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Strategie území správního obvodu ORP Český Brod v oblasti předškolní výchovy a 
základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a dopravy na 
období 2015 až 2024  

Přehled cílů 

Cíle pro oblast školství 

Š.1.1 V rámci ORP zavést společné plánování optimální naplněnosti škol a školských zařízení 

Š.1.2 V rámci ORP řešit financování výchovných a vzdělávacích zařízení 

Š.2.1 Zajistit dostatek pedagogických pracovníků s potřebným stupněm vzdělání a praxí v oboru 

Š.2.2 
Zajistit dostatek specializovaných pracovníků – psychologů a psychoterapeutů, speciálních 
pedagogů, logopedů, asistentů ad. 

Š.3.1 Zajistit dostatečnou nabídku mimoškolních činností 

Š.3.2 Zajistit dostupnost mimoškolních činností 

Cíle pro oblast sociálních služeb 

Ssl.1.1 
Zvýšit informovanost o sociálních službách směrem k uživatelům sociálních služeb a představitelům 
veřejné správy na úrovni obcí SO ORP 

Ssl.1.2 
Zvýšit informovanost veřejnosti jako potencionálního uživatele sociálních služeb v SO ORP 
o současných sociálních službách 

Ssl.2.1 Zajistit společné komunitní plánování sociálních služeb v rámci SO ORP 

Ssl.2.2 Zvýšit kapacitu pro sociální služby a dostupnost služeb vč. zdravotnických v rámci SO ORP 

Ssl.3.1 Zajistit prevenci sociálně patologických jevů a trestné činnosti v rámci SO ORP 

Cíle pro oblast odpadového hospodářství 

O.1.1 
Zlepšit materiálně technické a organizační podmínky pro třídění a zajištění využití komunálního 
odpadu v obcích ORP 

O.1.2 
Zvýšit motivaci občanů ke třídění komunálního odpadu v obcích ORP a dostatečnou informovanost 
představitelů místních samospráv 

O.2.1 
Zajistit spolupráci obcí ORP při společných poptávkách a nákupu služeb v oblasti sběru, svozu, 
přeprav a konečného využití nebo odstranění komunálních odpadů a jejich složek (SKO, tříděné 
odpady, nebezpečné odpady, bioodpady apod.) 

O.2.2 
Zajistit optimální organizaci svozu, s ohledem na potřeby obcí (frekvence svozu, náklady, stejný 
systém jednotkového účtování služeb, jednotné zajištění určitého typu služby jednou společností) 

Cíle pro oblast dopravy 

D 1.1 Vytvořit fungující regionální systém monitoringu, plánování investic a vyhodnocování stavu 
komunikací v rámci SO ORP Český Brod i navazujících území 

D 1.2 Vytvořit společné zázemí pro přípravu realizace investic do důležitých komunikací v rámci SO ORP 
Český Brod i navazujících území 

D 2.1 Zvýšit spolupráci mezi obcemi v oblasti využití technických prostředků, při organizačních 
a dopravních opatřeních zvyšujících bezpečnost dopravy s důrazem na chodce a cyklisty a snížit 
negativní vlivy dopravy na životní prostředí 

D 2.2 Zvýšit spolupráci mezi obcemi a Městskou policií Český Brod 

D 3.1 Vytvořit nové kapacity pro parkování u železničních stanic (Park + Ride, Bike+Ride) 

D 3.2 Zvýšit podíl cyklo a pěší dopravy v rámci SO ORP 

 


