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1.

Předmluva

Strategický plán rozvoje obce je dokument vycházející z Územního plánu (dále „ÚP“)
a z aktuálních potřeb obyvatel obce. Je souhrnem informací, jehož cílem není definovat
konstantní řešení, ale nabízet informace v širším kontextu, které slouží k nalezení řešení.
Řešení, jehož cílem je zajistit rozvoj obce.
Strategický plán 2020 - 2030 stanovuje strategická témata obce na zvolené období formou
konkrétních projektů se specifikací jejich realizace a návaznosti na ostatní projekty, vytváří
časovou osu určenou k postupnému naplňování cílů obce za účelem funkčního, finančně
návazného časového plánu, který povede k uspokojení potřeb místního obyvatelstva a bude
vytvářet i podmínky pro příliv nového obyvatelstva do obce za účelem dlouhodobého života
v obci, za účelem vytváření nových pracovních příležitostí, podnikání a rozličných způsobů
relaxace.
Strategický plán má přispět při řešení konkrétních rozvojových projektů, má ctít priority potřeb
obce, a vést k ekonomickému a územnímu rozvoji. Těmito postoji pak vede i ke zvýšení kvality
života jeho občanů. Do celého plánu zasahuje propojení soukromého, obecního,
podnikatelského partnerství. Tímto propojením se zajišťuje i lepší financovatelnost projektů.

2.

Geografická poloha obce

Obec Šenov u Nového Jičína se nedělí na části, tvoří jedno katastrální území pod číslem
707546. Je rozdělena do ulic: Anenská, Bernartická, Česká, Družstevní, Dukelská,
E. Krásnohorské, Jaselská, Jeremenkova, Malostranská, Mlýnská, Na Salaši, Na Vyhlídce,
Pod Salašem, Polní, Severní, Suvorovova, Šenovská, Školní, Údernická, U Náhonu,
U Zastávky, Venkovská, Zahradní, Záhumenní, Zapadlá.
Obec Šenov u Nového Jičína sousedí na jihu s Novým Jičínem, Loučkou a Rybím, na východě
s Bartošovicemi a Libhoštěm, na severu s Hukovicemi a Kunínem a na západě s Bernarticemi
nad Odrou.
Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Západní Karpaty, soustavy Vnější
Západní Karpaty, pod soustavy Západobeskydské podhůří, celek Podbeskydská pahorkatina
a pod celek Příborská pahorkatina, okrsek Novojičínská pahorkatina.
Nejvýznamnějším vodním tokem na správním území obce Šenov u Nového Jičína je řeka
Jičínka, která pramení ve Veřovických vrších na severovýchodním svahu Kamenárky,
v nadmořské výšce 630 m. Na horním a středním toku teče severozápadním směrem.
Na dolním toku směřuje její tok převážně na sever. Délka toku je 25,8 km a plocha povodí činí
113,9 km2. Jičínka ústí zprava do Odry, severně od Kunína v nadmořské výšce 243 m.
Významnými přítoky Jičínky jsou toky Grasmanka a Bernatický potok, které ústí do Jičínky
zleva.

3.

Obyvatelstvo

Statistika počtu obyvatel v letech 2015 – 2019 v obci Šenov u Nového Jičína

Vývoj počtu obyvatel v letech 2015 - 2019
celkový počet

mužů

žen

dětí do 15-ti let

rok 2015

2 108

871

891

346

rok 2016

2 068

857

892

319

rok 2017

2 086

849

920

317

rok 2018

2 069

837

919

313

839

916

325

rok 2019
2 080
Zdroj: vlastní zpracování

4.

Doprava

Základní kostra silniční sítě obce Šenov u Nového Jičína je tvořena (viz obrázek):
- silnicemi 1. třídy I/48 a I/57
- na obě silnice navazujícím systémem silnic 3. třídy a místních komunikací.
V regionálním a nadregionálním měřítku je pro obec Šenov u Nového Jičína klíčové napojení
silnicí I/48 na dálnici D1 ve směru na Olomouc a Ostravu. V rámci hodnocení časové
dostupnosti okresních měst České republiky silniční dopravou se okres Nový Jičín řadí
mezi nejlépe dostupné mezi všemi okresy České republiky (viz obrázek). V tomto ohledu je
možné spatřovat rovněž silnou stránku obce Šenov u Nového Jičína.
Veřejná doprava je na území obce Šenov u Nového Jičína zajišťována železničním spojením
Nový Jičín – Suchdol nad Odrou s napojením na nadregionální železniční síť 2. železničního
koridoru ve směru Ostrava – Břeclav. Další velice významným zdrojem je pak linková
autobusová doprava. I v tomto ohledu lze zajištění dopravní obslužnosti obce Šenov u Nového
Jičína vnímat jako velmi kvalitní.

Obrázek: Základní silniční síť města Nový Jičín

Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů Ředitelství silnic a dálnic
Obrázek: Časová dostupnost okresních měst České republiky silniční dopravou v roce
2012

Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů GPS systémy
Přes velmi dobré základní parametry dopravní sítě obce Šenov u Nového Jičína v rámci
individuální i veřejné dopravy lze i nadále identifikovat problémy, se kterými se silniční
doprava na území obce Šenov u Nového Jičína potýká. Tradičně deklarované problémy v tomto
ohledu zahrnují:

-

vysoké dopravní zatížení obce Šenov u Nového Jičína, a to zejména ve směru sever –
jih v trasování silnice I/57,

-

fyzický stav silnic a chodníků na území obce Šenov u Nového Jičína,

-

dílčí aspekty fungování veřejné dopravy (např. otázka zastavování rychlíkových
vlakových spojů v železniční stanici Suchdol nad Odrou),

-

nedostatečnou síť cyklostezek, včetně navazující doprovodné infrastruktury.

Nabídka možností řešení výše uvedených problémů je v případě města Nový Jičín všeobecně
známá:
otázka vysokého dopravního zatížení území vlastního města Nový Jičín je spojována
s odvedením části dopravy prostřednictvím výstavby silnice I/35 Lešná – Palačov
(tzv. Palačovská spojka). Realizace této stavby je podmíněna dostatkem finančních
prostředků a výběrem priorit pro financování projektů silniční infrastruktury na národní
úrovni.
-

problém fyzického stavu silnic a chodníků je řešen postupně jejich opravou,
přičemž možnosti v tomto směru jsou limitovány finančními prostředky. S ohledem
na relativně omezené finanční zdroje považujeme pro strategický plán za zásadní
každoroční definování hlavních priorit v tomto směru.

5.

Služby v obci

V obci Šenov u Nového Jičína je obchodní centrum Fastmall, které zahrnuje prodejny, TESCO,
DEICHMANN, TAKKO, Drogerie DM, PLANEO ELEKTRO, DRAČIK, INZEP, PEPCO,
SUPER ZOO, JYSK.
Pro návštěvníky a turisty obec nabízí rychlé občerstvení v restauraci Na Fojtství a v bistru
Šenovský gril. V obci se nachází pro návštěvníky obce a turisty také ubytovací kapacity – hotel
McLimon, hotel Na Salaši.

Občanská vybavenost

6.
6.1.

Vzdělávací zařízení (školy a školská zařízení)
Zařízení zdravotní péče
Vzdělávací zařízení – mateřská a základní škola

Obec má zřízenou vlastní základní i mateřskou školu, kterou naleznete v Šenově u Nového
Jičína, na ulici Školní 20. Součástí školního komplexu je základní škola, mateřská škola, školní
družina a výdejna stravy – školní jídelna. Základní škola je úplná s devíti ročníky – pět tříd
prvního stupně a čtyři třídy druhého stupně. Škola má velice dobré zázemí, je vybavena novou
víceúčelovou sportovní halou, novým sportovním hřištěm a po technické stránce splňuje
nejnáročnější standardy dnešního školství. Mateřská škola při základní škole má celkem tři

oddělení. Sídlí ve dvou budovách v bezprostřední blízkosti budovy základní školy. Je kladen
důraz na všestranný rozvoj osobností dětí, kvalitní učitelky se jim věnují v maximální míře.

6.2.

Střední školy

Na území katastru obce je obchodní akademie a obchodní lyceum, které jsou odloučeným
pracovištěm Mendelovy střední školy se sídlem v Novém Jičíně. Dále se na území obce nachází
odloučené pracoviště Střední zemědělské školy v Novém Jičíně.

6.3.

Mimoškolní organizace

Na území obce se není mimoškolní organizace zajišťující vzdělávání. Základní škola
a školní družina v Šenově u Nového zajišťují pravidelné aktivity v zájmových kroužcích
určených pro žáky školy.

6.4.

Zdravotnická zařízení

Lékařskou péči občané Šenova u Nového Jičína využívají v Novém Jičíně.

7.

Kultura, sport a cestovní ruch, kulturní památky a spolky

Obec nemá k dispozici vlastní kulturní dům. Využívá místní restauraci Na Fojtství,
kde pořádá každoročně Obecní bal. Během letních prázdnin pořádá obec největší obecní akce
roku a to: Setkání seniorů s vedením obce a tradiční obecní slavnost Šenovský škrpál.
V prosinci probíhá každoročně „Mikulášská nadílka spojená s rozsvícením vánočního stromu“.
Ke kulturním a sportovním aktivitám je plně využívána nová sportovní hala v areálu základní
školy a nové multifunkční sportoviště Za kostelem, kde se během léta pořádají turnaje v tenise,
nohejbalu, volejbalu apod. V obci je možno navštívit kostel sv. Martina, památník obětem
I. a II. světové války, který vytvořil čestný občan Šenova u Nového Jičína Franz Barwig.
Jeho pamětní deska je umístěna v zahradě Obecního úřadu v Šenově u Nového Jičína.
Dále je k zhlédnutí kaplička Panny Marie a Bannerova studánka, která se nachází poblíž hotelu
Salaš.

7.1.

Cykloturistika

Obec má předpoklad k rozvoji cestovního ruchu. Obcí prochází:
 Cyklotrasa Okolo Poodří v délce 40 km. Cyklotrasa Okolo Poodří vede po východní
hranici Chráněné krajinné oblasti Poodří od severu k jihu, téměř po celé její délce.



cyklotrasa Okruh Kravařsko v délce 96 km. Nabízí možnost projížďky
za zajímavostmi historického Moravského Kravařska s využitím současných
cykloturistických tras. Trasa vede:
Jistebník – V. Albrechtice – Bílovec – Bravinné – Odry – Veselí – Hynčice
– Polouvsí – Hůrka – Šenov u N. J. – Kunín – Bartošovice – Skotnice – Trnávka
– Jistebník,



cyklotrasa č. 6175, Palackého stezka. Střední, 14 km. Hostašovice – Stráník
– Kojetín – Nový Jičín – Šenov u N. J. – Kunín. Cyklotrasa „Palackého stezka“ spojuje
Valašskomeziříčsko s Novojičínskem, Poodřím a Oderskými vrchy. Prochází územím
výjimečných krajinných a přírodních hodnot jako je přírodní park Podbeskydí,
CHKO Beskydy a Poodří. Souběžně procházející naučné vlastivědné stezky Františka
Palackého.
Sdružení a spolky

7.2.

V obci se nachází několik sdružení a spolků:


rybářský spolek ŽIVÁ VODA - v roce 1975 byl založen Rybářský spolek Šenov,
který hospodaří na bývalém „Opravilovém rybníku", za areálem VFU Brno ŠZP Nový
Jičín. Spolek čítá cca 25 členů. Členové rybářského spolku pořádají pravidelný svoz
železného odpadu v obci. Připravují rybářské závody pro dospělé i děti a dvakrát
do roka společenské akce,



zahrádkáři - na našem území se nachází celkem šest zahrádkových osad,
které jsou sdruženy v Základních organizacích Českého zahrádkářského svazu
a jejich zahrádkové osady mají svá jména. Na katastru obce jsou to tyto zahrádkové
osady: Za Kotelnou, Na Vyhlídce, Sídliště, Nad Lipami, Nad Mlýnem a Družstevní,



včelařský spolek - v obci je nejméně 15 členů Českého svazu včelařů,
kteří svoji záslužnou činnost vykonávají v místě svého bydliště, to je v Šenově u Nového
Jičína. Jako organizace jsou vedeni pod hlavičkou Základní organizace, Český svaz
včelařů, Nový Jičín,



myslivecký spolek Šenov – Kunín - myslivecké sdružení s názvem Šenov - Kunín bylo
ustaveno dne 11. dubna 2003 sloučením dvou bývalých mysliveckých sdružení,
a to Mysliveckého sdružení Šenov u N. Jičína a Mysliveckého sdružení Kunín.
Myslivecké sdružení vykonává právo myslivosti na katastrech obcí Šenov u Nového
Jičína a Kunína. Myslivecké sdružení má od honebního společenstva Kunín-Šenov
u N. Jičína pronajaté dvě honitby o výměře cca 1 800 ha. Myslivecké sdružení
má 35 členů a 2 čestné členy,



Československá obec legionářská, jednota Nový Jičín - s obcí také spolupracuje
Československá obec legionářská, členové mají svoji jednotu v Novém Jičíně.

8.

Výchozí rámec provádění strategického plánu

Strategický plán pro obec Šenov u Nového Jičína navrhuje cíle a opatření,
jejich prostřednictvím se bude naplňovat dlouhodobá vize rozvoje obce. Strategický plán
navrhuje postupy pro praktické provedení, sledování, hodnocení a aktualizace zvolené strategie.
Základní rámec realizace rozvojové strategie předpokládá kroky schválení návrhu strategického
plánu zastupitelstvem obce vázaného na rozpočet obce, pravidelné sledování a vyhodnocování,
a pokud vyvstane potřeba, také aktualizaci strategie. Samotná strategie je uskutečňována
formou akcí a aktivit, které jsou postupně navrhovány pro schválená opatření.
Pro úspěšné naplňování jakékoliv strategie je zásadní následná připravenost a schopnost vedení
obce rozpracovat přijatý plán do konkrétních realizačních úkolů, projektů, akcí a činností
a stanovit proces pro jeho průběžnou kontrolu a hodnocení. Obecný rámec pro realizaci tvoří
tyto podmínky:
1. Strategický plán (SP) bude schválen zastupitelstvem obce jako koncepční dokument
o žádoucím rozvoji obce Šenov u Nového Jičína do roku 2030.
2. Řízení realizace strategického plánu bude nastaveno v souladu s principy efektivního
projektového řízení a s možností zapojování občanů.
Na základě poznatků z procesů přípravy strategického plánu a poznání místní situace formuluje
zpracovatel několik poznámek pro další postup:
 nelze celou strategii realizovat naráz, ani technicky, ani s ohledem na dostupné finanční
zdroje, personální kapacity a připravenost projektů. V rámci přípravy je dobré určit
si prioritní řešení. Převážná většina aktivit strategického plánu bude mít podobu
projektu. Některá opatření v návrhu strategického plánu mohou mít spíše charakter
nástroje, bez přímých finančních nároků, který bude průběžně uplatňován při jiných
aktivitách rozvoje. Tyto nástroje bude vhodné včlenit do postupů a procesů správy
a řízení rozvoje obce, postavit je mimo seznam prioritních opatření a pravidelně je
vyhodnocovat pomocí vhodných ukazatelů,
 vzhledem k velikosti obce Šenov u Nového Jičína není asi reálné zavést komplexní
systém projektového řízení na obecním úřadě, lze ale v menším rozsahu uplatnit
systémový přístup, vč. vymezování osobních kompetencí a úkoly příslušných osob
a pravidelně se opakující aktualizace projektového zásobníku. Rozhodující podíl
na řízení a realizaci strategického plánu budou mít zastupitelé obce, členové výborů
a komisí. Realizace plánu bude vyžadovat také aktivní přístup ze strany zastupitelů
– jednou z možností je postup, kdy každý ze zastupitelů převezme odpovědnost
za realizaci jednoho či více vybraných opatření. Prvky tzv. cyklu projektového řízení
lze částečně krýt externími službami, např. vyhledávání finančních zdrojů, podpory,
analýzy dotačních možností a asistenci při přípravě žádostí o finanční podporu (dotaci)
a následnou administraci dotace. Místní dobrovolníky nebo studenty lze získat
pro spolupráci např. na zpracování průzkumů, analýz, tematických studií apod.,
 ujasnit si způsob zapojení a spolupráce s občany. Zpracovat zkrácenou verzi
strategického plánu pro jeho prezentaci občanům, místním spolkům, podnikatelům
a okolním obcím. Prezentovat občanům obce srozumitelnou formou postup naplňování
strategie a dokumentovat aktivitu vedení obce; to přispěje k potřebné motivaci místních
obyvatel k dobrovolným aktivitám a spolupráci s obcí.

9.

Management provádění strategického plánu

Pro obec charakteru a velikosti Šenov u Nového Jičína se může uplatnit následující navržená
struktura řízení realizace a sledování a hodnocení strategického plánu:
 zastupitelstvo - schvaluje strategický plán jako koncepční dokument a dlouhodobém
rozvoji obce Šenov u Nového Jičína do roku 2030 a bere na sebe hlavní odpovědnost
za řízení realizace strategie (ve větších sídlech tuto roli plní rada obce), zajišťuje
a koordinuje realizaci strategického plánu; podílí se na přípravě, projednává a schvaluje
návrh rozpočtu, iniciuje realizaci jednotlivých záměrů,
 pracovní skupina (komise) pro strategický plán – zastupitelstvo obce může ustanovit
pracovní skupinu či komisi pro strategický plán v případě, že posoudí její pozitivní
přínos k realizaci plánu. Pracovní skupina je iniciativním a poradním orgánem
zastupitelstva obce v záležitostech realizace strategického plánu. Je složena z členů
zastupitelstva obce, komisí a výborů,
 starosta nebo místostarosta obce – plní roli projektového manažera a je hlavní
„Tváří“ strategického plánu; připravuje k projednání vymezení priorit a návrh projektů
a plán jejich realizace a financování; tvoří komunikační spojení mezi zastupitelstvem
a pracovní skupinou, zajišťuje komunikaci s občany a vnější spolupráci a zpracovává
hodnotící zprávu o realizaci a naplňování strategie atd.,
 garant projektu – osoba či subjekt odpovědný za realizaci daného projektu.
Z hlediska personálních kapacit je při realizaci nutné brát v potaz vnitřní potenciál správy obce
(úřadu, zastupitelů, výborů a komisí) a potenciál aktivního zapojení veřejnosti ve fázi plánování
a případně samotné realizace projektů.
Zároveň do realizace strategie, resp. Jednotlivých projektů vstupují vnější vztahy v území,
množství subjektů, které mají vliv na výsledek.

10.

Vazba na územní plánování

Nezbytnou podmínkou úspěšného provedení strategie je promítnutí strategických cílů
do záležitostí územního plánu a využívání území. V současnosti zpracovaný nový územní plán
je důležitým nástrojem pro budoucí rozvoj obce Šenovu Nového Jičína.
Nástroje regulace v územním plánování umožňují nadřazovat dlouhodobé strategické cíle
v zájmu místní komunity jako celku před krátkodobými a dílčími zájmy jednotlivých majitelů
pozemků, developerů a investorů. Načasování zpracování strategického plánu rozvoje vytváří
příležitost pro zohlednění těchto cílů do nového územního plánování.

11.

Monitoring, hodnocení a aktualizace strategie

Monitoring realizace projektů a celého strategického plánu poskytuje podklady k hodnotícímu
procesu. Je nejdůležitější zpětnou vazbou a základním impulsem pro případnou aktualizaci
strategického plánu. Hodnocení je průběžné a systematické sledování jevů a procesů
a jejich vyhodnocování. Cílem aktualizace je posouzení současné situace a trendů i jednotlivých
událostí s dopadem na fungování a rozvoj obce a jeho okolí a jejich využití k aktualizaci tak,

aby nedošlo k zásadní změně strategických priorit a postupů strategie. Z důvodu stability je
doporučeno případnou aktualizaci provádět v určitých časových intervalech.
Strategický plán rozvoje obce Šenov u Nového Jičína pro období 2020 – 2030 je vymezen
čtyřmi základními problémovými okruhy:
1. veřejná správa a hospodaření,
2. životní prostředí,
3. územní rozvoj a infrastruktura,
4. život v obci.
Uvedené okruhy v rámci strategického plánu rozvoje obce plní roli základních prioritních os
rozvoje, na něž budou navázány dílčí prováděcí opatření.
1. Prioritní osa Veřejná správa a hospodaření obce
1.1
Obec a obecní úřad
1.2
Obec a hospodaření
1.2.1 Rozpočtová politika
1.2.2 Aktivní dotační politika
1.3
Obec a její rozvoj
1.3.1 Strategický rozvoj obce
1.3.2 Propagace obce
1.3.3 Regionální vazby obce
2. Prioritní osa Životní prostředí
2.1
Ovzduší
2.1.1 Eliminace zdrojů znečištění ovzduší v obci
2.2
Zeleň
2.2.1 Zeleň v intravilánu
2.2.2 Prvky extravilánové zeleně
2.3
Voda
2.3.1 Krajinné vodní prvky
2.3.2 Povodňová rizika, spodní voda
2.4
Odpadové hospodářství
2.5
Úspora energií
3. Prioritní osa Územní rozvoj a infrastruktura
3.1
Dopravní infrastruktura
3.1.1 Chodci
3.1.2 Místní komunikace a parkování
3.2
Doprava
3.3
Technická infrastruktura
3.4
Územní rozvoj
4. Prioritní osa Život v obce
4.1
Infrastruktura pro volný čas
4.1.1 Infrastruktura pro volný čas a rekreaci
4.1.2 Infrastruktura pro sport a spolkovou činnost
4.1.3 Kulturní a společenské zázemí v obci
4.1.4 Infrastruktura pro cestovní ruch
4.2
Školství, děti a mládež
4.2.1 Základní a mateřská škola

4.3
4.4

4.5
4.6

4.2.2 Zájmová činnost mládeže
Sociální a zdravotní služby
4.3.1 Bydlení pro seniory a sociální bydlení
Občanský, kulturně společenský život
4.4.1 Spolkový život obce, kultura, sport
4.4.2 Občanská obec, mezilidské vztahy
Podpora podnikání v obci
Bezpečnost v obci
4.6.1 Bezpečnost obyvatel v oblasti kriminality
4.6.2 Krizové řízení, ochrana obyvatelstva

12.Stručná charakteristika cílů jednotlivých prioritních os:
1. Prioritní osa Veřejná správa a hospodaření obce
V rámci prioritní osy budou realizována opatření pro zlepšování poskytování služeb
obecního úřadu včetně rozšíření a zlepšení úrovně komunikace o důležitých
skutečnostech pro každodenní život obyvatel obce. Obec Šenov u Nového Jičína bude
nadále zlepšovat svou spolupráci s okolními obcemi v rámci mikroregionu Poodří
i dalších platforem s cílem společně prosazovat důležité lokální i regionální priority
včetně klíčových investičních záměrů.
Dalšími cíli opatření jsou:
 optimální využívání majetku obce a finančních zdrojů prostřednictvím moderních
metod a nástrojů rozpočtové politiky a finančního managementu,
 analýzou možných dotačních titulů v reflexi na priority obce maximalizovat příjem
finančních prostředků ze všech úrovní veřejné správy, z fondů Evropské unie
a ze soukromého sektoru,
 vytvořit podmínky pro řízení obce z pohledu jejího rozvoje a stanovit konkrétní
směry a priority jejího budoucího vývoje,
 propagovat obec, posilovat její pozitivní image a postupně zvyšovat
její konkurenceschopnost a atraktivnost mezi ostatními srovnatelnými územními
jednotkami regionu.
2. Prioritní osa Životní prostředí
V rámci prioritní osy budou podporována opatření vedoucí k vypořádání se s riziky
zvyšující se environmentální zátěže, jak v podobě hluku vytvářeného mobilními
i stacionárními zdroji, tak i emisemi produkovanými převážně domácnostmi.
Jedná se o nutnost konstruktivního řešení problematiky produkce emisí ze strany
domácností využívajících k produkci tepla spalitelné odpady, což výrazným způsobem
ovlivňuje kvalitu ovzduší především v zimních měsících.
Dalšími cíli opatření jsou:
 zlepšování stavu sídelní zeleně, rozšiřování ploch veřejné zeleně,
 podpora opatření vedoucí k obohacení krajiny v okolí obce o vodní prvky,
 zlepšování protipovodňové ochrany obce,
 zkvalitňování systému ukládání běžných druhů odpadů z domácností s cílem
zvýšení podílu množství vytříděného odpadu na obyvatele, podpora energeticky

úsporných opatření snižující energetickou náročnost
a zařízení v majetku obce a jeho příspěvkových organizacích.

13.

budov,

objektů

Návrhová část strategického plánu
13.1.

strategické projekty

Plán investičních akcí na období 2020-2030 je nedílnou přílohou Strategického plánu rozvoje
obce Šenov u Nového Jičína. Označen jako „přílohač.1“. Tato část se bude průběžně
aktualizovat a budou vytvářeny Projektové listy vždy k danému projektu.
13.2.

Další strategické projekty – volné projektové listy

Volné projektové listy bude možné vyplnit kdykoli v průběhu platnosti dokumentu. Označeny
jako „přílohač.2“.

14.

Závěr

Strategický plán rozvoje obce Šenov u Nového Jičína pro období 2020 – 2030 byl připraven
pro potřeby obce. Do jeho tvorby byli zapojeni představitelé vedení obce. Cílem při vytváření
tohoto dokumentu bylo vytýčit priority rozvoje obce a následně využívat tento Strategický plán
pro plnění úkolů vycházejících z tohoto dokumentu.
Strategický plán rozvoje obce Šenov u Nového Jičína byl schválen na veřejném zasedání ZO
Šenov u Nového Jičína dne 29. 6. 2020 usnesením č. 10/4.7.

______________________
Ing. Jaromír Kadlec
starosta obce

______________________
JUDr. Karel Třetina
místostarosta obce

Příloha č. 1

Plán investičních akcí obce Šenov u Nového Jičína pro období 2020 – 2030
Název akce

období

předpokládaná částka

REKONSTRUKCE OBJEKTU SAUNY

2021

20 000 000 Kč bez DPH

SBĚRNÝ DVŮR

2020

2 300 000 Kč bez DPH

BYTOVÝ DŮM na ul. SEVERNÍ

2022

26 000 000 Kč bez DPH

BYTOVÝ DŮM PRO SENIORY

2021

25 000 000 Kč bez DPH

CHODNÍK MALOSTRANSKÁ - od
mostu u Fojtství - II. ETAPA

2020

2 393 961 Kč bez DPH

OPRAVA MK ( Eliška
Krásnohorská, Malostranská x
Školní

2020

1 240 500 Kč bez DPH

ZPOMALOVACÍ SEMAFORY NA
I/57 U POŠTY A U LARI

2020

2 664 700 Kč bez DPH

ZPEVNĚNÁ PLOCHA (NÁDVOŘÍ)
TS, č.p. 565

2022

1 500 000 Kč bez DPH

CHODNÍK NA ul. DUKELSKÁ od ul.
U ZASTÁVKY K SAUNĚ

2023

4 000 000 Kč bez DPH

OPRAVA KOMUNIKACE NA ul.
JASELSKÉ

2024

5 000 000 Kč bez DPH

ADVENTURE GOLF - minigolf

2020

1 600 000 Kč bez DPH

Příloha č. 2

Projektový list – vzor
Název projektu

Stručný popis projektu

Časový harmonogram projektu

Předpokládané náklady projektu v Kč

Z toho neinvestiční náklady v Kč

Z toho investiční náklady v Kč

V Šenově u Nového Jičína dne:

Zpracoval:

