
Popis zadání 
„Adaptační strategie obcí Moravany, Ostopovice a Nebovidy na změny klimatu“ 

 
Úvod: 

 
Cíle, shrnutí účelu dokumentu 
Manažerské shrnutí  
 
Analytická část:  

 
Podklady na evropské, národní a krajské úrovni: viz projektová žádost. 
 
Zpracovatel při tvorbě návrhu dále zohlední strategické a koncepční dokumenty příslušných obcí, či 
odborné podklady pro dané území, zejména: 

- Strategické či rozvojové plány jednotlivých obcí/mikroregionu 
- Protipovodňové plány 
- Plány odpadového hospodářství obcí 
- Energetické koncepce obcí 
- Strategie komunitně vedeného rozvoje mikroregionu, MAS či jiných mikroregionálních seskupení 
- Územní plány obcí, vč. změn v procesu projednání a Zásady územního rozvoje JMK 
- Další relevantní podklady (KPÚ, vlhkostní mapy apod.) 

 
Oblasti zranitelnosti a hrozeb - řešené oblasti: 

a) Životní prostředí, veřejný prostor v zastavěném území i volná krajina, modrozelená 
infrastruktura a hospodaření s vodou  

b) Energetika (včetně energetického managementu a využití obnovitelných zdrojů)  
c) Odpadové hospodářství a cirkulární ekonomika (hospodárné nakládání se surovinami/ odpady) 
d) Doprava (dopravní obslužnost, dopravní infrastruktura, technologie pro mobilitu)  
e) Hospodářský rozvoj, zaměstnanost, rozvoj podnikání (včetně podpory malého a středního 

podnikání)  

V analytické části zpracovatel provede analýzu očekávaných projevů a dopadů změny klimatu na území 
příslušných obcí, posoudí hrozby, rizika a zranitelnosti území, následně identifikuje základní potřeby 
adaptací v území a uvede typová opatření (s příklady dobré praxe). 
 
Návrhová část 

 
V rámci této části díla zhotovitel navrhne vizi budoucího postupu obcí v oblasti adaptací na místní dopady 
změny klimatu, navrhne strategické cíle a rozpracuje je do specifických cílů a konkrétních opatření. Bude 
se věnovat opatřením pro zodpovědné hospodaření s vodou v zastavěném území i volné krajině (např. 
mokřady, remízky, biopásy, průlehy, ale i zelené střechy či akumulační nádrže), dále pak opatřením 
v oblasti moderní energetiky, energetického managementu budov, využívání místních obnovitelných 
zdrojů (např. fotovoltaické elektrárny na střechách obecních budov), udržitelné mobility či hospodárnému 
a odpovědnému nakládání s komunálními odpady. 
 
Implementační část 

 
V této části bude zhotovitel specifikovat proces uplatňování vytvořené adaptační strategie. Vytvoření 
systému řízení, alokace potřebných zdrojů financování, projektové přípravy a realizace identifikovaných 
opatření a jejich následné udržitelné provozování. Součástí plánu musí být i zapojení relevantních aktérů 
a osvěta směrem k široké veřejnosti.  
 
 



Akční plán 

 
Závěrečná část díla bude věnována identifikaci a popisu konkrétních projektů/opatření, kterými bude 
adaptační strategie naplněna. Zároveň bude navržen i rámcový harmonogram postupu prací na přípravě 
a realizaci těchto opatření. Součástí Akčního plánu bude též Tabulkový přehled opatření, snadno 
využitelný pro rozhodování samosprávy, chybět nebude ani praktický popis finančních souvislostí (např. 
identifikace využitelných dotačních programů a dalších zdrojů financování).  


