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Úvod 

 

Původní strategie rozvoje mikroregionu Lednicko-valtického areálu (dále jen LVA) vznikla z iniciativy 

bývalého Okresního úřadu v Břeclavi a  byla dokončena v r. 1999. V roce 2005 byl tento dokument 

aktualizován poprvé. Další aktualizace byla pořízena na konci roku 2009, tj. po čtyřech letech 

dalšího vývoje. 

Aktualizovaný dokument strategie LVA se skládá ze tří svazků: 

 Svazek I: Analytická část - Datové a faktické údaje a poziční zprávy obcí LVA 

 Svazek II: Návrhová část – Strategie LVA a portfolio projektů 

 Svazek III:  Akční plán  

 Ve svazku I je proveden základní faktografický přehled o obcích mikroregionu LVA a zhodnocení jejich 
pozic v rámci mikroregionu LVA i vzájemně. Ve svazku II je provedena aktualizace rozvojové strategie 
mikroregionu a sestaveno portfolio projektů s výhledem do roku 2013. Svazek III seznamuje 
s prioritními projekty vybranými z portfolia a akční plán projektů na léta 2006 - 2009 včetně 
projektových fiší. 

 

Právě čtete svazek II.   
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1. ZHODNOCENÍ STRATEGIE LVA Z ROKU 1999 

1.1 Zhodnocení  opatření vymezených strategií LVA z roku 1999 s vazbou na 
současnost 

 

Původní strategie mikroregionu zavedla pojem Globální strategický cíl s rozdělením na 4 strategické 
směry, ke kterým byly následně přiřazeny aktivity/opatření. Zhodnocení původní strategie bylo 
provedeno expertně autorem tohoto dokumentu ve spolupráci s manažerem mikroregionu LVA. 

U každého opatření či aktivity bylo zkoumáno, v jakém rozvojovém stadiu se nachází, přičemž jako 
hlavní parametry rozvojového stavu byly zvoleny následující stupně: 

 Realizováno, označeno  

 Rozpracováno, označeno  

 Nerealizováno, označeno  

 

 

Globální strategický cíl 

Zvýšení ekonomické prosperity mikroregionu využitím skrytého potenciálu a životní 
úrovně v území,  při současném akceptování specifik a unikátních hodnot místa, zásad 
trvale udržitelného rozvoje a prosazení nové identity mikroregionu. 

 

Strategický směr 1 

Rozvoj aktivit terciálního sektoru s důrazem na průmysl cestovního ruchu, zachování 
kulturního dědictví a  rozvoj vzdělávacích institucí a specializovaného školství 

 

A
k

ti
v

it
y

 

1.1 Zpracování a implementace ucelené a provázané koncepce šetrného 
cestovního ruchu    v LVA jako nosného odvětví mikroregionu 

o
p

a
tř

e
n

í 

 1.1.1 Zpracování projektu koncepce šetrné turistiky v rámci stávajících paralelně 
zpracovávaných projektů rozvoje cestovního ruchu (Zahrada Evropy) 

 1.1.2 Prosazení nové koncepce cestovního ruchu do sektorové i regionální části 
Regionálního operačního plánu NUTS II – Jihovýchod 

 
1.1.3 Vypracování tréninkových modulů pro pracovníky regionálních rozvojových agentur, 
informačních středisek, cestovních kanceláří, samosprávy a státní správy a transfer know-
how v oboru šetrné turistiky prostřednictvím workshopů a seminářů 

 
1.1.4 Marketing koncepce – výroba a distribuce informačních a propagačních materiálů 
nové koncepce určenými distribučními cestami a na cílové segmenty trhu v souladu 
s marketingovými závěry koncepce 

1.2 Zdrojové zajištění oprav, obnovy a rekonstrukce nemovitých kulturních 
památek ze zdrojů státního rozpočtu 
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o
p

a
tř

e
n

í  1.2.1 Dokončení pasportů nemovitostí s podrobným oceněním investičního dluhu 

 
1.2.2 Prosazení nároku na uhrazení investičního dluhu do státního rozpočtu v období 2000 – 
2002 

1.3 Podpora a rozvoj nových vzdělávacích institucí ve vazbě na specifika a tradice 
mikroregionu 

o
p

a
tř

e
n

í 

 1.3.1 Založení a rozvoj Zahradnického centra jako nositele vzdělávacích, osvětových a 
tvůrčích aktivit a jako instituce celoživotního vzdělávání v zahradnických oborech 

 1.3.2 Zřízení a rozvoj vyšší odborné školy cestovního ruchu 

 

 

Strategický směr 2 

Podpora rozvoje malého a středního podnikání a  restrukturalizovaného zemědělství s 
navazujícími výrobními i nevýrobními aktivitami a zkvalitnění krajinářské péče a obnovy 
území 

 

A
k

ti
v

it
y

  

2.1 Restrukturalizace a revitalizace zemědělství s akcentem na rozvoj 
ekologického hospodaření, rozvoj ovocnářství, vinařství, vinohradnictví a 
zelinářství 

o
p

a
tř

e
n

í 

 2.1.1 Realizace programu integrované produkce hroznů 

 
2.1.2 Realizace programu ekologického vinohradnictví s využitím interspecifických odrůd 
révy vinné 

 2.1.3 Realizace programu ekologického ovocnářství a integrované produkce 

 2.1.4 Realizace programu ekologického zelinářství a integrované produkce 

 2.1.5 Rozšíření a revitalizace závlah jako nepřímého intenzifikačního faktoru 

 2.1.6 Obnova trvalých porostů 

 2.1.7 Realizace programu odbytových center na specifické komodity regionu 

 2.1.8 Revitalizace zpracovatelských kapacit nosných komodit regionu 

 2.1.9 Rozvoj okrasného školkařství 

2.2 Dokončení procesu majetkoprávní identifikace a organizace území 

o
p

a
tř

e
n

í  2.2.1 Dokončení projektu pozemkových úprav 

 2.2.2 Provedení pozemkových úprav 

 2.2.3 Vytvoření územního plánu VÚC Lednicko-valtický areál 
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A
k

ti
v

it
y
 

2.3 Všeobecná podpora malého a středního podnikání, služeb a podnikatelských 
aktivit 

o
p

a
tř

e
n

í 

 
2.3.1 Výběr a příprava ploch a objektů vhodných k podnikatelské aktivity tuzemských a 
zahraničních investorů v souladu se schválenou ÚPD 

 
2.3.2 Vytvoření informačního, poradenského a vzdělávacího centra pro podnikatele a 
živnostníky 

 2.3.3 Rekonstrukce a rozvoj sirných lázní v Sedleci 

 2.3.4 Vybudování center volného času 

  2.3.5 Využití železniční trati Břeclav – Lednice pro cestovní ruch 

 2.3.6 Rozšíření projektu „Vinařské centrum a vinařské stezky“ 

2.4 Přizpůsobení lesního hospodářství specifickým požadavkům LVA, rekonstrukce 
alejí, břehových porostů a parkových ploch u saletů, rekonstrukce zámeckých 
parků v Lednici a ve Valticích 

o
p

a
tř

e
n

í 

 2.4.1 Rekonstrukce břehových stromových a keřových porostů v NPR Lednické rybníky 

 2.4.2 Rekonstrukce historicky významných alejí 

 2.4.3 Rekonstrukce parkových ploch u saletů 

 2.4.4 Rekonstrukce zámeckých parků v Lednici a ve Valticích 

 2.4.5 Realizace naučné stezky „Lužní les“ v Kančí oboře 

 2.4.6 Obnova naučných stezek „Lednické rybníky“ a „Pohansko 

 2.4.7 Podpora zalesnění zemědělských pozemků mezi Charvátskou Novou Vsí a rybníkem 
Mlýnským 

2.5 Stabilizace základů krajinné kompozice areálu, stanovení zásad vhodného 
vodního režimu na plochách inundačního území dolního toku Dyje 

o
p

a
tř

e
n

í 

 2.5.1 Vypracování studie krajinné kompozice LVA  

 2.5.2 Revitalizace oblasti Herdy, dokončení sítě kanálů na polesí Soutok 

 2.5.3 Revitalizace zkanalizovaných úseků dolního toku Dyje, včetně napojení odstavených 
ramen 

 2.5.4 Převod orné půdy v inundačních územích na louky a pastviny 

 2.5.5 Řešení problému záplav v obci Bulhary vybudováním záchytného poldru 

 2.5.6 Rekonstrukce Allahových rybníků 

 2.5.7 Dokončení rekonstrukce rybníka u Rendez-vous a revitalizační opatření v Bořím lese 
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Strategický směr 3 

Podpora rozvoje infrastruktury na území mikroregionu LVA 

 

A
k

ti
v
it

y
 

3.1 Výstavba a rekonstrukce ČOV, odkanalizování obcí a rekonstrukce a 
dobudování vodovodní sítě 

o
p

a
tř

e
n

í 

 3.1.1  Rekonstrukce ČOV, výstavba a rekonstrukce kanalizační sítě v Břeclavi 

 3.1.2 Výstavba ČOV v Sedleci, Bulharech a v místních částech Ladná, Nejdek a Úvaly 

 3.1.3 Dobudování chybějících kanalizací v obcích LVA, včetně místní části Ladná 

 3.1.4 Dobudování a rekonstrukce vodovodních řadů v obcích LVA 

3.2 Řešení dopravní situace, výstavba obchvatů v LVA 

o
p

a
tř

e
n

í 

 3.2.1 Řešení dopravní situace v Lednici, včetně vybudování obchvatu ve směru na Břeclav 

 3.2.2 Rekonstrukce komunikace II/422 Lednice-Valtice v úseku ul. P. Bezruče ve Valticích 

 3.2.3 Rekonstrukce silnice I/40 včetně obchvatu Valtic a Sedlece 

 3.2.4 Rekonstrukce silnice I/55 včetně obchvatu Břeclavi 

 3.2.5 Zabezpečení signalizace a rekonstrukce železniční trati Břeclav – Lednice 

 3.2.6 Zajištění propojení města Podivín s LVA přes říční tok Dyje 

3.3 Sanace starých ekologických zátěží 

o
p

a
tř

e
n

í  3.3.1 Sanace skládky Charvátská Nová Ves 

 3.3.2 Sanace starých skládek v obcích LVA 

 3.3.3 Sanace skládek Fosfy, a.s. Břeclav 

3.4 Rozvoj infrastruktury jako podmiňujícího faktoru rozvoje cestovního ruchu 
v mikroregionu LVA 

o
p

a
tř

e
n

í 

 3.4.1 Dokončení místní sítě cyklistických stezek v LVA 

 3.4.2 Provedení kabelizace nadzemních rozvodů v turisticky exponovaných částech obcí 
Lednice a Valtice 

 3.4.3 Dobudování turistických tras a infrastruktury pro turistiku v lesních komplexech 
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Strategický směr 4 

Institucionalizace mikroregionu a zapojení rozhodujících činitelů, tj. soukromých, 

veřejných i nestátních institucí do rozvojové strategie 

 

A
k

ti
v

it
y

 

4.1 Institucionalizace mikroregionu 

o
p

a
tř

e
n

í 

 
4.1.1 Zpracování podnikatelského záměru a variant provozního modelu „mikroregionálního 
subjektu“ založeného na partnerství sdružení obcí LVA, soukromého a státního sektoru ve 
vazbě na aktivity Strategického směru 1 

 4.1.2 Založení a registrace daného subjektu 

 

 

1.2 Strategie v číslech 

 

Souhrnná tabulka – číselné vyjádření původní strategie 

 

Strategický 
směr 

Počet opatření 
celkem 

Počet opatření 
realizovaných 

Počet opatření 
rozpracovaných 

Celkově zahájených 

ks % 

SS1 8 4 1 5 63 

SS2 32 9 18 27 84 

SS3 16 3 12 15 94 

SS4 2 2 0 2 100 

 

Naplňování původní strategie lze hodnotit jako proměnlivě úspěšné. Za úspěšné byly ve výše 
provedeném hodnocení považovány ty aktivity/opatření/projekty, které byly realizovány, případně 
v uplynulém období rozpracovány - tedy alespoň zahájeny.  

SS1: Rozvoj aktivit terciálního sektoru s důrazem na průmysl cestovního ruchu, zachování 
kulturního dědictví a  rozvoj vzdělávacích institucí a specializovaného školství 

Tento strategický směr byl klíčový pro původní rozvojovou strategii a dle názoru konzultanta zůstává 
rozvojovým pilířem strategie i do budoucna. Nerealizovaná opatření budou v mírné obměně 
považována za integrální součást nové aktualizované strategie. 
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SS2: Podpora rozvoje malého a středního podnikání a  restrukturalizovaného zemědělství 
s navazujícími výrobními i nevýrobními aktivitami a zkvalitnění krajinářské péče a obnovy 
území 

Poměrně vysoké procento realizovaných či zahájených opatření. Z původních opatření nebyla 
realizována zejména ta, na která neměl v realizační rovině mikroregion LVA přímý vliv (rozvoj 
zpracovatelského průmyslu v zemědělství, závlahy apod. ). 

SS3: Podpora rozvoje infrastruktury na území mikroregionu LVA 

Strategický směr s nejvyššími nároky na  finanční zdroje vykazuje překvapivě vysokou úspěšnost. 
Částečně je to možno vysvětlit tím, že mnohé zahájené akce stále nejsou dokončeny a stále vyžadují 
další investice. Nicméně zdá se, že poměrně vysoká angažovanost a starost jednotlivých obcí o 
realizaci konkrétních investičních programů v obcích zajistila poměrně překvapivé realizační výsledky. 
Lze konstatovat, že strategický směr SS2 má stále místo i v nové aktualizované strategii mikroregionu 
LVA. 

SS4: Institucionalizace mikroregionu a zapojení rozhodujících činitelů, tj. soukromých, 
veřejných i nestátních institucí do rozvojové strategie 

S ohledem na to, SS4 byl založen na dvou aktivitách spočívajících v institucionalizaci mikroregionu LVA 
jako právního subjektu, byl tento strategický směr stoprocentně naplněn a realizován. V aktualizované 
strategii mikroregionu LVA již nemá opodstatnění. 

 

2. NÁVRH STRATEGIE  

2.1 Terminologie 

 

Terminologická jednota  

Vzhledem k nově realizovaným operačním programům a jejich ustálené terminologii, byla pro novou 
strategii LVA založena tato terminologická konvence. 

 

Terminologie v původní strategii LVA Terminologie aktualizované LVA 

Globální strategický cíl Vize 

Strategické směry Cíle 

Aktivity Priority 

Opatření Opatření 

Nedefinováno Projekty 

 

Zatímco v původní strategii byly za termínem opatření skryty formulace  konkrétních rozvojových 
projektů, aktualizovaná strategie se přidržuje standardní terminologie operačních programů a zavádí 
pro konkrétní rozvojová opatření pojem projekt. Ostatní ekvivalenty termínů jsou přehledně uvedeny 
v tabulce výše. Jejich význam je následující: 
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2.2 Strategická vize 

 

V horizontu strategie dojde k dalšímu zvýšení ekonomické prosperity mikroregionu LVA. Tato 
prosperita bude založena zejména na rozvoji cestovního ruchu v LVA, z čehož budou těžit obce 
v jádrovém území LVA i obce, tvořící přirozená nástupní místa do mikroregionu. Za strategicky 
nejvýznamnější formu cestovního ruchu bude považována lázeňská a pobytová turistika, při 
současném zlepšování jak infrastruktury, tak služeb CR. Již dnes rozvinutá cykloturistika bude i do 
budoucna považována za prioritní segment, zejména s ohledem na potřebu dobudování její 
infrastrukturální báze a její nabídku směrem k středně-příjmovým skupinám turistů a návštěvníků. 
Cestovní ruch bude nadále rozvíjen ve vazbě na přirozené atraktivity mikroregionu, tj. fenomén 
vinařství a památky v kulturní krajině. 

Mikroregion bude jednotně prezentován a to na všech potenciálních vstupních místech a  komunikovat 
bude jako celek. K tomu bude využito rozvojového potenciálu jádrového území krajinné památkové 
zóny LVA a také rozvojového potenciálu obcí v jeho bezprostředním sousedství.  

 Je cílem mikroregionu LVA zavést zónování v krajinné památkové zóně a režim památkové ochrany 
tak upravit s ohledem na skutečné potřeby a zájmy ochrany památek a krajiny na straně jedné a 
zájmy obyvatel obcí LVA na straně druhé.  

Obce mikroregionu se individuálně soustředí na dobudování své technické a dopravní infrastruktury a 
jako mikroregion společně prosadí infrastrukturální a další investice, mající zásadní význam pro rozvoj 
pilířových forem cestovního ruchu v celém mikroregionu. 

 

Terminologie 
aktualizované 
strategie LVA 

Význam 

Vize Definice budoucího střednědobého rozvojového stavu mikroregionu 
LVA -  souhrnu kvalit, kterými je mikroregion LVA charakterizován 
v horizontu aktualizované strategie, tj. přibližně do roku 2010.  

Cíle Dekompozice strategické vize do konečného počtu oborově 
orientovaných cílových stavů.  Definice cílových stavů v jednotlivých 
problémových okruzích strategie. 

Priority Přednostní způsoby, jakými jsou dosahovány strategické cíle 

Opatření Souhrnně definovaná opatření vymezená na ve vztahu k prioritám 
strategie  

Projekty Konkrétní rozvojové akce, kterými jsou naplňována zavedená opatření. 
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2.3 Cíle 

 

Prosadit mikroregion LVA jako prestižní turistickou destinaci s mezinárodními ambicemi a  
nejnavštěvovanější destinaci na Moravě. 

 

2.4 Priority 

 

1. Rozvoj infrastruktury a služeb CR v logické vazbě na vstupy do LVA 

2. Jednotná marketingová prezentace a komunikace mikroregionu LVA 

3. Rozvoj technické a dopravní infrastruktury 

4. Koncepční péče o krajinu v MR LVA 

5. Koncepční rozvoj obcí 

 

2.5 Opatření 

 

Tabelární souhrn priorit a navazujících opatření 

Priorita Opatření 

1. Rozvoj infrastruktury a 
služeb CR v logické vazbě 
na vstupy do LVA 

1.1 Zavedení režimu odstupňované míry památkové ochrany v KPZ LVA 

1.2 Podpora zřízení ubytovacích kapacit (celkem cca 400 lůžek) nejvyšší kvality 
v obcích LVA 

1.3 Podpora budování cyklistických stezek a zařízení na nich mimo státní a 
krajskou silniční síť 

1.4 Rozšíření nabídky trávení volného času v LVA v sezóně i mimo ni 

1.5 Podpora aktivit spojených s vínem   

1.6 Podpora spolkového a kulturně-společenského života obyvatel v obcích LVA 

1.7 Oprava a vitalizace kulturně historických objektů obcí LVA a jejich správa 

2. Jednotná marketingová 
prezentace a komunikace 
mikroregionu LVA 

2.1 Zavedení jednotné prezentační strategie a její aplikace 

3. Rozvoj technické a 
dopravní infrastruktury 

3.1. Řešení dopravně kritických míst mikroregionu LVA 

3.2 Zlepšení dopravní dostupnosti mikroregionu LVA (vazba na velká města a 
hranice)  

4. Koncepční péče o 
krajinu v MR LVA 

4.1 Revitalizace vodních ploch a toků 

4.2 Revitalizace zeleně 

4.3 Podpora ochrany ŽP v mikroregionu LVA 

5. Koncepční rozvoj sídel 
5.1 Podpora územně plánovacího procesu v obcích LVA 

5.2 Podpora realizace projektů s vazbou na ÚPD 
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Schematické vyjádření strategie 
C

Í
L

PRIORITA 1
OPATŘENÍ 1.1

OPATŘENÍ 1.2

OPATŘENÍ 1.3

OPATŘENÍ 1.4

OPATŘENÍ 1.5

OPATŘENÍ 1.6

OPATŘENÍ 1.7

PRIORITA 2 OPATŘENÍ 2.1

PRIORITA 3 OPATŘENÍ 3.1

OPATŘENÍ 3.2

PRIORITA 4
OPATŘENÍ 4.1

OPATŘENÍ 4.2

OPATŘENÍ 4.3

PRIORITA 5 OPATŘENÍ 5.1

OPATŘENÍ 5.2

 

 

 

3. PORTFOLIO PROJEKTŮ  

3.1 Tématické okruhy rozvojových projektů 

 

Metodika řízeného interview a tématické okruhy rozvojových projektů  

Základní portfolio projektů vzniklo na základě osobních návštěv konzultanta u starostů jednotlivých 
obcí a měst. Při pohovorech byla pozornost zaměřena především na změny v posledních 6-ti letech 
(tedy období let 1999-2005), ke kterým došlo  v jednotlivých obcích i v celém mikroregionu LVA. 
Výstupy řízených interview s představiteli obcí mikroregionu LVA lze shrnout  do následujících 
tématických okruhů: 

 Úprava režimu památkové ochrany v území KPZ LVA 

 Ochrana kulturních a přírodních památek LVA 

 Koncepční rozvoj obcí/měst LVA 

 Jednotná komunikace  a propagace LVA 

 Zapojení  a dopravní napojení  „vzdálenějších“ obcí do centra dění LVA 
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 Rozšíření a zkvalitnění infrastruktury CR v LVA   

 Rozšíření nabídky volnočasových aktivit 

 Zlepšení technické a dopravní infrastruktury LVA 

 Individuální projekty v obcích/městech  mikroregionu LVA 

 

3.2 Portfolio projektů 

 

Na pravidelných schůzkách zástupců obcí mikroregionu LVA byla za účasti konzultanta nastíněna 
metodika sestavení portfolia projektů. Samotné portfolio bylo starosty sestavováno a doplňováno  ve 2 
etapách, vždy s projednáním všech připomínek a dotazů. V závěru práce, po seřazení projektů dle 
tématických okruhů, vznikl rozsáhlý soubor zahrnující 127 projektů rozdělených do 5 priorit a 15 
opatření.  

Samotné projekty odráží problémy i vize jednotlivých obcí, avšak pomyslným pojítkem všech je 
dosažení vytyčeného cíle strategie -  prosadit mikroregion LVA jako prestižní turistickou 
destinaci s mezinárodními ambicemi a nejnavštěvovanější destinaci na Moravě.  Cenné jsou 
především společné projekty, jejichž realizace může mít zásadní dopad na většinu obcí mikroregionu 
LVA. Právě zde se projevila souhra všech zapojených subjektů, 9 obcí mikroregionu, které jsou 
schopny upřednostnit společné zájmy před individuálními.  

Níže v textu uvedená tabulka zahrnuje soubor všech navržených rozvojových projektů.  Projektů 
společných s vlivem na většinu obcí mikroregionu LVA, ale i individuálních s dopadem na konkrétní 
obec/město.  Vliv, či přínos je stupňovitě označen v závislosti na míře významu daného projektu pro 
celý mikroregion LVA.   

 

3.3 Základní ukazatelé 

 

U každého projektu byly identifikovány následující základní údaje: 

Nositel  
subjekt, většinou obec či celý mikroregion LVA, přípustný je rovněž subjekt působící v území LVA 
 
Garant  
osoba, garantující projekt na straně nositele 
 
Finanční povaha projektu  
parametr označovaný A-E, vyjadřující orientační finanční nároky na potřebné zdroje projektu: 

A - do 500 tis. Kč 
B - do 5.000 tis. Kč 
C - do 15.000 tis. Kč 
D - do 50.000 tis. Kč 
E – nad 50.000 tis. Kč 
 

Termín realizace 

odhad očekávaného termínu realizace projektu 
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3.4 Způsob hodnocení rozvojových projektů 

 

Hodnocení významu  
 
Hodnocení významu všech projektů provedli zástupci jednotlivých obcí s pomocí následující škály:  

 0 – bez vlivu/přínosu pro mikroregion LVA, význam pouze pro danou obec/město 
 1 - malý vliv/přínos pro mikroregion LVA 
 2 - mírný vliv/přínos pro mikroregion LVA 
 3 - střední vliv/přínos pro mikroregion LVA 
 4 - významný vliv/přínos pro mikroregion LVA 
 5 - nejvyšší vliv/přínos pro mikroregion LVA 

 
V souhrnné tabulce s objevují hodnoty aritmetický průměr a rozptyl, které byly na základě 
matematických funkcí vypočteny ze všech 9 hodnocení obcí mikroregionu LVA.   
 

Za prioritní jsou považovány ty projekty, které vykazují nejvyšší míru významu pro celý mikroregion 
LVA. 

 

Legenda 

Nejvýše hodnocené projekty (nad 3,5 bodů) 
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3.5 Portfolio rozvojových projektů v MR LVA na léta 2006-2013 

PRIORITY 

Nositel projektu Garant 
Fin. 

povaha 
proj. 

Termín 
realizace 

Aritm. 
průměr 

Rozptyl 

 

  
OPATŘENÍ 

OZNAČ. PROJEKTY 

1. Rozvoj infrastruktury a služeb CR v logické vazbě na vstupy do LVA  

  

1.1 Zavedení režimu odstupňované míry památkové ochrany v KPZ LVA  

1.1.1 
Návrh zónování KPZ LVA se zohledněním postavení obcí v LVA s odstupňovanou 
mírou památkové ochrany území 

LVA předseda MR A od 2006 3,8 0,9 zrealizováno 

1.1.2 
Zřízení terénních pracovníků v KPZ LVA s cílem komunikovat s lidmi problematiku ochrany a 
pomoci jim ve složitějších správních případech 

LVA předseda MR A/rok 2008 3,2 1,3 
 

1.2 Podpora zřízení ubytovacích kapacit (celkem cca 400 lůžek) nejvyšší kvality v obcích LVA  

1.2.1 
Příprava ploch pro výstavbu RD, rekreačních domů a penzionů, aktivita holandského 
investora  

soukromý sektor starosta Valtic E 2007 2,4 1,6 
 

1.2.2 
Podpora výstavby penzionů a vícekapacitních ubytovacích zařízení v lokalitách „Na 
kopci“ a „Dolina“ 

soukromý sektor 
soukromý 
investor 

D 
2006 - 
2009 

2,4 1,5 zrealizováno 

1.2.3 
Investice do oprav nemovitostí ve V. Bílovicích - nadstavba KD pro ubytování  (jako 
vyřešení problémů ploché střechy) 

město V. Bílovice 
soukromý 
investor, 
město 

D 
výhled do 
r. 2013 

1,5 1,5 

 

1.3 Podpora budování cyklistických stezek a zařízení na nich mimo státní a krajskou silniční síť  

1.3.1 
Společný projekt Lichtenštejnských cyklostezek s dobudováním  dopravní 
infrastruktury stezek a služeb, realizace dle zpracovaného projektu 

LVA manager MR C 2006-9 4,5 0,7 zrealizováno 

1.3.2 
Výstavba odpočívek na cyklostezkách v regionu LVA jako ochrany před deštěm 
včetně nabídky informací o mikroregionu LVA a CHKO Pálava (mapy)  

LVA manager MR B 2007 4,4 0,5 
 

1.3.3 Zřízení 3 stanovišť na vinařské stezce v k.ú. Rakvice  obec Rakvice starosta A 2007 3,1 0,9  

1.3.4 

Společný projekt zřízení vyhlídkových míst v MR LVA LVA předseda MR  A/projekt 2007-8 3,6 0,5  
Připravena 

PD 

Zřízení rozhledny na Přítlucké hoře a napojení na síť cyklostezek v okolních obcích             
připravena 

PD 

Zřízení vyhlídkového místa na Syslím kopci s napojením odbočky a vyznačením 
vyhlídkového místa na stávající cyklistické trase v obci Bulhary 

            
připravena 

PD 
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Vybudování rozhledny na Zadní Hoře na trase vinařské cyklostezky              
Připravena 

PD 

1.3.5 
Vytvoření  místní cyklotrasy  v městě Podivín (se zaměřením na místní památky + 
otevření kostelní věže jako rozhledny) 

město Podivín starosta A 2007 3,0 0,9  

1.3.6 
Zřízení oboustranného přívozního mola na Dyji s možností koupání v návaznosti na 
cyklostezku Lednice- Podivín  v lokalitě Hájenka, k.ú. Podivín 

Povodí Moravy,  
LVA 

starosta 
Podivína, 

předseda MR 
B 2008-9 3,9 0,7  

1.3.7 Zřízení  lávky pro cyklo a pěší turisty přes řeku Dyji v lokalitě Hájenka, k.ú. Podivín 
Povodí Moravy,  

LVA 

starosta 
Podivína, 

předseda MR 
C 2010 4,0 0,5 

připravena 
PD 

1.3.8 

Vybudování  cyklostezky a běžkařské trati v lokalitách Břeclav – Bulhary s využitím 
hráze, Trkmanky - ústí do Dyje po Rakvický most, Ladenské strouhy  - Podivín - 
Ladná 

Povodí Moravy,  
LVA 

starostové B 2008-10 3,8 0,9  

1.3.9 
Rekonstrukce a výstavba infrastruktury Mikulovské vinařské stezky v k.ú.Valtice, 
Úvaly 

LVA starosta Valtic C 
2007-
2010 

3,1 1,4  

1.3.10 
Rekonstrukce a výstavba infrastruktury mezinárodních cyklistických  stezek Praha - 
Wien  

LVA, Nadace 
Partnerství 

starosta Valtic C 
2007-
2010 

3,4 1,3  

1.3.11 Vybudování cyklostezky Lednice - camp Apollo     obec Lednice starosta B 2007 3,9 0,5  

1.3.12 
Napojení severních částí LVA  na síť lichtenšt. cyklostezek -  propojení Lednice – 
Podivín mimo silnici 422 

LVA, JmK manager MR C 2007 4,3 0,5 připravuje se 

1.4 Rozšíření nabídky trávení volného času v LVA v sezóně i mimo ni  

1.4.1 Rozvoj lázeňství a realizace infrastruktury v lázeňské zóně v Lednici 
obec Lednice, 
DSOJmL, JmK,  

EU  
starosta E 

2006-
2013 

4,7 0,5 zrealizováno 

1.4.2 Využití prostor zámeckých jízdáren v Lednici pro rozvoj CR v obci a LVA     
obec Lednice, 

JmK, EU    
starosta E 

2006-
2010 

4,0 0,7 připravuje se 

1.4.3 Zřízení prodejního místa rybářských potřeb v obci Bulhary obec Bulhary starosta A 2006 1,6 0,9  

1.4.4 
Zřízení půjčovny loděk (kánoí, veslic) včetně potřebného zázemí na horním toku Dyje 
s možností jejich vrácení na dolním toku  

LVA předseda MR C 2008 3,9 1,1 zrealizováno 

1.4.5 
Vybudování odpočinkové zóny v lokalitě podivínské Šutráky + přilehlý borový háj 
(lavičky, koše, mobilní toalety, převlékárny) 

město Podivín starosta B 2010 2,4 1,0  

1.4.6 Zprovoznění koupaliště u Sokolské chaty u Janohradu  město Podivín starosta B 2010 2,9 1,1  
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1.4.7 Zřízení půjčovny vodáckých potřeb v Podivíně město Podivín starosta A 2007 2,7 0,9  

1.4.8 Rekonstrukce fotbalového areálu ve Valticích město Valtice starosta D 
2007-
2008 

1,3 0,9  

1.4.9 Výstavba „Vinné-termální lázně Schrattenberg-Valtice“, aktivita rakouské strany soukromý sektor starosta Valtic E 
2007-
2009 

3,2 1,5 připravuje se 

1.4.10 Výstavba tělocvičny ZŠ Valtice, rekonstrukce školního hřiště město Valtice starosta D 
2007-
2008 

0,9 0,9 zrealizováno 

1.4.11 Výstavba Sportovně relaxačního centra u nákupního střediska ve Valticích soukromý sektor starosta Valtic D 
2007-
2008 

1,9 1,5 zrealizováno 

1.4.12 Vybudování školního sportovního zařízení v obci Hlohovec obec Hlohovec starosta C 2008 1,2 1,3  

1.4.13 
Dobudování sportovního areálu v obci Hlohovec (osvětlení, závlaha, tribuny, 
oplocení, parkování aj.) 

obec Hlohovec starosta B 
2006-
2009 

1,3 1,2 zrealizováno 

1.4.14 Sjednocení a dokončení sportovního areálu u tělocvičny v obci Lednice      obec Lednice starosta C 
2006-
2008 

2,3 1,6 zrealizováno 

1.4.15 Příprava a realizace golfového  hřiště v obci (možno i v rámci LVA)   obec Lednice starosta C 
2006-
2008 

3,6 1,0 připravuje se 

1.4.16 Zřízení Muzea Unesco v Lednici   
obec Lednice, 

JmK    
starosta B  

2006-
2007 

3,9 0,8 nerealizováno 

1.4.17 Obnova expozice NZM v Lednici 
obec Lednice, 

NZM    
starosta C 

2006-
2007 

3,4 1,2  

1.4.18 Dostavba zimního stadionu v Břeclavi včetně ledové plochy město Břeclav ředitel ZS D 2007-08 2,4 1,8 zrealizováno 

1.4.19 Vytvoření bicrossového a cyklotrialového areálu v Charvátské Nové Vsi město Břeclav starosta B 2007-08 1,7 1,2 zrealizováno 

1.4.20 Společný projekt zřízení půjčoven kol s propojením služeb  v rámci LVA LVA starosta B 2006-7 3,5   připravuje se 

1.4.21 
Realizace lesoparku, komunikací a staveb v areálu lesa o rozloze cca 5 ha ve Velkých 
Bílovicích 

město V. Bílovice starosta B 
výhled do 
r. 2013 

1,6 1,2  

1.4.22 Realizace koupaliště v návaznosti na lesopark a sportovní areál ve V. Bílovicích město V. Bílovice starosta D 
výhled do 
r. 2013 

2,0 1,1  

1.4.23 Výstavba víceúčelového hřiště u školy ve V. Bílovicích město V. Bílovice starosta B 
výhled do 
r. 2013 

0,8 0,6  

1.4.24 
Dobudování sportovního areálu (hřiště plážový volejbal, tribuny, osvětlení hřišť, 
atletická  dráha) ve V. Bílovicích 

město V. Bílovice, 
soukromý subjekt 

starosta C 
výhled do 
r. 2013 

1,1 0,9  
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1.4.25 
Vybudování sportovního a kulturního zařízení v přírodě (šatny, soc. zařízení apod.) 
v prostoru „Chřástelka“ ve V. Bílovicích 

Sokol starosta B 
výhled do 
r. 2013 

1,6 0,9  

1.4.26 
Příprava a realizace developerského projektu polyfunkčního domu v centru města V. 
Bílovice  (nebytové prostory, knihovna, informační centrum)  

město V. Bílovice, 
soukromý subjekt 

starosta C 2007 1,5 0,8 zrealizováno 

1.5 Podpora aktivit spojených s vínem    

1.5.1 Formulace strategie vinařství  v MR LVA LVA manager MR B 2007 3,5    

1.5.2 
Zřízení centrální vinotéky v obci Rakvice v lokalitě u Sokolovny  a podpora její činnnosti 
(prezentace a prodej produkce, vinařské přednášky a semináře)  

obec Rakvice, 
soukr. sektor 

starosta B 2007 2,9 0,8 zrealizováno 

1.5.3 Realizace projektu  "Valtice-Hlavní město vína"   
město Valtice, 
soukr. sektor 

starosta C 
2006-
2010 

3,9 0,8 zrealizováno 

1.5.4 
Podpora vinařské turistiky  a aktivity místních vinařů v městě Velké Bílovice (dny 
otevřených sklepů, výstavy vína, zpívání mezi sklepy a.j.) 

městov. Bílovice,  
soukromé subj. 

starosta A 2006 3,1 0,8 zrealizováno 

1.5.5 Příprava projektu – vinařské odbytové družstvo (V. Bílovice) 
soukromá 
iniciativa 

starosta C 2007 1,5 1,3  

1.5.6 
Podpora vinařské turistiky v Hlohovci a aktivit místních vinařů (výstavy vín, svěcení 
vína, zpívání u sklepů, zřízení společné vinotéky apod.) 

obec Hlohovec, 
MO ČZS 

starosta A/rok 2006 2,9 1,3 zrealizováno 

1.6 Podpora spolkového a kulturně společenského života obyvatel v obcích LVA  

1.6.1 Výstavba a zabezpečení provozu Folklorního a kulturního centra Bulhary obec Bulhary vedoucí FK B 2008 3,0 1,3  

1.6.2 Vytvoření společného kalendáře všech akcí v mikroregionu LVA LVA manager MR A/rok 2006-7 4,2 0,7 zrealizováno 

1.6.3 
Vytvoření kalendáře zábavných a kulturních akcí obce Rakvice, podpora recesních 
aktivit v obci  

obec Rakvice manager MR A 2006 1,5 1,0 zrealizováno 

1.6.4 
Vybudování poutního místa v Podivíně v rámci mezinárodního projektu Kristkova 
podyjská glyptotéka v lokalitě parc. č.2897  

město Podivín starosta A 2006 2,3 1,2  

1.6.5 
Vybudování muzea místní architektury, lidových tradic a života rybářské a vinařské obce (od 
příchodu Chorvatů v 16.stol.) 

obec Hlohovec starosta B 2007 2,9 0,9  

1.6.6 
Dobudování venkovního víceúčelového zařízení u kulturního domu k tradičnímu kulturnímu 
využití a odpočinku  

obec Hlohovec starosta B 
2006-
2009 

1,8 1,4 zrealizováno 

1.6.7 Podpora spolkového života v Hlohovci 
obec Hlohovec, 

spolky 
starosta A/rok 2006 1,3 1,2 zrealizováno 

1.6.8 Podpora spolkového života ve Velkých Bílovicích město V. Bílovice starosta A 2006 1,3 1,2 zrealizováno 
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1.6.9 Rekonstrukce místního rozhlasu v obci Hlohovec a jeho rozšíření obec Hlohovec starosta A 2006 0,5 0,5 zrealizováno 

1.6.10 
Podpora kongresové turistiky, zapojení soukromých subj. (hotel Akademie, vila 
Jarmila), využití prostor kulturního domu ve V. Bílovicích 

soukromý 
subjekt, město V. 

Bílovice 
starosta A 2006-7 1,9 1,1 zrealizováno 

1.6.11 Rekonstrukce místního rozhlasu v obci Lednice obec Lednice starosta B  
2006-
2007 

0,5 0,5 zrealizováno 

1.6.12 Záměr rozšíření místního rozhlasu v obci Přítluky obec Přítluky starosta A 2007 0,4 0,5 zrealizováno 

1.6.13 Výstavba hasičské zbrojnice v obci Přítluky obec Přítluky starosta B 
2007-
2008 

0,1 0,4 připravuje se 

1.7 Oprava a vitalizace kulturně historických objektů obcí LVA a jejich správa  

1.7.1 Vytvoření management plánu  pam. UNESCO  
JmK, LVA, 
BRDM    

manager MR A 2006 4,1 0,9 zrealizováno 

1.7.2 Průzkum a zmapování „Podivínského podzemí„  město Podivín starosta A 2008 2,5 0,9  

1.7.3 Celoroční zpřístupnění  památkově chráněné stavby „Obelisk“  mikroregion LVA starostové A 2007 3,6 0,9 zrealizováno 

1.7.4 Rekonstrukce barokního divadla na zámku ve Valticích 
Nadace památek, 

ČR  
starosta Valtic E 

2007-
2010 

4,1 0,6  

1.7.5 Prosazování  financování opravy a využití NKP-Zámek Valtice, UNESCO  
město Valtice, 
LVA, JmK, ČR 

starosta E 
2007-
2010 

4,6 0,5  

1.7.6 
Společný projekt prosazování požadavku na řešení potřeb památek Unesco 
nadstandardním způsobem     

LVA, JmK, 
DSOCDU, Mezirez. 

komise    
předseda MR A 

2006-
2007 

4,7 0,5  

1.7.7 Regenerace a revitalizace břeclavského zámku a zámeckého areálu   
město Břeclav, 

soukromý sektor 
starosta E 2008-13 3,5  0,5 připravuje se 

1.7.8 Oživení areálu židovského hřbitova v Břeclavi včetně kaple město Břeclav starosta C 2007-13 2,4 1,0  

1.7.9 Regenerace centra Poštorné – předprostor kostela město Břeclav starosta D 2007-13 2,2 1,1 zrealizováno 

2. Jednotná marketingová prezentace a komunikace mikroregionu LVA  

  

2.1 Zavedení jednotné prezentační strategie a její aplikace  

2.1.1 
Instalace  dotekových obrazovek v každé obci LVA s informacemi o mikroregionu 
včetně aktualit  

LVA manager MR  B 2006-7 3,9 1,1 nerealizováno 
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2.1.2 

Projekt jednotné podpory CR v mikroregionu LVA  ve smyslu spolupráce s jinými 
subjekty působícími v regionu,  v koordinace připravovaných či již existujících 
projektů  

LVA manager MR  B 2006 4,3 0,5 zrealizováno 

2.1.3 
Zavedení jednotného značení cyklistických  i jiných tras v mikroregionu LVA, aplikace 
v terénu i v mapách  

LVA manager MR  B 2006-7 4,2 0,8 zrealizováno 

2.1.4 Zřízení TIC na cyklotrase (v BIKE/PARK ) v Podivíně město Podivín Starosta A 2007 3,7 1,2  

2.1.5 Informační, propagační a infrastrukturální propojení města  V. Bílovice s LVA  město V. Bílovice starosta A 2006 3,4 0,7 Zrealizováno 

2.1.6 Projekt propojení vinotéky ve Velkých Bílovicích  s TIC město V. Bílovice starosta A 2006 3,1 1,3 Zrealizováno 

2.1.7 Spojení TIC mikroreg. LVA s cílem dosažení samofinancovatelnosti jednotlivých TIC LVA manager MR B 2010 3,6 1,3 Nerealizováno 

3. Rozvoj technické a dopravní infrastruktury  

  

3.1 Řešení dopravně kritických úzkých míst mikroregionu LVA  

3.1.1 Realizace propojení Velkých Bílovic na LVA – vybudování podchodu (podjezdu) pod tratí 
ministerstvo, ČD, 
mikroregion LVA 

starostové V. 
Bílovic a 
Podivína 

B 2008 2,3 1,4  

3.1.2 Zřízení záchytného bodu PARK &  BIKE  v Podivíně   LVA starosta A - B 2008 3,5 0,9  

3.1.3 
Rekonstrukce povrchu vozovky v Podivíně, případně vytvoření pojezdných chodníků  od 
podjezdu nádraží – PARK/BIKE - procházející městem směr LVA 

JmK, město 
Podivín 

starosta B 2006-8 1,1 1,3 připravuje se 

3.1.4 
Vybudování odstavného parkoviště v Podivíně + MINI PARK/BIKE II pro autoturisty od D1 a II 
422 plánovaným obchvatem, v lokalitě Hájenka  

město Podivín starosta B 2008 1,6 1,3  

3.1.5 
Rekonstrukce vozovky a dobudování dešťové kanalizace v ulicích Lípová, Chalupky, U rybárny, 
Dolní konec, u sklepů a u hřiště v obci Hlohovec 

obec Hlohovec starosta  C 2008 0,5 0,5 Zrealizováno 

3.1.6 
Vybudování parkovacích ploch a chodníků pro návštěvníky obce Hlohovec, oprava stávajících 
vozovek a chodníků  

obec Hlohovec starosta B 2006 0,9 0,8 Zrealizováno 

3.1.7 Oprava místních komunikací, výstavba chodníků a parkovišť ve Velkých Bílovicích město V. Bílovice starosta D 
výhled do 
r. 2013 

0,9 0,6  

3.1.8 Oprava místních komunikací, budování chodníků v obci Přítluky obec Přítluky starosta B 
2007-
2008 

1,0 0,7  

3.2 Zlepšení dopravní dostupnosti mikroregionu LVA (vazba na velká města a hranice)  

3.2.1 Výstavba obchvatu města Podivín 
JmK, město 

Podivín 
starosta E 2008-10 2,4 1,5  
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3.2.2 Realizace přeložky silnice I/40  - obchvat Valtic (dle ÚPmV i VÚC Břeclavsko) JmK starosta Valtic E 2010 3,0 1,5  

3.2.3 Dopravní propojení Břeclav - Poštorná 
město Břeclav, 

JmK 
starosta D-E 2007-13 2,7 1,5  

3.2.4 
Přeložka silnice 422 v Lednici  včetně  realizace doprovodných staveb (chodníky, osvětlení, 
parkoviště), napojení silnice od Břeclavi obchvatem kolem nádraží 

JmK, obec 
Lednice 

starosta E 2006-9 3,9 1,1 zrealizováno 

3.2.5 Integrace autobusového a vlakového nádraží v Břeclavi 

město Břeclav, 
ČD, soukromý 

sektor 
starosta E 2007-13 2,8 0,9 zrealizováno 

3.3 Zvýšení úrovně technické infrastruktury v mikroregionu LVA  

3.3.1 Rekonstrukce ČOV Přítluky obec Přítluky starosta B 2008 1,3 1,5 zrealizováno 

3.3.2 
Dokončení kanalizace v obci Lednice 

VaK, 
obec Lednice 

starosta E 
2006-
2007 

1,8 1,5 zrealizováno 

3.3.3 Rekonstrukce kanalizace a intenzifikace ČOV ve Valticích 
VaK, město 

Valtice 
starosta E 

2007-
2008 

1,6 1,5 zrealizováno 

3.3.4 Dobudování kanalizace ve Velkých Bílovicích,  II. etapa  město V. Bílovice starosta C 2006-7 0,9 0,8 zrealizováno 

3.3.5 Odkanalizování sklepní oblasti ve Velkých Bílovicích, závěr  město V. Bílovice starosta A 2006-7 0,7 0,7 zrealizováno 

4. Koncepční péče o krajinu v mikroregionu LVA  

  

4.1 Revitalizace vodních ploch a toků  

4.1.1 Vyčištění (odbahnění) rybníku Šutrák, vybudování odtoku do Ladenské strouhy město Podivín starosta B 2010 1,6 1,4  

4.1.2 Zprůtočnění toku „ Stará Dyje „  
Povodí Moravy, 

LVA 
starostové B 2008-10 3,0 1,4 zrealizováno 

4.1.3 Prosazování financování revitalizace rybniční soustavy Lednické rybníky (NPR) LVA, AOPK 
předseda MR, 
předseda BR 
Dolní Morava 

E 2008 4,1 0,9 zrealizováno 

4.1.4 

Zvodnění tůní  (v návaznosti na studii VUT Brno „Voda pro krajinu v JMK“) a jejich        
začlenění do projektu realizace cyklostezky VB - Podivín – LVA vedenou mimo 
komunikaci II. třídy (návaznost na cyklostezky) 

VUT, Nadace 
partnerství, 

město Podivín 
starosta  B 2008 3,1 1,2  

4.2 Revitalizace zeleně  

4.2.1 
Prosazování financování údržby lesoparkových porostů na březích Lednických 
rybníků (NPR) 

LVA, AOPK, Lesy 
ČR 

předseda MR, 
předseda BR 
Dolní Morava 

B/rok 2007 4,3 1,0  
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4.2.2 
Realizace projektu „Sluneční dvůr Trkmanec“  včetně regenerace mokřadu 
„Rybníčky“ - osada Trkmanice 

obec Rakvice, 
soukr. subjekty 

starosta D 2006-8 2,3 1,1 zrealizováno 

4.2.3 
Oprava polních cest v k.ú. Rakvice včetně obnovy liniové zeleně – přednostně v 
úsecích zahrnutých do značených turistických tras 

obec Rakvice manager MR B 2007-8 2,6 0,9  

4.2.4 
Obnova a údržba lesoparkových břehových porostů u Hlohoveckého rybníku (přilehlá 
část od kulturního domu obce Hlohovec po Hraniční zámeček) 

obec Hlohovec starosta A/rok 2006 3,4 1,3 zrealizováno 

4.2.5 

Výsadba biokoridorů, protierozní opatření, průlehy, suché poldry, revitalizace 
Bílovického járku (hlavní recipient). Revitalizace břehových porostů nádrže Velký 
Bílovec. 

město V. Bílovice starosta D 
výhled do 
r. 2013 

1,9 1,4  

4.2.6 Regenerace příměstského lesa v Břeclavi 
město Břeclav, 

Lesy ČR 
starosta C 2007-13 2,0 1,3  

4.2.7 
Úprava okolní přírody u památníku tragedie školního výletu u Nových Mlýnů v obci 
Rakvice 

obec Rakvice starosta A 2006-7 2,3 1,1 zrealizováno 

4.3 Podpora ochrany ŽP v mikroregionu LVA  

4.3.1 Zřízení ekologického, krajinářského a zahradnického centra v Lednici.     
obec Lednice, 

BRDM, ZF MZLU, 
JmK      

manager MR C 
2006-
2008 

3,7 1,1  

4.3.2 Společný projekt využití pracovních sil pro údržbu LVA, především v zahradnictví LVA manager MR B 2007 3,2 1,4  

4.3.3 Realizace sběrného dvora v Lednici obec Lednice starosta B 
2006-
2007 

1,4 1,5 zrealizováno 

4.3.4 Zabezpečení staré skládky u Fruty  v Lednici 
UZSVM, obec 

Lednice 
starosta C 

2006-
2009 

2,0 1,5 zrealizováno 

4.3.5 Vybudování sběrného dvora v obci Hlohovec obec Hlohovec starosta B 2008 0,9 0,8 zrealizováno 

4.3.6 Zalesnění 5 ha plochy po staré skládce za Bezručovou alejí obec Hlohovec starosta B 2009 2,5 1,4  

4.3.7 Revitalizace skládky komunálního odpadu město V. Bílovice starosta C 2008      

5. Koncepční rozvoj sídel  

  

5.1 Podpora územně plánovacího procesu v MR LVA  

5.1.1 Společný projekt dokončení urbanistické studie LVA  LVA, JmK 
manager MR, 

starostové obcí 
A 

2006-
2008 

4,1 0,8  

5.1.2 Zpracování ÚPD obce Bulhary obec Bulhary starosta A 2007 1,6 1,6 zrealizováno 

5.1.3 Zpracování ÚPD obce Přítluky obec Přítluky starosta A 2006 1,6 1,6  
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5.1.4 Realizace nového ÚP obce Lednice obec Lednice starosta ? 
2006-
2008 

2,7 1,8 připravuje se 

5.1.5 Dokončení KPÚ Valtice a realizace společných zařízení 
město Valtice, 

PozÚ 
starosta E 

2007-
2010 

2,4 1,8  

5.1.6 Realizace společných zařízení v návaznosti na ukončenou KPÚ v k.ú. Hlohovec 
obec Hlohovec, 

PozÚ 
starosta, 

vedoucí Poz.Ú 
B/rok 

2006-
2010 

2,2 1,6  

5.1.7 
Realizace společných zařízení dle návrhu KPÚ v Lednici - cesta kolem Červené studánky, cesta 
Apollo – Kančí obora, cesta Hozloky     

obec Lednice, 
PozÚ    

starosta D od 2006 3,0 1,5 zrealizováno 

5.2 Podpora realizace projektů s vazbou na ÚPD  

5.2.1 
Podpora výstavby rodinných domů po ukončení změny č.2 územního plánu v lokalitách „Ve 
švestkovém sadě“ a „U Hraničního zámečku“ 

obec Hlohovec starosta E 2007 0,8 0,9 zrealizováno 

5.2.2 Podpora výstavby RD v návaznosti na ukončenou KPÚ v Lednici   obec Lednice starosta D 
2006-
2009 

1,5 1,6 zrealizováno 

5.2.3 
Podpora změny využití části hospodářského areálu bývalého ZD v Hlohovci (přebudování 
nefunkčního obilného sila - hyzdící dominanty) 

soukromý sektor 
soukromý 
investor 

C 2007 1,2 1,0 zrealizováno 

5.2.4 Rozšíření lokalit „VÝROBY A TĚŽBY SUROVIN“ do oblasti nad dálnicí D1 město Podivín starosta A 2007 0,8 0,9  

5.2.5 Rozšíření obecního hřbitova a zřízení urnového háje v Hlohovci obec Hlohovec starosta B 2007 0,2 0,4 zrealizováno 

5.2.6 Rozšíření hřbitova ve V. Bílovicích město V. Bílovice starosta C 
výhled do 
r. 2013 

0,2 0,4  
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4. ZÁVĚR 

4.1 Číselné vyjádření portfolia projektů 

 

Souhrnná tabulka 

 

Priorita  Počet projektů  

1. Rozvoj infrastruktury a služeb CR v logické 
vazbě na vstupy do LVA 

72 

2. Jednotná marketingová prezentace a 
komunikace mikroregionu LVA 

7 

3. Rozvoj technické a dopravní infrastruktury 18 

4. Koncepční péče o krajinu v mikroregionu 
LVA 

18 

5. Koncepční rozvoj sídel 13 

Celkem 128 

 

4.2 Závěr 

 

Mikroregion LVA jde dnes svou cestou, za posledních 6 let našel svoji tvář.  

Aktualizovaná strategie mikroregionu LVA je dokument s jasnou orientací na podporu a rozvoj 
cestovního ruchu v řešeném regionu. Na rozdíl od původní strategie zaměřené na především na vznik  
a institucionalizaci subjektu Dobrovolného svazku měst  a obcí LVA, jde aktualizovaná strategie více do 
konkrétních projektů s možným okamžitým dopadem na dění v území Lednicko-valtického areálu, 
často se synergickým efektem. Svědčí o tom především 72 navržených projektů priority č. 1. Rozvoj 
infrastruktury a služeb CR v logické vazbě na vstupy do LVA.   

Aktualizovaná strategie včetně jednotlivých projektů byla konzultována s tvůrci připravovaného 
projektu „Rozvoj šetrné turistiky v oblasti Soutoku“, kde nositelem projektu je Biosférická rezervace 
Dolní Morava, o.p.s a spoluřešitelem  RRA Jižní Moravy. Na základě sdělených informací ohledně 
rozsahu a cílů jednotlivých zpracovávaných dokumentů, byla shledána odlišnost jednotlivých materiálů 
z hlediska polohy řešených území (LVA - oblast soutoku Dyje a Moravy jižně od Břeclavi) i cílů obou 
dokumentů (LVA jako významná destinace  cestovního ruchu Jihomoravského kraje - oblast Soutoku 
jako „klidová“, ekologicky cenná oblast s určitým omezeným pohybem turistů).   

 

Na sestavené portfolio projektů navazuje Akční plán prioritních (vysoce hodnocených) 
projektů,  sestavený a komentovaný ve svazku III. 


