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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 2006-2008 včetně 
projektových fiší. 

 

Právě čtete svazek III.   
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1. AKČNÍ PLÁN  

1.1 Rozdělení projektů Akčního plánu 

 

Jak už vyplývá z názvu, AKČNÍ PLÁN zahrnuje projekty připravené natolik, aby bylo možné je 
realizovat nebo v krátkém čase reagovat na případné dotační či jiné výzvy vedoucí. Pro projekty 
stavebně investiční  je obvykle požadováno  platné územní rozhodnutí vydané na základě 
zpracovaného projektu v základním stupni rozpracovanosti. Pro projekty tzv. „měkké“ je vždy vhodné 
zpracování projektového záměru, v ideálním případě studie proveditelnosti. Rozsah projektu je dán 
konkrétním dotačním titulem a dalšími předepsanými požadavky (zadávací dokumentace apod.). 

 

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 (zde mikroregion LVA), jde 
aktualizovaná strategie více do konkrétních projektů s možným okamžitým dopadem na dění v území 
Lednicko-valtického areálu 

 

Portfolio projektů, sestavené zástupci obcí mikroregionu LVA, je výchozím podkladem pro návrh 
Akčního plánu na léta 2006–2008. Na základě hodnocení projektů ze strany  starostů, místostarostů, 
obecních či městských zastupitelů, byla generována skupina projektů s nejvyšším bodovým 
ohodnocením, tedy s nejvyšším vlivem či přínosem pro mikroregion LVA. Při osobním projednání 
konzultanta s hodnotiteli, byly jednotlivé prioritní projekty znovu konzultovány, především z hlediska 
jejich připravenosti a časového zařazení. Pozornost byla věnována také projektům s hodnocením těsně 
pod stanovenou hranicí (aritmetický průměr všech hodnocení = min. 3,5 bodu), a 2 projekty byly 
vyzvednuty do skupiny prioritních, přestože jejich původní hodnocení bylo nižší. V akčním plánu je 
zařazeno 35 projektů z celkových 128.  

Akční plán zahrnující 35 prioritních projektů, byl na základě stupně připravenosti jednotlivých projektů 
rozdělen do 2 částí. Akční plán na léta 2006-2008 (díl I) zahrnuje 26 připravených či rozpracovaných 
projektů se zahájením jejich realizace do roku 2007. Dalších 9 projektů obsahuje část Prioritní projekty 
2008-20013 (díl II), která sdružuje projekty zařazené do přípravy a následné realizace  po roce 2007. 
Přehled o počtech projektů přináší následující tabulka. 

 

Číselné vyjádření rozvojových projektů LVA 

Priorita  
Počet 

projektů  

Prioritní projekty  

2006-8 2008-13 

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

72 19 5 

2. Jednotná marketingová prezentace a 
komunikace mikroregionu LVA 

7 4 1 

3. Rozvoj technické a dopravní 
infrastruktury 

18 1 1 

4. Koncepční péče o krajinu v 
mikroregionu LVA 

18 2 1 

5. Koncepční rozvoj sídel 13 1 0 

Celkem 128 26 9 
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Pokud probereme strukturu prioritních projektů, je zřejmé, že vytyčený CÍL STRATEGIE: Prosadit 
mikroregion LVA jako prestižní turistickou destinaci s mezinárodními ambicemi a  
nejnavštěvovanější destinaci na Moravě, je v akčním plánu prostoupen všemi vybranými 
projekty.  
 
 
 

Metodika strategického plánování  spočívá v klouzavé přípravě akčních plánů. Optimální 
se jeví sestavení plánu na dvou maximálně tříletá období,  vždy s přesahem 1 roku. Tak je 
umožněna kontinuita naplnění zvolené strategie a jejího cíle, za předpokladu náležité 
finanční odezvy v sestavovaných rozpočtech mikroregionu LVA a jednotlivých obcí. 

  

 

1.2  Akční plán  2006 - 2008 

 

V duchu strategické vize (viz svazek II) podporují projekty především rozvoj cestovního ruchu  
v mikroregionu, a to nejen v jádrovém území LVA, ale je patrná snaha o zapojení všech 9 členských 
obcí, především těch, které  leží  mimo KPZ LVA, jsou odděleny dopravními stavbami (dálnicí) nebo 
jsou situovány dále od centra zájmového území. 

 

Komentář k Akčnímu plánu 2006 - 2008 

Některé projekty z akčního plánu zasahují do více priorit, avšak v seznamu se logicky neopakují.   

Nejpočetnější skupina projektů se řadí do priority 1 - Rozvoj infrastruktury a služeb CR v logické 
vazbě na vstupy do LVA; celkem 18 projektů lze sdružit do tématických okruhů: 

 zónování KPZ LVA  - zavedení odstupňované míry památkové ochrany v území 

 cyklostezky – dobudování Lichtenštejnských cyklostezek  (s napojením dalších obcí svazku 
LVA), infrastruktury (přístřešky, značení aj.), napojení cyklostezek na výhledově zřízená 
vyhlídková místa 

 lázeňství  - rozvoj a realizace infrastruktury v lázeňské zóně v Lednici 

 kulturní a sportovní zařízení – využití prostor zámeckých jízdáren v Lednici, příprava a realizace 
golfového  hřiště v Lednici, zřízení Muzea Unesco v Lednici 

 služby - zřízení půjčoven kol s propojením služeb  v rámci LVA 

 vinařství – vytvoření strategie vinařství, podpora akce "Valtice-Hlavní město vína"   

 kultura a sport – vytvoření kalendáře akcí konaných v území vždy na 1 kalendářní rok 

 památky - vytvoření management plánu  pam. UNESCO, požadavek na řešení potřeb památek 
Unesco nadstandardním způsobem, finanční zajištění opravy a využití NKP-Zámek Valtice a  
rekonstrukce barokního divadla na zámku ve Valticích, celoroční zpřístupnění  památkově 
chráněné stavby „Obelisk“, která je přístupná cestou přes oboru 

 

Do priority č. 2. Jednotná marketingová prezentace a komunikace mikroregionu LVA, 
tématicky zapadají také vybrané projekty blízké rozvoji cestovního ruchu v území uvedené výše 
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(kalendář kulturních akcí, vinařské akce apod.).  Další 4 projekty této priority lze shrnout do 
následujících oblastí:  

 informační systémy – instalace  dotekových obrazovek v každé z obcí LVA, zřízení TIC na 
cyklotrase v Podivíně,  stanovení jednotného systému značení cyklistických tras v území, 
aplikace značení na všech výstupech (v terénu, v mapách, v reklamních brožurách apod.) 

 spolupráce, koordinace - jednotná podpora CR ve smyslu spolupráce s jinými subjekty 
působícími v regionu,  v koordinaci připravovaných či již existujících projektů 

 

Vzhledem k vyčlenění cykloturistiky do oddílu č. 1 a s ohledem na fakt, že dopravní stavby lokálního 
charakteru a řešení technické infrastruktury je v kompetenci jednotlivých obcí, získal podporu v prioritě  
č. 3. Rozvoj technické a dopravní infrastruktury jen jeden projekt s dopravní tématikou:  

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

 

Lednicko-valtická areál, specifický komponovanou krajinou s citlivým zasazením objektů a  propojením 
vodních   ploch v území, vyžaduje podporu z hlediska  Koncepční péče o krajinu v mikroregionu 
LVA, která je obsažena ve 2 projektech priority č. 4.: 

 krajina - zřízení ekologického, krajinářského a zahradnického centra v Lednici a  zajištění 
financování údržby lesoparkových porostů na březích Lednických rybníků 

 

Menší obce mikroregionu LVA připravují zpracování Územně plánovací dokumentace obce (Bulhary, 
Přítluky), jiné chystají změnu ÚPD (Lednice). V obcích probíhají také pozemkové úpravy   a realizace 
společných zařízení v návaznosti na ukončené KPÚ. Tyto projekty jsou ovšem v kompetencích 
jednotlivých obcí a tudíž nebyly zařazeny do akčního plánu. Do priority č. 5. Koncepční rozvoj sídel 
byl vyzdvižen 1 společný projekt s vlivem na rozvoj celého mikroregionu: 

 urbanismus - dokončení urbanistické studie LVA 

 

1.3 Prioritní projekty 2008 - 2013 

 

Do akčního plánu byly na základě hodnocení členy mikroregionu LVA vybrány i projekty, které mají pro 
rozvoj území zásadní vliv, avšak nejsou z hlediska přípravy a časového zařazení aktuální v nejbližší 
letech (2006-2008).  Proto byly vyčleněny zvlášť. Zástupci obcí se sami mohou po určité době 
rozhodnout, nakolik jsou tyto projekty aktuální a jakou finanční i časoprostorovou  podporu dát jejich 
přípravě a realizaci. 

 

Komentář k prioritním projektům na období 2008 - 2013 

Mezi projekty s vysokou podporou jsou v prioritě č. 1 - Rozvoj infrastruktury a služeb CR 
v logické vazbě na vstupy do LVA dle opatření zařazeny: 
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 1.3 Podpora budování cyklistických stezek a zařízení na nich mimo státní a 
krajskou silniční síť (zřízení oboustranného přívozního mola na Dyji s možností koupání 
v návaznosti na cyklostezku Lednice- Podivín, zřízení  lávky pro cyklo a pěší turisty přes řeku 
Dyji ve stejné lokalitě, vybudování  cyklostezky a běžkařské trati v trase Břeclav – Bulhary) 

 1.4 Rozšíření nabídky trávení volného času v LVA v sezóně i mimo ni (zřízení půjčovny 
loděk (kánoí, veslic) včetně potřebného zázemí na horním toku Dyje s možností jejich vrácení 
na dolním toku) 

 1.7 Oprava a vitalizace kulturně historických objektů obcí LVA a jejich správa 
(regenerace a revitalizace břeclavského zámku a zámeckého areálu) 

Následující priority jsou zastoupeny vždy po 1 projektu uvedeném dle opatření: 

2. Jednotná marketingová prezentace a komunikace mikroregionu LVA 

 2.1 Zavedení jednotné prezentační strategie a její aplikace (spojení TIC mikroreg. LVA 
s cílem dosažení samofinancovatelnosti jednotlivých TIC 

3. Rozvoj technické a dopravní infrastruktury 

 3.1 Řešení dopravně kritických míst mikroregionu LVA (zřízení záchytného bodu PARK 
&  BIKE  v Podivíně) 

4. Koncepční péče o krajinu v mikroregionu LVA 

 4.2 Revitalizace zeleně (prosazování financování revitalizace rybniční soustavy Lednické 
rybníky (NPR) 

 

 

1.4  Přehled projektů Akčního plánu 

 

Výstup strategie v podobě Akčního  plánu rozděleného do 2 částí konzultant prezentuje ve 2 grafických 
podobách. Následně uvedené tabulky  uvádějí priority, opatření a projekty včetně základních ukazatelů 
(viz níže). Grafické listy formátu A3 dávají okamžitý přehled o projektech bez podrobnějších údajů. 

 

Základní ukazatelé projektů  

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 
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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 
 
 
 
Hodnocení projektů 

Hodnocení projektů bylo předmětem svazku II.  

Ve svazku III – Akčním plánu jsou uvedeny pouze prioritní projekty hodnocené min. 3,5 body včetně 
(aritmetický průměr ze všech dílčích hodnocení). 
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1.5 Akční plán – 2006 - 2008 – tabelární verze 

PRIORITY 
Nositel 

projektu 
Garant 

Fin. povaha 
proj. 

Termín 
realizace 

 

  

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 Zrealizováno 

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 

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

LVA manager MR C 2006-9 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  

1.3.4 

Společný projekt zřízení vyhlídkových míst v MR LVA 

LVA předseda MR  A/1 projekt 2007-8 Pripravena PD 

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

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

Vybudování rozhledny na Zadní Hoře na trase vinařské cyklostezky  

1.3.11 Vybudování cyklostezky Lednice - camp Apollo     obec Lednice starosta B 2007  

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

LVA, JmK manager MR C 2007 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 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 Připravuje se 

1.4.15 Příprava a realizace golfového  hřiště v Lednici (možno i v rámci LVA)   obec Lednice starosta C 2006-2008 Připravuje se 
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1.4.16 Zřízení Muzea Unesco v Lednici   
obec Lednice, 

JmK    
starosta B  2006-2007 Nerealizováno 

1.4.20 Společný projekt zřízení půjčoven kol s propojením služeb  v rámci LVA LVA manager MR B 2006-7 Připravuje se 

1.5 Podpora aktivit spojených s vínem    

1.5.1 Formulace strategie vinařství  v MR LVA LVA manager MR A 2007  

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

starosta C 2006-2010 Zrealizováno 

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

1.6.2 Vytvoření společného kalendáře všech akcí v mikroregionu LVA LVA manager MR A/rok 2006-7 Zrealizováno 

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 Zrealizováno 

1.7.3 Celoroční zpřístupnění  památkově chráněné stavby „Obelisk“  
mikroregion 

LVA 
starostové A 2007 Zrealizováno 

1.7.4 Rekonstrukce barokního divadla na zámku ve Valticích 
Nadace 

památek, ČR  
starosta 

Valtic 
E 2007-2010 

 

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

starosta E 2007-2010 
 

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

LVA, JmK, 
DSOCDU, 
Mezirez. 
komise    

předseda MR A 2006-2007 

 

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 Nerealizováno 

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 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 Zrealizováno 

2.1.4 Zřízení TIC na cyklotrase (v BIKE/PARK ) v Podivíně město Podivín Starosta A 2007-8 Nerealizováno 
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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) 

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 Zrealizováno 

3.3 Zvýšení úrovně technické infrastruktury v mikroregionu LVA  

4. Koncepční péče o krajinu v mikroregionu LVA 

  

4.1 Revitalizace vodních ploch a toků 

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 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 

 

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 

 

5.2 Podpora realizace projektů s vazbou na ÚPD  
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1.6 Prioritní projekty – 2008 - 2013 – tabelární verze 

PRIORITY 
Nositel 

projektu 
Garant 

Fin. povaha 
proj. 

Termín 
realizace 

 

  

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 

1.2 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 

1.3.6 
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 

 

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 

Pripravena 

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  

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

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 Zrealizováno 

1.5 Podpora aktivit spojených s vínem   

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

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

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

soukromý 
sektor 

starosta E 2008-13 Připravuje se 

2. Jednotná marketingová prezentace a komunikace mikroregionu LVA  

  

2.1 Zavedení jednotné prezentační strategie a její aplikace 

2.1.7 Spojení TIC mikroreg. LVA s cílem dosažení samofinancovatelnosti jednotlivých TIC LVA manager MR B 2010  

3. Rozvoj technické a dopravní infrastruktury  

  

3.1 Řešení dopravně kritických úzkých míst mikroregionu LVA 

3.1.2 Zřízení záchytného bodu PARK &  BIKE  v Podivíně   LVA starosta A - B 2008  

3.2 Zlepšení dopravní dostupnosti mikroregionu LVA (vazba na velká města a hranice)  
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3.3 Zvýšení úrovně technické infrastruktury v mikroregionu LVA  

4. Koncepční péče o krajinu v mikroregionu LVA 

  

4.1 Revitalizace vodních ploch a toků 

4.1.3 Prosazování financování revitalizace rybniční soustavy Lednické rybníky (NPR) LVA, AOPK 

předseda 
MR, 

předseda BR 
Dolní Morava 

E 2008 Zrealizováno 

4.2 Revitalizace zeleně  

4.3 Podpora ochrany ŽP v mikroregionu LVA 

5. Koncepční rozvoj sídel 

  

5.1 Podpora územně plánovacího procesu v MR LVA 

5.2 Podpora realizace projektů s vazbou na ÚPD 

 

 

 Použité zkratky 

AOPK  Agentura ochrany přírody a krajiny 

BR  biosférická rezervace 

BRDM   Biosférická rezervace Dolní Morava 

ČD  České dráhy 

JmK  Jihomoravský krajský úřad 

KPÚ  komplexní pozemková reforma 

MO ČZS  Místní organizace Českého zahrádkářského svazu 

MR  Mikroregion 

NZM  Národní zemědělské muzeum 

Poz. Ú  Pozemkový úřad 

PÚ  Památkový ústav 

UZSVM  Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

VaK  Vodovody a kanalizace Břeclav 

ZF MZLU  Zahradnická fakulta Mendelovy zemědělské  a lesnické univerzity 

ZS  zimní stadion 
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1.7 Akční plán – 2006 - 2008 – grafická verze 
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1.8 Prioritní projekty – 2008 - 2013 – grafická verze 
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2. PROJEKTOVÉ FIŠE 

2.1 Obecná struktura projektové fiše 

 

Projektová fiše (či projektový návrh, návrh projektu) je dokument obsahující souhrnné informace o 
určitém zamýšleném projektu. V zásadě má dva druhy využití: 

 V prvním případě slouží jako vstupní informace k rozhodování o předběžném výběru projektu k 
realizaci a jeho možném spolufinancování z veřejných (nadnárodních, národních, regionálních, 
místních) či soukromých (privátních) finančních zdrojů.  

 Ve druhém případě slouží jako vstupní informace k vyhledávání vhodných projektů za účelem 
jejich podpory z dostupných finančních zdrojů.  

Struktura projektové fiše není obecně přesně stanovena žádným právním předpisem. Lze však 
vysledovat určitou obecnou strukturu tohoto dokumentu, tj. určité jednotlivé obsahové části vyskytující 
se ve většině projektových fiší.  
 

Obecná struktura projektové fiše:  
 
1. Všeobecné informace 
2. Cíle projektu 
3. Popis projektu 
4. Časový plán 
5. Rozpočet a financování projektu 
6. Ekonomické vyhodnocení projektu 
7. Vyhodnocení vlivu na životního prostředí 
8. Současný stav projektu 
9. Zapojení místních a regionálních úřadů 
10. Očekávaná rizika 
11. Institucionální rámec, a jaká jsou její specifika při tvorbě a plánování projektu. 

 

2.2 Projektové fiše Akčního plán 2006-2008 

 

Pro účely aktualizované Strategie LVA byla sestavena struktura projektové fiše vycházející 
z dostupných údajů o jednotlivých projektech: 

Struktura: 

1. Číslo a název priority/opatření, vazba na strategický cíl 

2. Číslo a název projektu 

3. Popis projektu, současný stav přípravy projektu 

4. Časový plán 

5. Finanční rámec 

6. Odpovědný nositel projektu a  garant  projektu 
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1. Číslo a název 
priority/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 

2. Číslo a název 
projektu 

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

3. Popis projektu, 
současný stav 
přípravy projektu 

Společný projekt MR LVA se zohledněním rozdílného vztahu (územního, 
z hlediska památkové a krajinářské ochrany) jednotlivých obcí  k památce 
UNESCO a krajinné památkové zóně LVA. Snaha o odstupňovanou míru 
památkové ochrany v jádrových a mimocentrálních obcích/městech 
mikroregionu LVA  a s ní spojené zjednodušené řízení s dotčenými institucemi 
(např. Památkový ústav aj.). Projekt má přímý dopad především na obce ležící 
na hranici KPZ a památky UNESCO, které jsou přísnými  ochranářskými 
požadavky svazovány.  

4. Časový plán Jednání s dotčenými institucemi budou probíhat od roku 2006 

5. Finanční rámec do 500.000,- Kč 

6. Odpovědný 
nositel projektu / 
garant  projektu 

LVA / předseda MR LVA 

 

1. Číslo a název 
priority/opatření 

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

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

2. Číslo a název 
projektu 

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

3. Popis projektu, 
současný stav 
přípravy projektu 

Společný projekt mikroregionu LVA se zabývá řešením Lichtenštejnských 
cyklostezek z hlediska jednotného značení v terénu i v mapách,  dobudování 
technické a dopravní infrastruktury ve vybraných úsecích, výstavby odpočívek  a 
rozvoje navazujících služeb.  

Projekt v části značení je připraven k rychlé realizaci. 

4. Časový plán Realizace projektu v letech 2006 - 2009 

5. Finanční rámec do 15 mil. Kč 

6. Odpovědný 
nositel projektu / 
garant  projektu 

LVA / manager mikroregionu LVA 

 

1. Číslo a název 
priority/opatření 

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

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

2. Číslo a název 
projektu 

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

3. Popis projektu, 
současný stav 
přípravy projektu 

Společný projekt mikroregionu LVA zahrnuje dobudování drobných staveb na 
cyklostezkách v regionu – odpočívky, vybavení městským mobiliářem včetně 
umístění informačních tabulí s aktuálními informacemi. 

Projekt se připravuje, konkrétní místa odpočívek jsou již vytipovaná. 

4. Časový plán Realizace v roce 2007 

5. Finanční rámec do 5 mil. Kč 

6. Odpovědný 
nositel projektu / 
garant  projektu 

LVA / manager mikroregionu LVA 
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1. Číslo a název 
priority/opatření 

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

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

2. Číslo a název 
projektu 

1.3.4 Společný projekt zřízení vyhlídkových míst v MR LVA 

3. Popis projektu, 
současný stav 
přípravy projektu 

Společný projekt mikroregionu LVA řeší výstavbu 2 rozhleden   a 1 vyhlídkového 
místa v řešeném území. Rozhledny jsou vytipovány na Přítlucké hoře (Přítluky) 
a Zadní hoře (Velké Bílovice), vyhlídka pak na Syslím kopci (Bulhary). Součástí 
projektu je napojení vyhlídkových míst na nejbližší obce, cyklotrasy a turistické 
cesty v okolí.     

Město Velké Bílovice již má hotový stavební projekt na rozhlednu. Realizace 
vyhlídek bude postupná.  

4. Časový plán Realizace projektu v letech 2007 - 2008 

5. Finanční rámec cca 500.000,- Kč / vyhlídku  

6. Odpovědný 
nositel projektu / 
garant  projektu 

LVA / předseda mikroregionu LVA 

 

1. Číslo a název 
priority/opatření 

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

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

2. Číslo a název 
projektu 

1.3.11 Vybudování cyklostezky Lednice - camp Apollo    

3. Popis projektu, 
současný stav 
přípravy projektu 

Projekt obce Lednice řeší vybudování potřebné cyklostezky spojující obec 
s kempem Apollo, oddělující provoz cyklistů a motoristů. Jedná se o úsek dlouhý 
cca 2 km.  

Trasování cyklostezky je známé, obec Lednice má v  trase navržené cyklostezky 
vyřešeny majetkoprávní vztahy.  

4. Časový plán Realizace v r. 2007 

5. Finanční rámec do 5 mil. Kč  

6. Odpovědný 
nositel projektu / 
garant  projektu 

obec Lednice / starosta obce 

 

1. Číslo a název 
priority/opatření 

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

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

2. Číslo a název 
projektu 

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

3. Popis projektu, 
současný stav 
přípravy projektu 

Společný projekt mikroregionu LVA řeší vybudování cyklostezky v trase Podivín 
– Lednice vedené mimo asfaltovou komunikaci č. 422.   

Trasování cyklostezky je známé, v  trase navržené cyklostezky jsou vyřešeny 
majetkoprávní vztahy. Projekt je připravován ve spolupráci s Nadací Partnerství. 

4. Časový plán Realizace v r. 2007 

5. Finanční rámec do 15 mil. Kč  

6. Odpovědný 
nositel projektu / 
garant  projektu 

LVA, JmK / manager mikroregionu LVA 
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1. Číslo a název 
priority/opatření 

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

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

2. Číslo a název 
projektu 

1.4.1 Rozvoj lázeňství a realizace infrastruktury v lázeňské zóně v 
Lednici 

3. Popis projektu, 
současný stav 
přípravy projektu 

Obec Lednice v současné době buduje lázeňský areál s kapacitou cca klientů 15 
denních klientů, s ubytovací kapacitou cca 76 lůžek.  Na základě rozvojové 
studie „Lednice – lázeňské místo“ (DHV CR, 2003), jsou plochy v okolí 
budovaného areálu vhodné pro další lázeňské provozy, občanskou vybavenost, 
sport a  rekreaci, zahrnující také kolonádu a lázeňský park. Projekt  strategie 
LVA řeší etapovité budování infrastruktury v lázeňské zóně.   

Připravená rozvojová studie.  

4. Časový plán realizace v letech 2006 - 2013 

5. Finanční rámec nad 50 mil.  Kč 

6. Odpovědný 
nositel projektu / 
garant  projektu 

obec Lednice, DSOJmL, JmK,  EU  / starosta obce Lednice 

 

 

1. Číslo a název 
priority/opatření 

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

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

2. Číslo a název 
projektu 

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

3. Popis projektu, 
současný stav 
přípravy projektu 

Projekt na opravu a oživení zámeckých jízdáren v Lednici, využití prostor pro 
rozvoj cestovního ruchu, možnost pořádání kulturních  a společenských akcí aj.   

Zpracován záměr.  

4. Časový plán realizace v letech 2006 - 2010 

5. Finanční rámec nad 50 mil.  Kč 

6. Odpovědný 
nositel projektu / 
garant  projektu 

obec Lednice, JmK, EU  / starosta obce Lednice 

 

 

1. Číslo a název 
priority/opatření 

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

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

2. Číslo a název 
projektu 

1.4.15 Příprava a realizace golfového  hřiště v Lednici  

3. Popis projektu, 
současný stav 
přípravy projektu 

Obec Lednice připravuje realizaci golfového hřiště.   

Hotová studie, řešeny majetkoprávní vztahy.  

4. Časový plán Realizace projektu v letech 2006-2008 

5. Finanční rámec Obec do 15 mil. Kč, spoluúčast soukromého sektoru 

6. Odpovědný 
nositel projektu / 
garant  projektu 

obec Lednice / starosta obce Lednice 

 

 



   Aktualizace Strategie mikroregionu Lednicko – valtického areálu 
           

                                                                                                                                                                                                     

  

DHV CR, spol. s r.o. 22 

1. Číslo a název 
priority/opatření 

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

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

2. Číslo a název 
projektu 

1.4.16 Zřízení Muzea Unesco v Lednici  

3. Popis projektu, 
současný stav 
přípravy projektu 

 Obec se chystá ve spolupráci s krajským úřadem na zřízení Muzea UNESCO, 
které by bylo vhodnou aktivitou podporující cestovní ruch v oblasti.   

Připraven projektový záměr. 

4. Časový plán Realizace projektu v letech 2006 - 2007 

5. Finanční rámec do 5 mil. Kč 

6. Odpovědný 
nositel projektu / 
garant  projektu 

obec Lednice, JmK / starosta obce Lednice 

 

 

 

1. Číslo a název 
priority/opatření 

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

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

2. Číslo a název 
projektu 

1.4.20 Společný projekt zřízení půjčoven kol s propojením služeb  
v rámci LVA 

3. Popis projektu, 
současný stav 
přípravy projektu 

Společný projekt řeší vznik sítě půjčoven kol (alt. dalších sportovních potřeb – 
in-line bruslí, koloběžek aj.) s propojením v rámci celého mikroregionu. Možnost 
zapojení také soukromých subjektů.     

4. Časový plán realizace v letech 2006 - 2007 

5. Finanční rámec do 5 mil. Kč 

6. Odpovědný 
nositel projektu / 
garant  projektu 

Mikroregion LVA / manager mikroregionu 

 

 

 

1. Číslo a název 
priority/opatření 

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

1. 5 Podpora aktivit spojených s vínem   

2. Číslo a název 
projektu 

1.5.1 Formulace strategie vinařství  v MR LVA 

3. Popis projektu, 
současný stav 
přípravy projektu 

Jak dále rozvíjet a propagovat místní vinařství  a navázat je na segment 
cestovního ruchu řeší  projekt Strategie vinařství v mikroregionu LVA. 

4. Časový plán 2007 

5. Finanční rámec do 500.000,- Kč 

6. Odpovědný 
nositel projektu / 
garant  projektu 

Mikroregion LVA / manager mikroregionu 
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1. Číslo a název 
priority/opatření 

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

1. 5 Podpora aktivit spojených s vínem   

2. Číslo a název 
projektu 

1.5.3 Realizace projektu  "Valtice-Hlavní město vína"   

3. Popis projektu, 
současný stav 
přípravy projektu 

Projekt  podporující Valtice, jako vinařské centrum regionu.  

Připraven záměr.  

4. Časový plán 2006-2010 

5. Finanční rámec do 15 mil. Kč 

6. Odpovědný 
nositel projektu / 
garant  projektu 

město Valtice +soukromý sektor / starosta Valtic 

 

 

1. Číslo a název 
priority/opatření 

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

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

2. Číslo a název 
projektu 

1.6.2 Vytvoření společného kalendáře všech akcí v mikroregionu LVA 

3. Popis projektu, 
současný stav 
přípravy projektu 

Cílem projektu je vytvoření přehledné publikace/brožury se všemi 
připravovanými akcemi v mikroregionu v průběhu roku, její tisk a distribuce na 
IC a další místa navázaná na cestovní ruch. 

Základní chronologický přehled akcí v řazení dle obcí již existuje na webových 
stránkách LVA.  

Opakovaný roční projekt. 

4. Časový plán 2006-2007 

5. Finanční rámec do 500.000,- Kč / rok 

6. Odpovědný 
nositel projektu / 
garant  projektu 

Mikroregion LVA / manager mikroregionu 

 

 

1. Číslo a název 
priority/opatření 

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

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

2. Číslo a název 
projektu 

1.7.1 Vytvoření management plánu  pam. UNESCO 

3. Popis projektu, 
současný stav 
přípravy projektu 

Zápis památek na Seznam světového dědictví je pouhý začátek, důležitá je další 
péče, jejich management a monitoring. Vše řeší tzv. management plan.  

Projekt  v přípravě, finance zajištěny. 

4. Časový plán 2006 

5. Finanční rámec do 500.000,- Kč 

6. Odpovědný 
nositel projektu / 
garant  projektu 

JmK, LVA, BRDM    / manager mikroregionu 
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1. Číslo a název 
priority/opatření 

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

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

2. Číslo a název 
projektu 

1.7.3 Celoroční zpřístupnění  památkově chráněné stavby „Obelisk“ 

3. Popis projektu, 
současný stav 
přípravy projektu 

Obelisk je v současné době přístupný po cestě vedoucí přes oboru, obojí  
v soukromém držení. Z důvodu občasného uzavírání obory (honitby apod.), není 
památka celoročně přístupná, což je podstatou řešení tohoto projektu.  

4. Časový plán 2007 

5. Finanční rámec do 500.000,- Kč 

6. Odpovědný 
nositel projektu / 
garant  projektu 

mikroregion LVA / starostové dotčených obcí  

 

1. Číslo a název 
priority/opatření 

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

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

2. Číslo a název 
projektu 

1.7.4 Rekonstrukce barokního divadla na zámku ve Valticích 

3. Popis projektu, 
současný stav 
přípravy projektu 

Unikátní barokní divadlo na zámku ve Valticích lze po rekonstrukci využívat pro 
kulturní a společenské akce města i regionu.  

Město Valtice podniká první kroky k zahájení projektu. 

4. Časový plán realizace projektu v letech 2007 - 2010 

5. Finanční rámec nad 50 mil. Kč 

6. Odpovědný 
nositel projektu / 
garant  projektu 

Nadace památek, ČR / starosta Valtic 

 

1. Číslo a název 
priority/opatření 

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

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

2. Číslo a název 
projektu 

1.7.5 Prosazování  financování opravy a využití NKP-Zámek Valtice, 
UNESCO 

3. Popis projektu, 
současný stav 
přípravy projektu 

Zámek Valtice, jeden ze tří hlavních pilířů Lednicko-valtického areálu, bývalé 
sídlo Lichtenštejnů, hledá zajištění financí na dokončení rekonstrukce zámku a 
na adekvátní využití této národní kulturní památky (v současné době 
prohlídkové trasy, sídlo Národního vinařského centra  se Salonem vín, pořádání 
kulturních akcí). 

Město Valtice aktivně připravuje podklady pro zahájení projektu a jedná 
s dotčenými institucemi (např. Ministerstvo kultury, NPÚ aj.). 

4. Časový plán realizace projektu v letech 2007 – 2010  

5. Finanční rámec nad 50 mil. Kč 

6. Odpovědný 
nositel projektu / 
garant  projektu 

město Valtice, LVA, JmK, ČR / starosta Valtic 

1. Číslo a název 1. Rozvoj infrastruktury a služeb CR v logické vazbě na vstupy do LVA 
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priority/opatření 1.7 Oprava a vitalizace kulturně historických objektů obcí LVA a jejich 
správa 

2. Číslo a název 
projektu 

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

3. Popis projektu, 
současný stav přípravy 
projektu 

Památkám UNESCO v České republice má být věnována nadstandardní  
pozornost včetně  adekvátní finanční podpory.  V tomto panuje shoda mezi 
zástupci obcí a měst památek UNESCO i Ministerstvem kultury ČR, které pro 
řešení této problematiky zřídilo speciální fond.  

Projekt  je připravován za aktivního vedení  předsedou MR LVA.  

4. Časový plán realizace projektu v letech 2006 – 2007  

5. Finanční rámec Do 500.000,- Kč 

6. Odpovědný nositel 
projektu / garant  
projektu 

LVA, JmK, DSOCDU, Mezirezortní komise  / předseda mikroregionu LVA 

 

1. Číslo a název 
priority/opatření 

2. Jednotná marketingová prezentace a komunikace mikroregionu LVA 

2.1 Zavedení jednotné prezentační strategie a její aplikace 

2. Číslo a název 
projektu 

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

3. Popis projektu, 
současný stav 
přípravy projektu 

 Na základě dobrých zkušeností v jedné z obcí mikroregionu je navržen společný 
projekt  zřízení informačních interaktivních míst  s dotykovými obrazovkami 
s přehlednými informacemi o mikroregionu (ubytování, stravování, zajímavé 
lokality, památky,  mapy, trasy,  kalendář akcí, doprava, otevírací doby apod.). 
Obrazovky umístěné v rámci informačních center, případně jinde na viditelném 
místě, mají podpořit cestovní ruch v oblasti a zároveň přispějí k jednotné 
propagaci mikroregionu LVA.  

4. Časový plán realizace projektu v letech 2006 – 2007  

5. Finanční rámec do 5 mil. Kč 

6. Odpovědný nositel 
projektu / garant  
projektu 

Mikroregion LVA  / manager mikroregionu LVA 

 

1. Číslo a název 
priority/opatření 

2. Jednotná marketingová prezentace a komunikace mikroregionu LVA 

2.1 Zavedení jednotné prezentační strategie a její aplikace 

2. Číslo a název 
projektu 

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 

3. Popis projektu, 
současný stav 
přípravy projektu 

 V mikroregionu LVA působí mnoho subjektů zajišťujících různorodé akce 
(kulturní, sportovní, společenské, akce spojené s památkami, vínem aj.), akce 
podporující zvýšení návštěvnosti v konkrétním místě či v širším okolí, akce 
zvyšující image regionu.  Snahou projektu je navázat spolupráci se všemi 
subjekty působícími v území ve smyslu koordinace a vzájemného předávání 
informací o připravovaných akcích z důvodu možné podpory ze strany 
mikroregionu LVA  a jejich  zařazení do kalendáře akcí (viz projekt č. 1.6.2). 

Přístup MR LVA je aktivní. Projekt se rozbíhá. 

4. Časový plán 2006 

5. Finanční rámec do 5 mil. Kč 

6. Odpovědný nositel 
projektu / garant  
projektu 

Mikroregion LVA  / manager mikroregionu LVA 

1. Číslo a název 
priority/opatření 

2. Jednotná marketingová prezentace a komunikace mikroregionu 
LVA 
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2.1 Zavedení jednotné prezentační strategie a její aplikace 

2. Číslo a název 
projektu 

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

3. Popis projektu, 
současný stav přípravy 
projektu 

 Mikroregion LVA chce mít vlastní tvář, vystupovat ve své propagaci jednotně a 
systematicky budovat vlastní image s použitím jednotné grafiky užité v terénu i 
v tištěných materiálech. Jedním z kroků jednotné propagace je sjednocení a 
zpřehlednění značení především cyklistických tras včetně umístění potřebných 
informačních panelů (tabulí) na vytipovaných místech v jednotném designu.   
Změna musí mít oporu také v mapách a dalších tištěným materiálech.  

Práce na projektu v přípravě.   

4. Časový plán 2006 - 2007 

5. Finanční rámec do 5 mil. Kč 

6. Odpovědný nositel 
projektu / garant  
projektu 

Mikroregion LVA  / manager mikroregionu LVA 

 

1. Číslo a název 
priority/opatření 

2. Jednotná marketingová prezentace a komunikace mikroregionu LVA 

2.1 Zavedení jednotné prezentační strategie a její aplikace 

2. Číslo a název 
projektu 

2.1.4 Zřízení TIC na cyklotrase (v BIKE &PARK ) v Podivíně 

3. Popis projektu, 
současný stav 
přípravy projektu 

 Podivín, jako komunikační vstupní brána do Lednicko-valtického areálu ve 
směru od dálnice D2, má vytipovanou lokalitu pro vybudování  místa PARK & 
BIKE, tzv. „přestupní stanice“ turistů z aut na kola. Samotné zřízení  PARK & 
BIKE (projekt č. 3.1.2) je plánováno na rok 2008, otevření informačního centra 
bude časově sladěno a navázáno na výstavbu parkoviště. 

4. Časový plán 2007-2008 

5. Finanční rámec do 500.000,- Kč 

6. Odpovědný nositel 
projektu / garant  
projektu 

Město Podivín  / starosta města 

 

1. Číslo a název 
priority/opatření 

3. Rozvoj technické a dopravní infrastruktury 

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

2. Číslo a název 
projektu 

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

3. Popis projektu, 
současný stav 
přípravy projektu 

 Projekt má vyřešit složitou dopravní situaci v obci Lednice, kdy narůstající 
doprava především v letní sezóně značně komplikuje život v obci a zatěžuje 
nejbližší okolí komunikace 422 vedoucí centrem obce hlukem a znečištěným 
ovzduším.  Součástí projektu je mimo realizace obchvatu obce  také doprovodná 
technická a dopravní infrastruktura (chodníky, parkoviště, jejich osvětlení atd.). 

Projekt je rozpracován (studie obchvatu, stavební povolení přeložky).  

4. Časový plán 2006 - 2009 

5. Finanční rámec nad 50 mil. Kč 

6. Odpovědný nositel 
projektu / garant  
projektu 

JmK, obec Lednice / starosta Lednice 
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1. Číslo a název 
priority/opatření 

4. Koncepční péče o krajinu v mikroregionu LVA 

4.2 Revitalizace zeleně 

2. Číslo a název 
projektu 

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

3. Popis projektu, 
současný stav 
přípravy projektu 

 Společný projekt mikroregionu LVA s cílem zajistit financování pro revitalizaci 
zeleně a pravidelnou údržbu lesoparkových porostů v nejbližším okolí 
Lednických rybníků.   

4. Časový plán 2007 

5. Finanční rámec do 5 mil. Kč / rok 

6. Odpovědný 
nositel projektu / 
garant  projektu 

LVA, AOPK, Lesy ČR / předseda MR, předseda BR Dolní Morava 

 

 

1. Číslo a název 
priority/opatření 

4. Koncepční péče o krajinu v mikroregionu LVA 

4.3 Podpora ochrany ŽP v mikroregionu LVA 

2. Číslo a název 
projektu 

4.3.1 Zřízení ekologického, krajinářského a zahradnického centra 
v Lednici.    

3. Popis projektu, 
současný stav 
přípravy projektu 

 Obec Lednice má v oblasti zemědělského školství dlouholetou tradici (roku 
1895 založena Vyšší hospodářská a zahradnická škola, po roce 1948 zřízeny 
zahradnické obory Agronomické fakulty VŠ zemědělské v Brně, od r. 1996 je 
Zahradnická fakulta součástí  MZLU  v Brně). Na tuto tradici chce obec navázat 
vytvořením ekologického, krajinářského a zahradnického centra.  

Práce na projektu v přípravě.  

4. Časový plán 2006-2008 

5. Finanční rámec do 15 mil. Kč  

6. Odpovědný 
nositel projektu / 
garant  projektu 

obec Lednice, BRDM, ZF MZLU, JmK / manager mikroregionu LVA 

 

 

1. Číslo a název 
priority/opatření 

5. Koncepční rozvoj sídel 

5.1 Podpora územně plánovacího procesu v MR LVA 

2. Číslo a název 
projektu 

5.1.1 Společný projekt dokončení urbanistické studie LVA 

3. Popis projektu, 
současný stav 
přípravy projektu 

 Práce na urbanistické studii Lednicko-valtického areálu byly zahájeny již dříve, 
práce budou pokračovat další etapou.  

4. Časový plán 2006 - 2008 

5. Finanční rámec do 500.000,- Kč  

6. Odpovědný 
nositel projektu / 
garant  projektu 

LVA, JmK / manager MR, starostové obcí 

 

  


