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Chytrý Slavičín: strategicky řízené město, přívětivý úřad 

Registrační číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014590  

Spolufinancováno z Evropského sociálního fondu, Operační program zaměstnanost.  



 
 
 

Prioritní oblast strategie: C. Udržitelné životní prostředí   

Název projektu Strom pro krajinu - výsadba stromořadí 

Návaznost na strategii Opatření C. 2 Udržitelné přírodní prostředí v krajině 

Navrhovatel Město Slavičín  

Realizátor Město Slavičín 

Spolupracující 

subjekty  

Externí dodavatel dle výběrového řízení  

Garant projektu Vedoucí odboru životního prostředí a správy majetku 

Realizaci zajišťuje Odbor životního prostředí a správy majetku 

Hlavní přínosy Zlepšení přirozených funkcí krajiny 

 

Popis projektu Jedná se o pokračování schválené dotace z OPŽP na krajinnou zeleň 

(následná péče). 

Měřitelné ukazatele 

 

Počet nově vysázených stromů 

Harmonogram  9/2021 – 12/2022 

Rozpočet Cca 150 tis.  

Zdroje financování OP Životní prostředí 

 

 

  



 
 

Prioritní oblast strategie: C. Udržitelné životní prostředí   

Název projektu Opatření pro hospodaření se srážkovou vodou - akumulace 

Návaznost na strategii Opatření C. 1 Udržitelné hospodaření s vodou 

Navrhovatel Město Slavičín  

Realizátor Město Slavičín 

Spolupracující 

subjekty  

Externí dodavatel dle výběrového řízení  

Garant projektu Odbor investic 

Realizaci zajišťuje Odbor investic 

Hlavní přínosy Snížení nákladů na zálivku 

Zadržování / zpomalování odtoku dešťové vody  

Snížení nákladů na stočné ze střech 

 

Popis projektu Projekt je podán a schválen v rámci Národního plánu obnovy 

(podzemní akumulační nádrže na srážkovou vodu – fotbalové hřiště, 

knihovna, městský úřad, kotelna K3), včetně technologie čerpání.  

 

Měřitelné ukazatele Kapacita pro zachycení srážkové vody  

Harmonogram  2. pol. 2022 – 30. 6. 2025 

Rozpočet 2 494 141,36 Kč tj. 100% z dotace 

Zdroje financování Státní fond ŽP, rozpočet města (spolufinancování dotace) 

 

  



 
 

Prioritní oblast strategie: C. Udržitelné životní prostředí  

Název projektu Protipovodňová opatření - upgrade varovného systému 

Návaznost na strategii Opatření C. 2 Udržitelné přírodní prostředí v krajině 

Navrhovatel Město Slavičín  

Realizátor Město Slavičín 

Spolupracující 

subjekty  

Externí dodavatel dle výběrového řízení  

Garant projektu Odbor investic 

Realizaci zajišťuje Odbor investic 

Hlavní přínosy  

 

Popis projektu Dotace z OPŽP schválena, jedná se o výměnu bezdrátového rozhlasu 

na celém území města včetně místních částí a další prvky varovného 

systému (vodoměrná čidla, povodňový plán). 

 

Měřitelné ukazatele Počet nových prvků varovného systému  

Harmonogram  Realizace 2.pol 2022 

Rozpočet Dle výzvy 

Zdroje financování OP Životní prostředí, spolufinancování z rozpočtu města  

 

  



 
 

Prioritní oblast strategie: D. Inovativní energetika a odpadové hospodářství

  

Název projektu Adaptace kotelny pro potřeby oběhového hospodářství  

Návaznost na strategii Opatření D. 1 Efektivní hospodaření s odpady  

Navrhovatel Město Slavičín  

Realizátor Město Slavičín 

Spolupracující 

subjekty  

BTH, spol. s r. o., Externí dodavatel dle výběrového řízení  

Garant projektu Vedoucí odboru investic 

Realizaci zajišťuje „výkonný“ pracovník 

Hlavní přínosy  

 

Popis projektu Rekonstrukce kotelny pro potřeby re-use centra Cirkula – projekt 

podpořen z OPŽP. 

Součástí projektu, jehož nositelem je mikroregion Luhačovské Zálesí, 

je i nákup vratných kelímků a 2 vysokorychlostních myček.  

Projekt je součástí většího projektového záměru revitalizace 

sběrného dvora Malé Pole. 

 

Měřitelné ukazatele Snížení množství objemného odpadu. 

Harmonogram  2022 

Rozpočet Více zdrojů financování  

Zdroje financování OP Životní prostředí, rozpočet města. 

 

  



 
 

Prioritní oblast strategie: D. Inovativní energetika a odpadové hospodářství

  

Název projektu Sběrný dvůr Malé Pole 

Návaznost na strategii Opatření D. 1 Efektivní hospodaření s odpady  

Navrhovatel Město Slavičín  

Realizátor Město Slavičín 

Spolupracující 

subjekty  

Služby města Slavičína, Externí dodavatel dle výběrového řízení  

Garant projektu Vedoucí odboru životního prostředí a správy majetku  

Vedoucí odboru investic 

Realizaci zajišťuje Odbor investic 

Hlavní přínosy  

 

Popis projektu Běží příprava PD tak, aby došlo k podání do OPŽP v roce 2022. Bude 

se jednat o moderní sběrný dvůr švédského typu s víceúrovňovými 

nájezdy - uživatelsky přívětivý a plně digitalizovaný. Bude umožňovat 

identifikaci uživatelů a regulaci návozu odpadů.  

 

Měřitelné ukazatele Snížení nákladů odpadového hospodářství. 

Harmonogram  10/2022 - 10/2024 

Rozpočet 15 mil. Kč 

Zdroje financování OP Životní prostředí 

 

  



 
 

Prioritní oblast strategie: D. Inovativní energetika a odpadové hospodářství

  

Název projektu Veřejné osvětlení – snížení energetické náročnosti na ulici Dlouhá  

Návaznost na strategii Opatření D. 2 Využívání udržitelných a úsporných zdrojů energie    

Navrhovatel Město Slavičín  

Realizátor Město Slavičín 

Spolupracující 

subjekty  

Služby města Slavičína, Externí dodavatel dle VŘ – SATTURN 

Holešov 

Garant projektu Vedoucí odboru investic 

Realizaci zajišťuje Odbor investric 

Hlavní přínosy Energeticky úspornější provoz veřejného osvětlení  

 

Popis projektu Kompletní výměna svítidel za úsporná v lokalitě sídliště Malé Pole. 

Svítidla mají tón osvětlení stanoven s ohledem na realizaci v CHKO 

Bílé Karpaty. Zároveň dochází ke značným úsporám prostředků.  

 

Měřitelné ukazatele Míra úspory energie v % oproti předchozímu stavu v lokalitě 

 

Harmonogram  9/2021 – 12/2022 

Rozpočet cca 2,5 mil. Kč 

Zdroje financování Státní fond životního prostředí, rozpočet města  

 

  



 
 

Prioritní oblast strategie: D. Inovativní energetika a odpadové hospodářství

  

Název projektu Výměna osvětlení v místní části Divnice za LED svítidla  

Návaznost na strategii Opatření D. 2 Využívání udržitelných a úsporných zdrojů energie    

Navrhovatel Město Slavičín  

Realizátor Město Slavičín 

Spolupracující 

subjekty  

Služby města Slavičína, Externí dodavatel dle výběrového řízení  

Garant projektu Vedoucí odboru investic 

Realizaci zajišťuje odbor investic 

Hlavní přínosy  

Popis projektu Připravovaný projekt – do Modernizačního fondu – zaměřeno na 

úspory energií. Svítidla i další součásti soustavy veřejného osvětlení 

budou vyměněna v Divnicích a na sídlišti Vlára. V Divnicích se počítá i 

s výměnou výložníků, svítidel, rozvaděčů, svorkovnic ad.  

 

Měřitelné ukazatele Počet nově vyměněných svítidel  

Harmonogram  dle výzvy 

Rozpočet bude aktualizováno 

Zdroje financování rozpočet města/dotace z ESI fondů? 

 

  



 
 

Prioritní oblast strategie: H. Digitalizace úřadu a řízení lidských zdrojů   

Název projektu Nastavení principů inovačního managementu 

Návaznost na strategii Opatření H. 2 Moderní metody řízení lidských zdrojů úřadu města   

Navrhovatel Město Slavičín  

Realizátor Město Slavičín 

Spolupracující 

subjekty  

Externí pracovníci města 

Garant projektu Tajemník městského úřadu 

Realizaci zajišťuje Tajemník městského úřadu, externí spolupracovníci města  

Hlavní přínosy Nové přístupy úřadu  podporující kulturu zavádění inovací  

 

Popis projektu Bude provedena analýza prostředí pro zavedení inovačního 

managementu do běžné praxe MěÚ Slavičín.  Součástí dokumentu 

bude návrh struktury a obsahu vnitřního předpisu, který bude 

popisovat způsob sběru inovačních podnětů v rámci městského 

úřadu, proces jejich hodnocení a zavádění do praxe. 

 

Měřitelné ukazatele Počet nově navržených inovací po roce od schválení vnitřního 

předpisu 

Harmonogram  03/2022 – 11/20222 , tj. 8 měsíců 

Rozpočet cca 350 tis. Kč 

Zdroje financování OP Zaměstnanost 

 

 


