento potenciál využít.

3.4.1 Vývoj strategického plánování

Historie strategického plánování m"sta Valašské Mezi#$%í zapo%ala za%átkem

roku 1999, kdy bylo p#ijato rozhodnutí o vypracování první strategie ekonomického

rozvoje m"sta. Práce na jejím sestavení za%aly v kv"tnu daného roku ustanovením

komise pro strategický rozvoj, kterou tvo#ili zástupci samosprávy, státní správy,

ale také podnikatelské sféry a odborné ve#ejnosti regionu i samotných %lenských obcí.

Realizace projektu spo%ívala v provedení výzkumu v oblasti podmínek podnikání,

pr!zkumu ve#ejného mín"ní o život" ve m"st" a vytvo#ení kompletní charakteristiky

'"sta z hlediska ekonomické situace, ve#ejné správy, institucionálního vybavení

a životní úrovn" jeho obyvatelstva. Následovalo vypracování SWOT analýzy

Valašského Mezi#$%í, na jejímž základ" mohly být vyhodnoceny kritické oblasti

ohrožující jeho další rozvoj. Celý proces vyvrcholil dne 27. ledna 2000,

kdy zastupitelstvo m"sta na svém zasedání schválilo dokument Strategický plán rozvoje

'"sta Valašské Mezi#$%í.

V souvislosti se vstupem &eské republiky do EU se m"st!m naskytly

nové p#íležitosti získání finan%ních prost#edk! na podporu jejich aktivit z fond! EU.

Z tohoto d!vodu m"sto p#istoupilo v dubnu roku 2004 k aktualizaci Strategického plánu

rozvoje m"sta Valašské Mezi#$%í. &innosti související s jejím vypracováním

byly sv"#eny zpracovateli vybranému na základ" výb"rového #ízení, jehož výsledky

však nebyly vyhovující. Dne 25. ledna 2007 zastupitelstvo m"sta schválilo vypracování

projektu Specifikace strategických témat a opat#ení jakožto sou%ást aktualizace

strategického plánu z roku 2000. Pozd"ji došlo k up#esn"ní rozsahu tohoto projektu

a jeho realizace byla provád"na pod názvem Vize a strategie rozvoje m"sta Valašské

Mezi#$%í do roku 2025 (VIZE 2025). V první etap" jeho realizace byla provedena

aktualizace projektového inkubátoru a došlo k vytvo#ení Ak%ního plánu projekt! m"sta

na rok 2008. Poté následovala druhá etapa, která se již zabývala vypracováním

strategického dokumentu m"sta do roku 2025. Za jeho zpracovatele byla vybrána

Rozvojová agentura VIA, o. p. s. sv!j závazek splnila. Výsledkem byl dokument
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obsahující podrobnou analýzu m"sta v%etn" strategie jeho rozvoje.

Dne 26. %ervna 2008 došlo k jeho schválení a proces aktualizace byl ukon%en. [13]

3.4.1 Strategie rozvoje m sta do roku 2025

Strategie rozvoje m"sta Valašské Mezi#$%í vychází z výše zmín"ného dokumentu

VIZE 2025, který definuje, jakým by se m"sto do budoucna m"lo stát a k dosažení

tohoto stavu vymezuje díl%í strategické cíle a opat#ení k jejich napl.ování.

Rozvoj m"sta by m"l sm"#ovat k vytvo#ení takového místa, které bude p#edevším

atraktivní pro turisty, investory a podnikatele i jeho obyvatele, bude bezpe%né,

bezbariérové, šetrné k životnímu prost#edí, nabízející bohaté kulturní i sportovní vyžití,

kvalitní vzd"lávání a služby, propracovanou dopravní i technickou infrastrukturu

a bude naslouchat svým ob%an!m a napomáhat jim v tíživých životních situacích.

Na základ" analýzy sou%asného stavu m"sta byly ur%eny 4 strategické oblasti,

které z pohledu budoucího rozvoje Valašského Mezi#$%í sehrávají významnou roli.

Každá z nich obsahuje opat#ení do roku 2013, která mají k dosahování vymezených

strategických cíl! rozvoje m"sta napomáhat.

Kultura, školství a sport

První ze strategických oblastí má p#ímý vliv na spokojenost ob%an!,

protože se zam"#uje na vzd"lávání a nabídku kulturního, sportovního

a jiného volno%asového vyžití, které mají obyvatelé m"sta k dispozici. Orientace

na možnosti vzd"lávání a úrove. školství souvisí s výchovou mladé generace populace

žijící ve m"st" i jeho blízkém okolí. Zd!raz.ována je mimo jiné pot#eba lepšího

využívání potenciálu vztah! se zahrani%ními partnerskými m"sty v této oblasti

a pozornost je soust#ed"na také na využití architektonického bohatství m"sta v oblasti

kultury a cestovního ruchu. Podrobné zam"#ení opat#ení v%etn" aktivit

a p#edpokládaných zdroj! jejich financování jsou zpracovány v P#íloze %. 11.

Zlepšující se životní prost!edí a infrastruktura

Za druhou ze strategických oblastí bylo ozna%eno zlepšování životního prost#edí

zahrnující pé%i o stav ovzduší, vodních tok!, ve#ejné zelen" i problematiku odpadového

hospodá#ství. Opat#ení, která uvádí P#íloha %. 12, se zam"#ují p#edevším na snižování

energetické náro%nosti budov ve vlastnictví m"sta. Úspora energií p#ispívá k výraznému
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snížení provozních náklad!. N"kolikrát již byl zmín"n také problém nadm"rné hustoty

dopravy uvnit# m"sta zat"žující životní prost#edí, a proto jsou opat#ení zam"#ena

i na  bezmotorovou dopravu. Aktivity m"sta mají sm"#ovat také k budování kvalitní

technické infrastruktury a vytvo#ení spolehlivého systému protipovod.ové ochrany.

" sto podnikatel% a zam stnanosti

Další strategická oblast m"sta Valašské Mezi#$%í sm"#uje, jak název napovídá,

k vytvo#ení atraktivního místa pro podnikatele a k podpo#e zam"stnanosti.

(!sobení malých a st#edních podnik! na území m"sta má pozitivní vliv na poptávku

po kvalifikované pracovní síle a zlepšování situace na trhu práce. Opat#ení

v rámci této oblasti, v%etn" jejich cíle a konkrétních aktivit, jsou uvedeny

v P#íloze %. 13. Sou%ástí plánovaných krok! je nap#íklad i propagace pr!myslu a široké

nabídky služeb poskytovaných na území m"sta a zvyšujících jeho konkurenceschopnost

a p#itažlivost pro další investory.

Dostupné zdravotní a sociální služby

Poslední oblast, na které ze zna%né %ásti také závisí rozvoj m"sta

a je jí proto v"nována zvláštní pozornost, byla definována za ú%elem optimálního

nastavení a dalšího rozvoje systému sociálních a zdravotních služeb. V souvislosti

s uplat.ováním rovných p#íležitostí je snaha soust#ed"na také na budování

"M"sta bez bariér". Za#azena jsou zde však i opat#ení sm"#ující k podpo#e celoživotního

vzd"lávání nebo rozvoji dobrovolnictví a dalším cíl!m, jež jsou vyjmenovány

v P#íloze %. 14. [21]
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4 Realizované projekty

Již od vstupu zem" do EU m"sto Valašské Mezi#$%í aktivn" využívá finan%ní

pomoci poskytované z fond! EU. Uskute%nilo #adu projekt! zam"#ených nap#íklad

na rozvoj informa%ního systému zna%ení památek ve m"st" nebo na rozvoj lidských

zdroj! na M"Ú Valašské Mezi#$%í. Velká %ást aktivit spolufinancovaných z prost#edk!

EU sm"#ovala do oblasti dopravní infrastruktury a nebo k ochran" a obnov" životního

prost#edí, které se na území m"sta, jak bylo uvedeno v kapitole zabývající

se charakteristikou a analýzou Valašského Mezi#$%í, potýká s #adou nep#íznivých vliv!.

4.1 Vybrané projekty m sta

(#estože se m"sto angažovalo již v n"kolik desítkách projekt!, které se ve v"tší

%i menší mí#e dotýkají také environmentální oblasti, budou v následující %ásti p#iblíženy

pouze vybrané p#íklady projekt! Valašského Mezi#$%í. Všechny tyto projekty

jsou zachyceny v P#íloze %. 15, která uvádí také strukturu zdroj!+ %erpání finan%ních

prost#edk!.

Zelená pro Beskydy

,"hem prvního programovacího období, jehož se &R ú%astnila, využilo

'"sto Valašské Mezi#$%í finan%ní pomoci Iniciativy Spole%enství

Interreg III A &eská republika - Slovenská republika k realizaci hned dvou projekt!

v oblasti životního prost#edí. První z nich byl uskute%/"n pod názvem Zelená

pro Beskydy - využití obnovitelných energetických zdroj!. Projekt byl zahájen

1. %ervna 2005 a z rozpo%tu EU byla na jeho realizaci poskytnuta podpora ve výši

4 455 000 K% (75 % celkových náklad!).

Cílem projektu bylo snížení náklad! na provoz venkovního koupališt"

ve Valašském Mezi#$%í díky využití obnovitelných zdroj! energie pro oh#ev bazénové

vody a sou%asné snížení emisní zát"že ovzduší a zkvalitn"ní služeb

valašskomezi#$%ského sportovního areálu, jehož je koupališt" sou%ástí.

Samotná realizace spo%ívala v montáži 80 kus! solárních panel! na st#echu objektu

šaten koupališt" a 3 kus! tepelných %erpadel, které využívají tepelné energie vzduchu.
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Zahrani%ní partnerství se sousedskou %lenskou zemí EU, které je podmínkou %erpání

prost#edk! z programu Interreg III A, bylo navázáno se slovenským družebním m"stem

&adca, které se podílelo na koordinaci projektových aktivit a zajiš7ovalo také propagaci

a publicitu projektu. K jeho ukon%ení došlo dne 1. listopadu 2006.

Studie obnovitelných zdroj% energie

Další projekt, na jehož úhrad" se podílela mimo jiné i EU prost#ednictvím

programu Interreg III A &R - SR a jenž se zabýval oblastí životního prost#edí, se nazývá

Studie využití obnovitelných zdroj! energie jako nástroj ke zlepšení životních

podmínek obyvatel Valašského Mezi#$%í (zkrácen" Studie OZE). Projekt byl zahájen

dne 11. srpna 2005 a jeho cílem bylo podrobn" popsat sou%asný stav životního prost#edí

ve m"st", p#edložit návrhy konkrétních projekt!, které by p#ispívaly ke snížení emisí

za pomoci obnovitelných zdroj! energie (OZE), a zavést systémové partnerství,

které by usilovalo o obnovu a zlepšování kvality ovzduší ve m"st" i v celém regionu.

Výsledný spis má charakter strategického dokumentu a zahrnuje analýzu zástavby

katastrálního území Valašského Mezi#$%í, pasportizaci budov ve vlastnictví m"sta,

)#ehled o spot#eb" energií a množství produkovaných emisí, analýzu využití potenciálu

jednotlivých druh! OZE, možnosti #ešení udržitelného rozvoje m"sta ad.

Celkové náklady projektu se vyšplhaly na 1 912 000 K%. Ze zdroj! EU

bylo uhrazeno 1 434 000 K% (75 %) a ze zdroj! národních pak 96 000 K% (5 %).

Na projektu se op"t podílelo zahrani%ní partnerské m"sto &adca, jež touto cestou

získávalo informace o p#íprav" a realizaci takovéhoto typu projektu. Ukon%en

byl dne 30. listopadu 2006.

Revitalizace zámeckého parku

Dne 17. listopadu 2008 byl zahájen projekt Revitalizace zámeckého parku

u zámku Kinských ve m"st" Valašské Mezi#$%í, jehož realizace m"la také p#isp"t

ke zlepšování kvality životního prost#edí a životních podmínek ve m"st".

Finan%ní zdroje tvo#ila dotace EU poskytnutá v rámci ROP NUTS II St#ední Morava

(ROP SM) v hodnot" 16 401 328 K% (70 %), dále finan%ní podpora ze zdroj!+ &R

ve výši 953 595 K% a vlastní podíl m"sta %inil 5 784 973 K%.
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Projekt byl uskute%/"n za ú%elem vybudování klidové a relaxa%ní zóny m"sta,

která bude vhodným místem pro setkávání obyvatel a povede ke zlepšení životního

prost#edí, oživení významné kulturní památky m"sta a jejímu zp#ístupn"ní ve#ejnosti.

V letech 2000 až 2003 tomuto kroku p#edcházel projekt financovaný z prost#edk!

Státního fondu pro životní prost#edí &R (SFŽP). Byla však provedena

pouze revitalizace zelen" a kv!li nedostatku financí nebyla v"nována pozornost

nap#íklad nevyhovujícímu oplocení, drobnému mobiliá#i parku nebo osv"tlení.

O p"t let pozd"ji proto m"sto p#istoupilo k novému projektu spolufinancovanému

z fond! EU, který byl dokon%en dne 16. %ervence 2010.

Zateplování budov

V letech 2009 a 2010 se m"sto zam"#ilo na snižování energetické náro%nosti

svých budov. Zrealizovány byly projekty Zlepšení tepeln" technických vlastností

obvodových konstrukcí budov MŠ Vyhlídka, Valašské Mezi#$%í a Zlepšení tepeln"

technických vlastností obvodových konstrukcí budov ZŠ Masarykova,

Valašské Mezi#$%í. První z uvedených projekt! byl spolufinancován z prost#edk! EU

poskytnutých z OPŽP ve výši 4 590 606 K% (85 % celkových náklad!) a ze Státního

fondu životního prost#edí 270 036 K% (5 %). Úpravy ZŠ Masarykova si vyžádaly

celkové náklady v hodnot" 16 997 371 K% a na jejich úhrad" se taktéž podílela EU

v rámci OPŽP, a to %ástkou 14 447 765 K% (85 %), a SFŽP &R sumou

849 868 K% (5 %).

Cílem obou projekt! bylo provedení stavebních úprav za ú%elem zlepšení

tepeln" technických parametr! objekt! (zateplení obvodových st"n, zateplení st#ešních

konstrukcí spojovacích chodeb, vým"na oken a dve#í), dosažení snížení spot#eby

energie a zlepšení tepelné pohody d"tí, které za#ízení navšt"vují. Realizací projekt!

'"sto Valašské Mezi#$%í postoupilo v napl.ování dlouholetého zám"ru,

který si v oblasti snižování energetické náro%nosti budov ve svém vlastnictví vyty%ilo.

Cyklostezka Be$va

Úsp"šné bylo m"sto také p#i žádosti o finan%ní pomoc z prost#edk!

ROP NUTS II SM na podporu projektu Cyklostezka Be%va - páte#ní stezka katastrem

'"sta Valašské Mezi#$%í. Jeho realizace byla zapo%ata v roce 2009 a cílem

bylo dosáhnout odleh%ení pro silni%ní dopravu a zajišt"ní bezpe%nosti cyklist! svedením
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cyklistické dopravy mimo frekventované komunikace. Náklady projektu %inily celkem

53 305 050 K%. EU poskytla finan%ní podporu na úhradu celkových náklad!

ve výši 42 171 900 K% (80 % všech uznatelných náklad! projektu). Zbylá

%ást byla uhrazena za finan%ní ú%asti &R ve výši 3 711 050 K% a m"sta samotného.

Úsp"šné dokon%ení projektu prob"hlo v srpnu roku 2010.

Revitalizace rybníku

V lednu letošního roku byl zahájen projekt Revitalizace rybníku v kasárnách,

jehož cílem je odbahn"ní rybníka v areálu bývalých kasáren m"sta Valašské Mezi#$%í,

obnova a regenerace urbanizované krajiny a zlepšení stávajícího p#írodního prost#edí

a životních podmínek pro ohrožené druhy zví#at a rostlin, které se v tomto teritoriu

nacházejí. Na úhradu celkových náklad! 3 261 869 K% je požadována dotace ze zdroj!

EU v rámci OPŽP ve výši 2 772 589 K% (85 %) a ze zdroj!+ &R v hodnot"

163 094 K% (5 %). Ostatní náklady budou zaplaceny z vlastních prost#edk! m"sta.

Revitalizace zelen 

Sou%asn" s úpravami rybníka je plánována také I. etapa projektu Revitalizace

zelen" v areálu bývalých kasáren ve Valašském Mezi#$%í, na jehož realizaci byla podána

žádost o finan%ní podporu z OPŽP v hodnot" 1 105 915 K% (85 % celkových náklad!

projektu) a z rozpo%tu &R ve výši 65 054 K% (5 %). V rámci projektu má být v daném

prostoru vybudován lesopark zachovávající ekologicky stabilní systém p#írodních

hodnot. M"lo by tak zde vzniknout místo vhodné pro vzd"lávání d"tí a relaxaci

obyvatelstva i návšt"vník!, kte#í v dob" svého volna hledají namísto ruchu m"sta klidné

místo k odpo%inku.

'istá !eka Be$va

Zmín"n by zde m"l být také projekt &istá #eka Be%va, jenž byl realizován v roce

2005. Nositelem projektu byl v tomto p#ípad" svazek obcí Mikroregion Vsetínsko10,

avšak realizován byl i na území m"sta Valašské Mezi#$%í. Zám"rem projektu bylo

odkanalizovat obce s více než 2 000 obyvatel, které se nacházejí v povodí Rožnovské

a Vsetínské Be%vy a zárove. provést modernizaci p#ilehlých %istíren odpadních vod.

10 Mikroregion Vsetínsko je dobrovolným svazkem 43 obcí okresu Vsetín, v%etn" Valašského Mezi#$%í.
Byl založen 19. ledna 2000 za ú%elem spolupráce p#i #ešení spole%ných problém!. [53]
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Na jeho financování se EU podílela prost#ednictvím fondu p#edvstupní pomoci

ISPA. Celkové náklady tohoto projektu %inily 1,114 mld. K%, p#4%emž dotace z EU

pokryly %ást v hodnot" 779,8 mil. K% (70 %) a zbytek byl uhrazen s využitím

syndikovaného bankovního úv"ru a finan%ní pomoci SFŽP (5,6 %). Nejv"tší %ást

z celkové finan%ní alokace p#ipadla m"stu Valašské Mezi#$%í, kde došlo k vybudování

dosud chyb"jícího napojení místních %ástí Bynina, Krhová, Podlesí a Poli%ná

na ve#ejnou kanaliza%ní sí7. Projekt byl ukon%en 22. kv"tna 2007. V sou%asné dob"

probíhá navazující projekt &istá #eka Be%va II zam"#ující se na odkanalizování obcí

s mén" než 2 000 obyvatel. Celkové náklady jsou stanoveny na 143 mil. K%, finan%ní

spoluú%ast EU je poskytována z OPŽP a dokon%en by m"l být do roku 2014. [22]

4.2 Zhodnocení vybraných projekt%

Z p#íklad! projekt! realizovaných m"stem Valašské Mezi#$%í je možné

vysledovat, že hlavní pozornost byla v"nována p#edevším problematice OZE

a snižování spot#eby energií. První z krok! v dané oblasti byl proveden

již v roce 2006 a vedl k využití solární energie na oh#ev vody pro venkovní bazény

místního koupališt". Tento po%in se setkal s #adou kladných ohlas! ze strany odborník!

i ve#ejnosti a p#inesl m"stu také uznání na p!1" EU. Spole%nost Enviros, s. r. o.,

jež se OZE zabývá, prezentovala projekt m"sta Zelená pro Beskydy poslanc!m

Evropského parlamentu jako p#íklad úsp"šného projektu a dobré praxe.

Nejenže využití solárních kolektor! p#ineslo odleh%ení emisní zát"že ovzduší,

ale sou%asn" došlo i ke snížení energetické náro%nosti a poklesu provozních náklad!

daného objektu ro%/" až o 156 000 K%. Koupališt" se stalo nezávislým na vn"jších

energetických zdrojích. Neopomenutelným p#ínosem realizace projektu

je také propagace OZE, díky které jsou možnosti a p#ínosy jejich využití prezentovány

ve#ejnosti. Využívání solárních kolektor! umož.uje prodloužení sezóny koupališt"

až o n"kolik týdn!, a protože je oh#ívána také voda používaná ve venkovních sprchách,

zvýšil se standard služeb poskytovaných návšt"vník!m tohoto za#ízení. P#eshrani%ní

spolupráce s m"stem &adca, které se na realizaci projektu podílelo a p#edstavovalo

dosažené výsledky na Slovensku, bude mít také pozitivní vliv na cestovní

ruch Valašského Mezi#$%í i Mikroregionu Valašskomezi#$%ísko-Kele%sko.
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Problematikou OZE, které do té doby nebyla v"nována dostate%ná pozornost,

se m"sto dále zabývalo a rozhodlo se p#istoupit k vypracování kompletní studie

o možnostech jejich využití na území Valašského Mezi#$%í. Vedení m"sta tak získalo

dokument, na základ" kterého m!že p#istupovat k realizaci nejvhodn"jších projekt!

pro udržitelný rozvoj m"sta a spokojenost jeho obyvatel. Graf %. 4.1 znázor.uje podíly

jednotlivých druh! OZE na celkovém využitelném potenciálu OZE ve Valašském

Mezi#$%í. Jejich využití by m"stu mohlo zabezpe%it až 478 tisíc GJ/rok, což jsou,

jak uvádí studie, asi 3/4 celkové spot#eby paliv a energií domácností m"sta.

Zd!raz.ován je zde p#edevším potenciál biomasy, jejíchž zdroj! je na území m"sta

i v jeho okolí dostatek. Na základ" zjišt"ného stavu životního prost#edí a p#ehledu

jeho zne%iš7ovatel! ve m"st" byla Studií OZE za hlavní prioritu ozna%ena ochrana

ovzduší.

Graf $. 4.1

Využitelný potenciál OZE na území m sta Valašské Mezi!#$í (v GJ/rok)

Zdroj: Studie využití obnovitelných zdroj! energie; 2006; vlastní úprava

(#i zpracovávání výše zmín"né studie byla provedena také pasportizace budov

ve vlastnictví m"sta a následn" byly vyhodnoceny možnosti snížení jejich energetické

náro%nosti. Výsledky se staly podkladem pro realizaci projekt! zam"#ujících
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se na zlepšení tepeln" technických vlastností budov MŠ Vyhlídka a ZŠ Masarykova,

jejichž z#izovatelem je Valašské Mezi#$%í. Uskute%/"ním t"chto projekt! bylo dosaženo

úspor tepelné energie v topném období. To s sebou p#ináší pozitivní vliv na životní

prost#edí, které je mén" zat"žováno emisemi. Úspora provozních náklad! po realizaci

zateplení za jeden rok provozu dosahuje v p#ípad" MŠ Vyhlídka

výše tém"# 156 tisíc K% a u ZŠ Masarykovy dokonce více než 536 tisíc K%.

Zárove. došlo k technickému zhodnocení t"chto budov a zp#íjemn"ní prost#edí pro d"ti

navšt"vující tato vzd"lávací za#ízení.

Uvedeny byly také aktivity m"sta v oblasti pé%e o krajinu. Jak již bylo zmín"no,

jednou z historických památek m"sta je zámek Kinských, kde sídlí Muzeum regionu

Valašsko. P#ilehlý anglický zámecký park s hodnotnými d#evinami je #azen

k významným p#írodním památkám Mikroregionu Valašskomezi#$%sko-Kele%sko

a p#edstavuje nejv"tší park svého druhu v okrese Vsetín. Proto je žádoucí chránit

jej a vytvá#et zde vyhledávanou odpo%inkovou zónu. Tuto snahu úsp"šn" naplnil projekt

zabývající se revitalizací tohoto parku. Bylo vytvo#eno místo, kde mohou trávit

sv!j volný %as lidé všech v"kových kategorií a kde si mohou bezpe%/"

hrát také jejich d"ti. V souladu se zdejší krajinou zde pro n" bylo vybudováno d"tské

>#išt", na jehož tvorbu byly použity zásadn" p#írodní materiály.

Významný dopad má projekt na ovzduší, které pat#í k nejvíce zne%išt"ným

v celém Zlínském kraji. Zelené prostranství takovéhoto rozsahu totiž významn" p#ispívá

k produkci kyslíku, omezování prašnosti a tlumení hlu%nosti uvnit# m"sta.

Obdobný p#ínos pro životní prost#edí m"sta p#inesla realizace projekt! na revitalizaci

zelen" v areálu bývalých kasáren Valašského Mezi#$%í a rybníku, který se zde nachází.

Krom" estetického ú%inku došlo odbahn"ním rybníka a jeho úpravy navíc ke zlepšení

životních podmínek pro vzácné a ohrožené druhy živo%ich! a rostlin,

které jsou na zdejším vodním systému závislé.

Pozitivní vliv na kvalitu povrchových vod a vodní hospodá#ství Valašského

Mezi#$%í p#inesl projekt &istá #eka Be%va, i když se nejedná o projekt m"sta,

ale Mikroregionu Vsetínsko. V roce 2001 byl MŽP &R za#azen mezi padesát nejv"tších

ekologických projekt! a jeho realizace znamenala zlepšení životních podmínek obyvatel

'"sta i zvýšení atraktivity prost#edí pro jeho návšt"vníky. P#i provád"ní rekonstrukce

%istírny odpadních vod a výstavby kanalizace bylo použito vysoce moderních
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technologických za#ízení. Funk%nost i kvalitu provedení takto rozsáhlého projektu

oce.ují %eští i zahrani%ní odborníci. Od roku 2007, kdy byl projekt ukon%en, je možné

sledovat postupné zlepšení kvality vody v #ece Be%va a návrat živo%išných druh!,

kte#í zde žili v dobách, kdy pr!myslové podniky a další zdroje zne%išt"ní ješt" nebyly

)#íliš rozší#eny.

Uveden byl také projekt Cyklostezka Be%va, který se na oblast životního

prost#edí p#ímo nezam"#oval, ale z pohledu dopravy ho nep#ímo ovliv.uje. Vybudované

cyklotrasy umož.ují ob%an!m využívat bezmotorové dopravy namísto dopravy

motorové, %ímž je alespo.+%áste%/" snižována zát"ž ovzduší. Ob%ané mají také možnost

aktivn" trávit sv!j volný %as v p#írodním prost#edí mimo frekventované silni%ní

tahy a ruch m"sta.

V p#ípad" Valašského Mezi#$%í tedy lze #íci, že vyvíjí nemalé úsilí a fond! EU,

kterým je v rámci této práce v"nována zvláštní pozornost, i prost#edk!+ &R využívá

pom"rn" úsp"šn". Celková suma finan%ní podpory z t"chto zdroj! na realizaci

vybraných projekt!+ %inila 93 784 800 K%. P#evážnou %ást uznatelných náklad!

jednotlivých projekt! financovala samotná EU, a to ve výši 70 až 85 %. Pozornost

byla v"nována hlavn" zlepšování stavu ovzduší, kdy došlo k využití OZE na místním

koupališti a také byla vypracována studie zabývající se dalším využitím OZE v rámci

území Valašského Mezi#$%í. Dále byla provedena výstavba cyklostezky,

jež má napomáhat ke snížení zát"že ovzduší využíváním bezmotorové dopravy,

a byly realizovány projekty p#ispívající k energetickým úsporám budov ve vlastnictví

'"sta, projekty na obnovu zelených prostranství a zapojením se do projektu

&istá #eka Be%va i na kvalitu vod.

4.3 Návrhy dalšího zam !ení projekt%

Programové období vymezené roky 2007 a 2013 se blíží ke konci,

a proto již m"sto Valašské Mezi#$%í do roku 2013 neuvažuje o realizaci nových,

nep#ipravených projekt!. Je však vhodné, aby posledních t#í let využilo k dokon%ení

probíhajících a naplánování a p#íprav" nových projekt!, protože v následujícím

programovém období se mu otev#ou další možnosti využití prost#edk! EU. Na základ"

silných a slabých stránek lze definovat problémové oblasti, jejichž #ešením by se m"sto
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'"lo do budoucna zabývat a na jejichž podporu by v p#ípad" vypracování kvalitního

projektu mohly být %erpány také finan%ní prost#edky z fond! EU.

Jak bylo uvedeno v kapitole zabývající se strategickým plánováním,

za jednu z prioritních oblastí svého rozvoje si m"sto stanovilo životní prost#edí,

protože si uv"domuje závažnost problém! s ním spojených. Z tohoto d!vodu byl v roce

2009 proveden pr!zkum ve#ejného mín"ní, jehož cílem bylo zhodnotit vnímání kvality

životního prost#edí ob%any m"sta. Dotazníkového šet#ení, které neslo název

Kvalita života ve Valašském Mezi#$%í - životní prost#edí, se zú%astnilo celkem

671 respondent!, což p#edstavuje velmi kvalitní reprezentativní vzorek odrážející

skute%né názory ob%an! na sou%asnou situaci a problémy m"sta. Níže formulované

návrhy projekt! proto budou vycházet z výsledk! tohoto šet#ení.

Respondenti se vyjad#ovali p#edevším k dotaz!m týkajících se %ty# st"žejních

oblastí životního prost#edí. První z nich byla zam"#ena na zele. m"sta,

které je dle ob%an! ve Valašském Mezi#$%í dostatek (uvedlo 54,55 % respondent!),

avšak uvítali by zde více ploch využitelných k relaxaci a sportu (55,14 %). Druhá %ást

dotazníku byla sm"#ována na kvalitu ovzduší, kdy s tvrzením, že jeho nejv"tším

zne%iš7ovatelem je pr!mysl, souhlasilo až 58,12 % respondent!, v p#ípad" dopravy

to bylo o n"co mén" (38,19 %). Velká spokojenost ob%an! je patrná v oblasti zabývající

se úklidem a %istotou m"sta v podob" údržby jeho ve#ejných prostranství

(spokojeno 71,68 % respondent!). Poslední dotazovanou oblastí bylo odpadové

hospodá#ství, v rámci kterého uvedlo více než 80 % respondent!, že v domácnosti t#ídí

odpad (sklo, papír, plasty). Tém"# 37 % dotázaných však považuje vybavení m"sta

kontejnery na t#íd"ný odpad za nedosta%ující a p#es 66 % respondent! pokládá

za nutné #ešení problematiky uzav#ené skládky tuhého komunálního odpadu v místní

%ásti Hrachovec. [10]

4.3.1 Ekologická doprava

Valašské Mezi#$%í je dle výsledk! výše zmín"ného dotazníkového šet#ení

hodnoceno ob%any jako m"sto s vysoce zne%išt"ným ovzduším. Za jednoho z hlavních

zne%iš7ovatel! byla krom" pr!myslu ozna%ena také doprava. Jak bylo uvedeno

v Grafu %. 3.4, m"sto je zat"žováno silni%ní automobilovou dopravou ve vysoké mí#e

tém"# po celý den a s tím souvisí také zvýšené množství emisí. Ur%ité uleh%ení
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'"la p#inést realizace projektu Cyklostezka Be%va, díky které mohou obyvatelé m"sta

na místo automobilové dopravy využívat k cest" do práce nebo do školy zdrav"jší

a mnohem levn"jší p#epravy po nov" vybudovaných %i upravených cyklistických

trasách.

Toto #ešení však do zna%né míry závisí na pov"trnostních podmínkách

a také možnostech ob%an!, p#edevším zdravotních. M"sto by se proto mohlo zam"#it

také na zavedení ekologické hromadné dopravy na území m"sta a podporu

jejího využívání namísto individuální automobilové dopravy. Zastaralý vozový

park MHD byl jedním z bod! za#azených mezi slabé stránky m"sta. Nahrazení

naftových autobus! vozy s pohonem nap#. na stla%ený zemní plyn11 (CNG),

by tak mohlo p#edstavovat vhodné #ešení, jež by ob%ané zcela jist" ocenili jak z pohledu

svého zdraví, tak i pohodlí, které by nové autobusy p#inesly. Výhodou využití zemního

plynu je krom" nižšího po%tu produkovaných emisí také jeho dostupnost a nízká cena,

díky které by nemuselo dojít k nár!stu jízdného spojeného s demotivací ob%an!

k používání tohoto zp!sobu p#epravy. Na podporu navrhovaného typu projektu

by m"sto mohlo získat finan%ní podporu z prost#edk! EU v rámci ROP NUTS II St#ední

Morava, prioritní osy 1 Doprava.

Realizace takového projektu by navíc p#isp"la k %áste%nému snížení hustoty

provozu ve m"st" a usnadnila tak jeho pr!jezdnost. Provoz voz! na tento druh pohonu

vyžaduje dostupnost speciální plnící stanice CNG. Její výstavba je na území Valašského

Mezi#$%í však již plánována, a to je dalším pozitivem pro p#ípad zavád"ní ekologické

dopravy. P#íkladem úsp"šné realizace takovéhoto typu projektu m!že být m"sto Most,

které v minulém programovacím období získalo dotaci z prost#edk! ERDF

v rámci SROP ve výši 59 mil. K% na nákup deseti nízkopodlažních plynových autobus!.

4.3.2 Využití biomasy

Studie OZE, která byla pro m"sto zpracována, uvádí jako jeden z dalších

%initel! zhoršujících kvalitu ovzduší ve Valašském Mezi#$%í stále ješt" vysoký

11 Stla%ený zemní plyn (CNG neboli Compressed Natural Gas) p#edstavuje jednu z možností
alternativních pohon! vhodných pro MHD. Jeho použitím je zcela omezena kou#ivost a výskyt pevných
%ástic unikajících do ovzduší, dochází také k výrazn" nižší prašnosti, emisím oxidu si#4%itého
a uhelnatého a množství oxidu uhli%itého je menší až o 30 %. Zemního plynu využívá až 11,1 mil. voz!
na sv"3" a více než 1,1 mil. voz! v EU. [45]
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po%et p#ípad! získávání energie spalováním tuhých paliv, p#i kterém do ovzduší unikají

škodlivé látky, p#edevším oxid uhli%itý. Tento zp!sob vytáp"ní p#evažuje

hlavn" v domácnostech, které nemají možnost využívat zemní plyn, a proto by m"lo

být pokra%ováno v plynofikaci území.

9"sto by ale nem"lo opomenout ani další zdroje energie, které se mu v boji

za lepší kvalitu životního prost#edí naskýtají. V sou%asnosti je velmi

diskutovanou problematika biomasy. Jedná se o hmotu organického p!vodu12,

jež m!že být zpracována r!znými technologiemi znázorn"nými v Obrázku %. 4.1

a používána k výrob" tepelné i elektrické energie.

Obrázek $. 4.1
Možnosti využití biomasy

82EVO A BIOMASA

   Výroba Zply.ování Pyrolýza Lisování Výroba Anaerobní Aerobní
   uhlí extrakce alkoholu proces proces

Esterifikace

  PEVNÁ PALIVA PLYNNÉ PALIVO KAPALNÉ PALIVO

TEPLO

Zdroj: www.tzb-info.cz, vlastní úprava

Tento OZE v sob" skrývá obrovský potenciál, který by v p#ípad" zájmu

ve#ejnosti mohl z velké %ásti nahradit používání fosilních paliv. Pro Valašské Mezi#$%í

je tato varianta vhodnou i díky dobré dostupnosti látek, které lze jako biomasu používat,

zejména d#eva, d#evního odpadu a slámy, jak vyplývá z Grafu %. 4.1.

Jejich zdroje se totiž nacházejí p#ímo na území m"sta %i v jeho blízkém okolí.

Nebude tak docházet k nár!stu ceny energie z d!vodu zvýšených dopravních náklad!.

Nej%ast"jším a z technologického hlediska nejvýhodn"jším zp!sobem získávání

12 Biomasa  m!že  být  vyráb"na  ze  d#eva  %i  d#evního  odpadu,  slámy  a  jiných  zem"1"lských  zbytk!,
)#ípadn" i z exkrement! užitkových zví#at. Podle složení rozlišujeme biomasu suchou a mokrou. [27]
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tepla využitím pevné biomasy je p#ímé spalování. P#ed tímto procesem

však bývá biomasa b"žn" upravována do podoby pelet, briket nebo nap#íklad št"pky.

Jsou tak zlepšovány její vlastnosti a lépe se s ní nakládá.

9"sto Valašské Mezi#$%í m!že k podpo#e získání a využívání kotl! na biomasu

)#istoupit n"kolika zp!soby. Prvním p#ípadem je podpora decentralizovaného využití

biomasy domácnostmi, které dosud používaly staré typy kotl! na pevná paliva

produkující velké množství emisí. Studie OZE ozna%uje za místa s vhodným využitím

3"chto malých zdroj! tepla p#edevším obce Bynina, Hrachovec, Velká Lhota a Br.ov.

9"sto by v sou%asném programovacím období m"lo možnost žádat o finan%ní podporu

z prost#edk! OPŽP hromadn", ale jménem jednotlivých fyzických osob,

nebo pod vlastním jménem, což by znamenalo, že vlastníkem kotl! na biomasu

v domácnostech ob%an! by se stalo samotné m"sto a bylo by zapot#ebí #ádn" sjednat

podmínky jejich užívání ob%any. Úsp"šné využívání t"chto kotl! v domácnostech

by záviselo na dostupnosti, kvalit" a cenách paliva z biomasy.

Druhou možností je podpora centrálního využití biomasy ve st#edních %i v"tších

zdrojích, které budou energií zásobovat vybrané budovy. Tato varianta je vhodná

pro rozsáhlejší objekty, jako jsou nap#íklad školy nebo r!zná kulturní za#ízení.

Žadatelem o dotaci z fond! EU by bylo m"sto, které v"tšinou p#edstavuje také vlastníka

daných budov. Studie OZE uvádí jako jednu z vhodných lokalit využití tohoto zdroje

energie MŠ Bynina, kde je v sou%asné dob" používán starý, poruchový kotel na koks.

Úsp"šné použití kotle %i kotl! na pelety by zde také mohlo vyvolat zvýšený zájem

místních obyvatel o využívání tohoto OZE.

Poslední možností je podpora využití biomasy v soustav" centrálního zásobování

teplem (CZT). Tento zp!sob vyžaduje výstavbu nových soustav CZT,

která by v dosud neplynofikovaných oblastech Hrachovec a Bynina nebyla p#edevším

z ekonomického hlediska efektivní. Jedná se totiž o #ídce zastav"ná území,

takže by realizace takovéhoto projektu p#inesla nep#im"#en" velké náklady oproti mí#e

jejich využití. První z možností, decentralizovaný zp!sob, se tak jeví jako nejvhodn"jší

#ešení. Ob%ané by byli ke spalovacímu za#ízení na biomasu ve vlastnickém postavení

a tato zainteresovanost by je motivovala k jejich významn"jšímu využití.

Navíc by se m"sto nemuselo potýkat s p#ípadnými problémy p#i špatném zacházení

se za#ízením, které by bylo v majetku m"sta.
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Nevýhodou však v p#ípad" biomasy z druhotných zem"1"lských surovin

i z d#evního odpadu získaného z údržby zelen" z!stává, že její dostupnost

a kvalita vzhledem k množství vody obsažené v daném materiálu %asto závisí

na vegeta%ním období. Aby byly zajišt"ny stabilní dodávky pot#ebných surovin,

'"lo by se m"sto Valašské Mezi#$%í zabývat plánováním zem"1"lství produkujícího

energetickou biomasu, které by souviselo také se vznikem nových pracovních míst.

Z hlediska udržení stabilní ceny biomasy i jejích dodávek by pro m"sto bylo výhodné

nap#. zajišt"ní vlastního za#ízení na výrobu št"pky %i pelet. Zajišt"ní energie získávané

z vlastních zdroj! m"stu zaru%í jeho energetickou nezávislost.

O finan%ní podporu z fond! EU na realizaci tohoto typu projektu

ve výši až 90 % náklad! projektu by Valašské Mezi#$%í v sou%asném programovém

období mohlo usilovat v rámci OPŽP, prioritní osy 3 Udržitelné využívání zdroj!

energie, podoblasti 3.1 Výstavba nových za#ízení a rekonstrukce stávajících za#ízení

s cílem zvýšení využívání obnovitelných zdroj! energie pro výrobu tepla, elekt#iny

a kombinované výroby tepla a elekt#iny. Podmínkou %erpání je min. výše výdaj!

projektu 0,3 mil. K%.

4.3.3 Nakládání s bioodpady

?#etí oblastí, na kterou by se m"sto Valašské Mezi#$%í m"lo p#i plánování dalších

projekt! zam"#it, je nakládání s odpady. Lidé jsou motivováni k t#íd"ní odpad!, mnohdy

se však setkávají s nevyhovujícím vybavením %i jeho nedosta%ující kapacitou,

)#edevším v p#ípad" ukládání biologicky rozložitelného odpadu (tzv. bioodpadu),

jak uvád"jí výsledky výše zmín"ného dotazníkového šet#ení. Možnost t#íd"ní

organického odpadu by p#ivítala více než polovina dotázaných (51,42 %).

Zákon o odpadech všem obcím ukládá povinnost snížit do roku 2020 množství

biologicky rozložitelného odpadu o nejmén" 65 % oproti roku 1995. Jedním z možných

#ešení, které p#isp"jí k dosažení tohoto cíle, je zvýšit vybavenost ob%an! kompostéry,

které jsou k ukládání bioodpadu a jeho následné recyklaci ur%eny. Na po#ízení

3"chto speciálních nádob lze v sou%asném programovacím období %erpat finan%ní

podporu z prost#edk! EU prost#ednictvím OPŽP, prioritní osy 4 Zkvalitn"ní nakládání

s odpady a odstra.ování starých ekologických zát"ží, oblasti podpory 4.1 Zkvalitn"ní

nakládání s odpady. Podmínkou %erpání t"chto zdroj! je minimální výše celkových
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zp!sobilých náklad!, která nesmí být nižší než 5 mil. K%. Sou%asn" se m"sto

musí zavázat k vlastnictví takto nabytých kompostér! po dobu nejmén" 5 let.

Výše dotace m!že dosahovat až 85 % všech zp!sobilých náklad! projektu.

V roce 2008 m"sto využilo možnosti nákupu plastových kompostér!,

a to pro všechny ZŠ a MŠ v obvodu m"sta a také pro domácnosti žijící v rodinných

domech. Zájem o n" byl skute%/" vysoký, ob%ané b"hem n"kolika dní odebrali

620 kus! po#ízených kompostér!, a proto by m"sto mohlo op"t využít této možnosti

výhodn" nakoupit kompostéry a poté je bezplatn" p!@%ovat %i za výhodnou cenu

pronajímat svým ob%an!m na základ" dohodnutých smluvních podmínek. Do plného

vlastnictví ob%an! je však Valašské Mezi#$%í m!že p#edávat až po uplynutí stanovené

)"tileté lh!ty. Výhodou realizace projektu na po#ízení kompostér! a jejich zp#ístupn"ní

ob%an!m m"sta je snižování množství komunálního odpadu v d!sledku odd"lování

složek, které mohou být dále používány nap#íklad jako hnojivo p#i pé%i o m"stskou

zele.+ %i p#i údržb" zahrad ob%an!. Ti získávají výhodu v podob" snížených náklad!

na po#ízení takovéhoto za#ízení.

Nemusí se však jednat pouze o zabezpe%ování kompostér! ur%ených

k individuálnímu použití v jednotlivých domácnostech. Biologicky rozložitelný odpad

je produkován nejen na zahradách rodinných dom!. K bioodpadu je #azena také v"tšina

složek kuchy.ského odpadu, a proto by m"lo být jeho t#íd"ní a recyklace umožn"no

nap#íklad i rodinám žijícím na sídlištích v bytech panelákových dom! bez vlastních

zahrad. 2ešení pak spo%ívá v dopln"ní sb"rných míst zahrnujících nádoby pro t#íd"ní

plast!, skla a papíru navíc ješt" o nádoby ur%ené k ukládání biologicky rozložitelného

odpadu. Musí však být zajišt"no, aby ob%ané nebyli obt"žováni zápachem z nádob,

který se ze zde uloženého materiálu uvol.uje.

4.3.4 Rekultivace skládky

V souvislosti s odpadovým hospodá#stvím je stále aktuálním problémem m"sta

umíst"ní komunálního odpadu a další využití již nepoužívané skládky v Hrachovci.

V sou%asnosti je komunální odpad, jak již bylo zmín"no v kapitole charakterizující

'"sto, odvážen na více než 10 km vzdálenou skládku odpad! v obci Životice u Nového

Ji%ína, což znamená rostoucí náklady na dopravu promítající se ve zvyšování poplatku

za svoz komunálního odpadu. P!vodní skládka tuhých odpad! v obci Hrachovec
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byla p#ed tém"# šesti lety uzav#ena a od té doby probíhají práce na p#íprav" projektu

revitalizace tohoto místa za finan%ní ú%asti EU v rámci 4. prioritní osy, oblasti podpory

4.2 Odstra.ování starých ekologických zát"ží. Výše podpory z rozpo%tu EU m!že

dosahovat až 85 % celkových uznatelných náklad! a z prost#edk!+ &R max. 5 %.

Podmínkou %erpání je op"t hranice uznatelných náklad! projektu, která musí dosahovat

minimáln" 0,5 mil. K%. Rozpo%et projektu je p#edb"žn" odhadován na 100,32 mil. K%

a v rámci jeho realizace by m"lo dojít k zabezpe%ení skládky proti úniku skládkových

plyn! do ovzduší, zamezení pr!sak! škodlivin do spodních vod a poté by m"ly

být provedeny vegeta%ní úpravy povrchu skládky, které by umožnily za%len"ní

tohoto místa do okolní krajiny.

Co se tý%e výb"ru místa vhodného k dalšímu ukládání komunálního odpadu

na území m"sta Valašské Mezi#$%í, z!stává tento problém nevy#ešen. Jediným návrhem,

který byl dosud prezentován, je odkoupení pozemk! v sousedství p!vodní skládky

na území obce Hrachovec a pokra%ování svozu odpadu dále do této lokality.

4.3.5 Další návrhy

Na za%átku této kapitoly byly p#edstaveny vybrané projekty realizované

ve Valašském Mezi#$%í, které byly úsp"šné p#i %erpání pen"žních prost#edk! z fond! EU

a navíc p#isp"ly k ochran"+ %i obnov" životního prost#edí. Zkušenosti se zpracováním

a uskute%/"ním t"chto projekt! by proto m"ly být dostate%/" využity i p#i plánování

dalších krok! v oblasti využívání financí EU. Jedná se nap#íklad o projekty zabývající

se snižováním energetické náro%nosti budov ve vlastnictví m"sta, kterých je na území

Valašského Mezi#$%í více než 50. Do budoucna by m"sto m"lo pokra%ovat

se zateplováním a obnovou dalších MŠ a ZŠ. Zam"#it by se m"lo také na jednu z  budov

'"stského ú#adu, která se nachází na ulici Zašovská. V rámci pasportizace budov

'"sta, zde byly zjišt"ny zna%né úniky tepla, a proto by bylo vhodné zpracovat projekt

na zateplení a další úpravy tohoto objektu (nap#. vým"nu oken). Jsou zde navíc

umíst"ny ob%any nejvíce navšt"vované odbory (nap#. Odbor sociálních v"cí,

Odbor evidence obyvatel, ob%anských pr!kaz! a cestovních doklad!) a v jeho okolí

se rozkládá sídlišt". Vzhledem k sou%asnému stavu budovy by tak realizace

tohoto projektu p#isp"la i ke zvýšení atraktivity dané lokality z estetického hlediska.
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5 Záv r

Problematika životního prost#edí nabývá stále více na významu,

protože se za%ínají naplno projevovat dopady dlouholetého zanedbávání jeho ochrany.

Strukturální pomoc, která je ze zdroj! EU poskytována, tak v rámci zásad udržitelného

rozvoje klade d!raz na p#ínos podporovaných aktivit i pro environmentální oblast.

Práce proto byla zam"#ena na praktické p#íklady uplat.ování tohoto p#ístupu.

V teoretické %ásti této bakalá#ské práce byly uvedeny hlavní d!vody

poskytování finan%ní pomoci EU a její podoby. Ješt" p#ed samotným vstupem

naší zem" do EU byla &R poskytována pomoc k p#íprav" na její %lenství

ve Spole%enství prost#ednictvím fond! p#edvstupní pomoci Phare, ISPA a SAPARD.

Dnem 1. kv"tna 2004 se &R stala plnoprávným %lenem EU, a tak také ona získala

možnost ú%astnit se strukturální politiky EU v rámci zkráceného programovacího

období vymezeného roky 2004 a 2006. Pro toto období bylo pro &R na základ"

programových dokument! sjednáno 5 OP, JPD 2 a JPD 3. Krom" toho byly k podpo#e

)#eshrani%ní, nadnárodní a meziregionální spolupráce %lenských zemí uplat.ovány

také tzv. Iniciativy Spole%enství Interreg a Equal. Prost#edky EU zde plynuly

prost#ednictvím fond! ERDF, ESF, CF, EAGGF a FIFG. Celkem bylo pro &R

vy%len"no 2 630,5 mil. EUR. V navazujícím programovém období 2007 - 2013 jsou cíle

regionální politiky EU financovány pouze ERDF, ESF a CF.

Sjednáno bylo celkem 24 OP a i tentokrát jsou dopln"ny o Iniciativy spole%enství,

a to Espon 2013, Interact II a Urbact II.

V rámci t"chto možností je spolufinancována také snaha zam"#ující

se na obnovu a ochranu životního prost#edí. Politika ochrany životního prost#edí

nese charakter koordinované politiky EU. Objem finan%ních prost#edk! na podporu

oblastí životního prost#edí v sou%asném programovacím období 2007 až 2013 dosahuje

výše tém"# 44 mld. EUR a vzhledem k výši finan%ní alokace z této %ástky sehrávají

nejvýznamn"jší roli ERDF a CF. Pro &R byl na podporu této oblasti sjednán p#edevším

tematický OPŽP, na který bylo ze zdroj! EU vy%len"no až 4 917,9 mil. EUR.

V rámci praktické %ásti této práce byla provedena analýza m"sta Valašské

Mezi#$%í, v%etn" tzv. SWOT analýzy, a bylo p#iblíženo strategické plánování
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jeho rozvoje. Valašské Mezi#$%í je hospodá#ským centrem a tento fakt se negativn"

projevuje na stavu jeho životního prost#edí. V d!sledku vysokého zastoupení

pr!myslové %innosti (až 965 ekonomických subjekt!) a celodenní vysoké intenzity

dopravy (ve 14 hodin až 11 381 voz!) je ovzduší m"sta zat"žováno vysokým

množstvím produkovaných emisí. Zárove. se m"sto potýká nap#íklad s problémy

v oblasti nakládání s odpady. I z t"chto d!vod! byl vypracován strategický dokument

Vize a strategie rozvoje m"sta Valašské Mezi#$%í do roku 2025 stanovující 4 oblasti

zam"#ení zahrnující také téma Zlepšující se životní prost#edí a infrastruktura.

Slabým místem m"sta je p#edevším vysoká intenzita dopravy. K %áste%nému

#ešení tohoto problému by mohlo napomoci nap#. zavedení ekologické ve#ejné dopravy.

Naopak potenciál m"sta se skrývá hlavn" v obnovitelných zdrojích energie,

jejichž využitím, nap#. v rámci budov ve vlastnictví m"sta, by došlo k výrazným

úsporám energie a snížení množství emisí v topném období. P#ínosem

by jist" bylo i po#ízení za#ízení na spalování biomasy pro výrobu tepelné energie

v dosud neplynofikovaných místních %ástech a v rozsáhlejších budovách ve vlastnictví

'"sta. Podpora by m"la být sm"#ována i na zabezpe%ení vybavení ur%eného k ukládání

separovaného biologicky rozložitelného odpadu, který m!že být následn"

dále využíván, a žádoucí je také provedení rekultivace již p#es 5 let uzav#ené skládky

odpadu v obci Hrachovec.

Záv"rem lze #íci, že p#estože m"sto Valašské Mezi#$%í vyvíjelo nemalé úsilí

a bylo p#i %erpání finan%ní pomoci z fond! EU pom"rn" aktivní,

na realizaci vybraných projekt! s vlivem na životní prost#edí bylo z fond! EU %erpáno

tém"# 87 400 000 K%, stále je zde #ada problém!, které vyžadují zvýšenou pozornost.

Záleží pouze na v!li vedení m"sta i jeho obyvatel a podnikatelských subjekt!,

zda se o jejich eliminaci %i úplné odstran"ní budou prosazovat.
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Seznam zkratek

CF Kohezní fond (fond soudržnosti)

CNG Stla%ený zemní plyn

CZT Centrální zásobování teplem

&R &eská republika

&SÚ &eský statistický ú#ad

EAGGF Evropský zem"1"lský záru%ní a podp!rný fond

EHP Evropský hospodá#ský prostor

EK Evropská komise

EMU Hospodá#ská a m"nová unie

EP Evropský parlament

EPA Ak%ní program Evropských spole%enství pro životní prost#edí

ERDF Evropský fond regionálního rozvoje

ES Evropská spole%enství

ESF Evropský sociální fond

EU Evropská unie

EU15 Evropská unie, 15 %lenských stát!

EU27 Evropská unie, 27 %lenských stát!

FIFG Finan%ní nástroj na podporu rybolovu

HDP Hrubý domácí produkt

HNP Hrubý národní produkt

HSS Hospodá#ská a sociální soudržnost

ISPA Nástroj p#edvstupních strukturálních politik

JPD Jednotný programový dokument

LEADER Propojování akcí hospodá#ského rozvoje venkova
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9"Ú 9"stský ú#ad

MŠ Mate#ská škola

MŽP Ministerstvo životního prost#edí &eské republiky

MV&R Ministerstvo vnitra &eské republiky

NRP Národní rozvojový plán

NSRR Národní strategický referen%ní rámec

NUTS Nomenklatura územních statistických jednotek

OP Opera%ní program

OPPS Opera%ní program P#eshrani%ní spolupráce

OPŽP Opera%ní program životní prost#edí

OZE Obnovitelné zdroje energie

PHARE Pomoc Polsku a Ma0arsku p#i obnov" jejich ekonomik

ROP Regionální opera%ní programy

ROP SM Regionální opera%ní program St#ední Morava

RPS Rámec podpory spole%enství

SAPARD Zvláštní p#ístupový program pro zem"1"lství a rozvoj venkova

SFŽP &R Státní fond životního prost#edí &eské republiky

SOZS Strategické obecné zásady spole%enství

SR Slovenská republika

SROP Spole%ný regionální opera%ní program

SŠ St#ední škola

TJ ?"lovýchovná jednota

VŠ Vysoká škola

VOŠ Vyšší odborná škola

ZŠ Základní škola
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