
1. VZHLED MĚSTA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZELEŇ 

1.1   VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ A VEŘEJNÉ BUDOVY                                             Poznámky a komentáře z VS  

1.1.1   Zajistit, čistotu a pořádek na veřejných prostranstvích  
 

1.1.2   Zkvalitnit údržbu stávajících veřejných prostranství vč. mobiliáře a dále 
ji rozvíjet na základě Koncepce vzhledu města 

 
 

1.1.3    Vytvořit pasport veřejných prostranství vč. mobiliáře 
 

+ realizovat jej. Konkrétně chybí lavičky i před nemocnicí! 
 

1.1.4   Provést analýzu stavu a zpracovat návrh rekonstrukcí stávajících 
veřejných prostranství a navrhnout výstavbu nových ploch (zakotvit 
rekreační a klidové plochy pro různé věkové kategorie a vodní prvky) 

 

1.1.5   Realizovat návrhy na rekonstrukci a nová veřejná prostranství 
 

 

1.1.6   Zvýšit podíl ploch se vzrostlou zelení 
 
 

Prostor na Nám. Arnošta z Pardubic okolo sousoší Nejsvětější trojice doplnit o 
zeleň, která zajistí příjemné prostředí. Dlážděné plochy vyvážit s plochami 
zeleně.  

1.1.7   Vytvořit vizuální manuál pro mobiliář (osvětlení, lavičky, odpadkové 
koše, herní prvky a další) a vzhled města a zavést jej 

A aplikovat jej v praxi.  
 

1.1.8   Zajistit bezbariérovost veřejných budov 
 

 

 
1.2. VZHLED MĚSTA            
Poznámky a komentáře z VS   
1.2.1 Zajistit propojení cílů strategického plánu s nově vytvářeným územním 

plánem 
 
 

1.2.2 Zpracovat koncepci motivačních programů pro vlastníky nemovitostí 
 

Ano, pokud mají zájem o koupi nevyužívaných pozemků (částí) ke zlepšení 
podmínek v RD- vyjít vstříc- odprodej části zatížených věc. břemeny ve 
prospěch vlastníka –> (stavby ke kterým se vztahuje část zatížena věc. 
břemena)! Soužití s přírodou a zelení v RD (čp. 449)!  
 

1.2.3 Realizovat motivační programy pro vlastníky nemovitostí pro úpravy 
nemovitostí v souladu s vizuálním manuálem města (fasády, vývěsní 
štíty, obchody a další) 

 
 
 



1.2.4 Vytvořit regulační plány a zastavovací studie jednotlivých zón města  

1.2.5 Realizovat regulační plány a zastavovací studie 
 

 

  
1.3 INŽENÝRSKÉ SÍTĚ                   
Poznámky a komentáře z VS                      
1.3.1 Vybudovat nové a vyměnit a opravit stávající technicky nevyhovující 

kanalizace 
a vodovodní sítě 

1.3.2 Zajistit maximální a kvalitní připojení nemovitostí a domácností na 
kanalizaci 

 

a vodovod 
Přepojení do veř. kanalizace nemovistosti čp. 82, Husovo nám. v ČB v majetku 
města a tím umožnit i napojení RD čp. 449, který je vázán možností přepojení 
pouze pokud se přepojí nem. v maj. města (tj. čp. 82), řeší se od 18/10/2004 
(stav. povolení)! 

1.3.3 Zajistit čištění veškerých odpadních vod  
1.3.4 Zajistit zdroje vody a akumulaci zásob (vodojemy) a připojení 

konečných uživatelů 
 

1.3.5 Efektivně využívat vodohospodářský majetek i pro okolní obce (napojení 
na městský vodovod a kanalizační systém) 

 

1.3.6 Zabezpečit inženýrské sítě na rozvojových plochách města  
1.3.7 Dokončit zemní kabelizaci rozvodů (elektro, telekomunikací, veřejné 

osvětlení ad.) 
 

 
1.4 NAPOJENÍ NA KRAJINU          
Poznámky a komentáře z VS                     
1.4.1 Udržovat biokoridory 
 

1.4 NAPOJENÍ NA KRAJINU A PROSTUPNOST KRAJINY  
+ zakládat biokoridory 

1.4.2 Obnovit a udržovat zeleň podél komunikací a cest, vodních toků a ploch, mezí a 
další 

+ 1.4.3. Revitalizace vodních toků a ploch 

 
1.5 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ         
Poznámky a komentáře z VS          
1.5.1 Funkčně a efektivně třídit případně využívat odpadů vč. bio-odpadů  
1.5.2 Optimalizovat počet míst a četnost svozů tříděného odpadu  
1.5.3 Rozšířit třídění na bio-odpad a kartony  



1.5.4 Evidovat a likvidovat černé skládky na katastru města  
1.5.5 Vybudovat funkční sběrný dvůr v souladu s potřebami likvidace širokého 

spektra odpadů vč. Nebezpečných 
 

 
1.6 ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ              
1.6.1 Monitorovat a specifikovat rizikové faktory, které ohrožují ŽP a zdraví obyvatel 

ve městě a okolí (hluk, prašnost, emise ad.) 
 

1.6.2 Eliminovat rizikové faktory, které ohrožují ŽP a zdraví obyvatel ve městě a okolí 
(hluk, prašnost, emise ad.) 

 

1.6.3 Vytvořit Koncepci ochrany ŽP   
1.6.4 Využívat alternativní energetické zdroje pro veřejné budovy  
1.6.5 Snížit energetickou náročnost veřejných budov  
 
MIMO TABULKU: Studie a projekty zadávejte, proboha, fundovaným a kvalitním projektantům bez ohledu na jejich bydliště, resp. místní a osobní vazby.  

 
2. PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY 

 
  2.1 SLUŽBY A OBCHODY                                                                    
Poznámky a komentáře z VS     
2.1.1 Provést průzkum žádaných služeb a obchodů včetně sortimentu 

a otevírací doby mezi obyvatelstvem,  podnikateli a návštěvníky 
ve městě 

 
 
 

2.1.2 Přispět k zajištění nejžádanějších služeb dle průzkumu  a chybějících služeb 
2.1.3 Přispět ke koordinaci rozmanitosti obchodů a vhodné otevírací 

doby  
 
 

2.1.4 Iniciovat vznik rehabilitačně-relaxačního centra 
 

Konkrétní cíl! Proč je mezi obecnými? V ROP Střední Čechy je toto zařazeno 
v cestovním ruchu- viz 7.3.1 ** 

2.1.5 Iniciovat zlepšení kvality ubytování a rozšíření ubytovací 
kapacity 

navrhujeme zařadit do cestovního ruchu- 7 (viz 7.3.1 **)- opět vzhledem k ROP 
Střední Čechy 

2.1.6 Iniciovat rozšíření kvalitních stravovacích zařízení navrhujeme zařadit do cestovního ruchu- 7 (viz 7.3.1 **)- opět vzhledem k ROP 
Střední Čechy 

2.1.7 Zajistit služby pro rodiče na rodičovské dovolené  
2.1.8 Iniciovat vznik půjčovny kol a sportovních potřeb  

 
2.2 PLOCHY A PROSTORY PRO PODNIKÁNÍ       



Poznámky a komentáře z VS     
2.2.1   Vymezit v Územním plánu plochy pro podnikání  
2.2.2 Provést pasport prostorů vhodných pro podnikání  
2.2.3 Využít brownfieldů pro podnikání  vužít strukturální fondy EU 

 
2.3 SPOLUPRÁCE A INFORMACE                                                                                
Poznámky a komentáře z VS 
2.3.1    Zajistit informovanost a propagaci poskytovaných služeb, 

obchodů a produktů ve městě a okolí 
zajistit v papírové i elektronické podobě 

2.3.2   Založit podnikatelské fórum pro spolupráci podnikatelských a 
dalších subjektů (vč. škol) pro rozvoj podnikání ve městě a 
okolí 

 
 

2.3.3   Realizovat slavnosti ovoce / jablek / jarmarky (ve spolupráci     
s podnikateli, sadaři a dalšími) 

 
 

2.3.4   Zapojit místní podnikatele do akcí ve městě   
2.3.5   Realizovat pravidelné městské trhy se zaměřením na místní 

produkty 
 

MIMO TABULKU: Méně bych řídil podnikání, podnikatelé to zpravidla umí lépe než radnice. 
Jeden z cílů hovoří o ubytovacích zařízeních – co se Slavojem/Apeyronem? Chybí zde místo, kde by se daly pořádat kongresy (např.    
vědecké), odborné konference spod. 

 
3. DOPRAVA 

3.1 SILNIČNÍ A  MOTOROVÁ DOPRAVA                                                         
Komentáře a připomínky z VS 
6.1.1 Vybudovat záchytná parkoviště v okolí centra – P+R, (u nádraží a dalších 

místech) 
 

6.1.2 Řešit parkování pro rezidenty v rámci celého města  
6.1.3 Dobudovat vnitřní okruh plynule průjezdný  
6.1.4 Zamezit tranzitní dopravě přes centrum města při zachování vjezdu do 

centra pro zásobování, nakupování, bydlení a veřejnou dopravu 
 

6.1.5 Vybudovat obchvat města ve směru J-S a ve směru V-Z napojením na 
silnici I/12 pomocí mimoúrovňových křižovatek. 

 

6.1.6 Na základě seznamu kolizních míst v motorové i nemotorové dopravě řešit 
tato místa. 

 
 

6.1.7 Zamezit parkování nákladních vozidel na veřejných komunikacích  
 



6.1.8 Zamezit tranzitu těžkých nákladních vozidel přes město  
6.1.9 Zajistit průběžnou údržbu a opravu související dopravní infrastruktury 

(komunikace, osvětlení ad.) 
 
 

 
 
3.2. VEŘEJNÁ DOPRAVA                          
Komentáře a připomínky z VS    
3.2.1    Vybudovat komplexní, funkční terminál veřejné dopravy  
3.2.2    Stanovit a aplikovat standardy kvality autobusových zastávek   
3.2.3   Zajistit dostatečně hustou kapacitně vyhovující a navazující síť spojů ve 

městě a regionu 
 

3.2.4   Zajistit bezbariérovost nástupišť a dopravních prostředků veřejné dopravy  
3.2.5   Zajistit průběžnou údržbu a opravu související dopravní infrastruktury 

(komunikace, osvětlení ad.) 
 

 
3.3  NEMOTOROVÁ DOPRAVA                                   
Komentáře a připomínky z VS    
3.3.1    Zpracovat pasport dopravních bariér ve městě  
3.3.2    Vybudovat bezbariérové chodníky a přechody pro chodce  
3.3.3    Vybudovat provázanou síť cyklotras a cyklostezek (přednostně podél 

Šembery) 
 

3.3.4    Vybudovat stezky pro další nemotorovou dopravu  
3.3.5    Napojit nemotorovou dopravu na dopravní terminál  
3.3.6    Vybudovat infrastrukturu pro nemotorovou dopravu vybudování podchodu pod železniční tratí v úrovni “horní ZŠ” 
3.3.7    Vybudovat terminál B+R (byke + ride) v rámci dopravního terminálu 

(úschovna jízdních kol) 
 

3.3.8    Hledat nová další moderní řešení pro rozšíření nemotorové dopravy  
3.3.9    Preferovat oddělení cyklistické a další nemotorové dopravy včetně pěší  

dopravy 
 

3.3.10   Zajistit průběžnou údržbu a opravu související dopravní infrastruktury 
(komunikace, osvětlení ad.) 

 

 
 

4. BYDLENÍ 
 
- chránit vodu obyvatel ve studních, před podnikatelskou činností 



 
 

5. ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
 

5.1. ZDRAVOTNICTVÍ                                       
 Připomínky a komentáře z VS    
5.1.1 Obnovit lékařskou pohotovost pro děti a dorost a dospělé 

podporujeme 

5.1.2 Zajistit dostatečný počet praktických lékařů pro děti a dorost a dospělé 
podporujeme 

5.1.3 Zajistit dostupnost odborných lékařských služeb 
podporujeme 

 

Žádáme dojíždění odbor. lékařů z Kolína, třeba na 1 den- kontrola 
zdrav. stavu a předepsání léků. 

5.1.4 Zajistit bezbariérovost zdravotnických zařízení 
podporujeme 

5.1.5 Zajistit lůžkové zdravotnické zařízení s komplementem a přispět k 
centralizaci ambulantní péče na poliklinice Nesouhlasíme s centralizací, ale podporujeme spolupráci všech 

poskytovatelů (včetně informací). 

 
5.2. SOCIÁLNÍ SLUŽBY                   
Připomínky a komentáře z VS    
5.2.1 Rozšířit prostorové a zajistit materiální vybavení a personální zajištění 

pro poskytování všech sociálních služeb Doplnit o služby, které zatím nejsou (domácí péče- sociální i 
zdravotní), asistenční služba pro matky s dětmi, zapůjčení 
polohovacích lůžek, toaletních křesel, vozíčků a pod. 

5.2.2 Zpracovat a realizovat Komunitní plán sociálních služeb 
podporujeme 

5.2.3 Zajistit odlehčovací služby dle potřeb klientů a jejich rodin 
podporujeme 



5.2.4 Vybudovat centra pro denní péči pro všechny cílové skupiny včetně 
poradenství podporujeme 

 

5.2.5 Zapojit proškolené dobrovolníky do sociálních služeb 
 podporujeme 

5.2.6 Spolupracovat při zajištění sociálního bydlení pro jednotlivé cílové 
skupiny (dům z pečovatelskou službou, azylový dům pro matky s dětmi, 
podporované bydlení, bydlení pro osoby bez přístřeší a pro sociálně 
slabé rodiny a jednotlivce) 

podporujeme 

 

klub důchodců (včetně zázemí- WC, kuchyňka)  

+ funkční mateřské centrum (KOSTIČKA?) 

5.2.7 Zavést a rozšířit terénní služby pro jednotlivé cílové skupiny 
společníci osamělých lidí 

 
 
 
 
 
5.3. VZDĚLÁVÁNÍ, PREVENCE A PORADENSTVÍ                                                                               
Připomínky a komentáře z VS    
5.3.1 Vybudovat a provozovat vzdělávací středisko pro celoživotní vzdělávání 

v sociálních a zdravotních službách včetně osvětové činnosti pro 
jednotlivé cílové skupiny 

ANO 

5.3.2 Zajistit průběžné vzdělávání pracovníků sociálních a zdravotních služeb ANO 
5.3.3 Vybudovat dobrovolnické centrum a zajistit vzdělávání dobrovolníků ANO 
5.3.4 Provádět osvětovou činnost pro širokou veřejnost a speciálně pro cílové 

skupiny 
ANO 

5.3.5 Realizovat a spolupracovat při realizaci preventivních programů 
 

ANO 

5.3.6 Poskytovat poradenství pro všechny uživatele  ANO 
 
5.4. SPOLUPRÁCE MEZI POSKYTOVATELI A INFORMOVANOST                                                   



Připomínky a komentáře z VS    
5.3.7 Vytvořit funkční systém spolupráce mezi poskytovateli sociálních a 

zdravotních služeb podporujeme 

5.3.8 Spolupracovat na vybudování a provozování informačního systému pro 
zdravotní a sociální služby podporujeme 

5.3.9 Zajistit spolupráci s dalšími institucemi a subjekty (úřad práce, sociálně 
právní ochrana dětí a dalšími) podporujeme 

MIMO TABULKU: Ve zdravotnictví bude trend snižování počtu akutních lůžek, spíše lépe rozvíjet stacionáře a ambulance, než nemocnice jako celek – drahé a 
neproduktivní 
 

 
6. BEZPEČNOST  

6.1 DOPRAVNÍ BEZPEČNOST                                                                                
Poznámky a komentáře z VS                 

6.1.10 Zajistit dodržování maximální povolené rychlosti vozidel v obci  
 

6.1.11 Zajistit bezpečné přecházení chodců  
 

6.1.12 Zabránit vstupu lidí na vlakový koridor  
 

6.1.13 Vytipovat krizová místa v dopravě, vytvořit přehled těchto míst, stanovit 
priority a zajistit minimalizaci krizových prvků dle pořadí priorit 

 

6.1.14 Zajistit bezpečnost nemotorové dopravy 
 

Vytvořit cyklistické pruhy po městě i mimo město (pokud je to reálné). 
Nebezpečná jízda cyklistů v jednosměrce v protisměru! 

 
6.2. PREVENCE                                                                                                                 
Poznámky a komentáře z VS    
6.2.1 Realizovat dlouhodobou primární prevenci na základních školách  

6.2.2 Zajistit cílené preventivní programy, projekty a akce pro děti a mládež 
na témata: drogy, vandalismus, konfliktní jednání, alkoholismus, 
kriminalita 

Jak, když je to pod dohledem policie?! 

6.2.3 Realizovat preventivní programy na místní úrovni  
6.2.4 Realizovat dopravní výchovu  



6.2.5 Pokračovat v terénních programech pro uživatele drog a zabezpečit 
minimální zázemí pro tyto programy 

 

 
6.3. BEZPEČNOST OBČANŮ A JEJICH MAJETKU, KLID A POŘÁDEK VE MĚSTĚ                            
Poznámky a komentáře z VS    
6.3.1 Vytipovat krizová místa, vytvořit přehled těchto míst, stanovit priority 

(ve spolupráci s občany) a zajistit minimalizaci krizových prvků dle 
pořadí priorit 

 
 
 

6.3.2 Dopracovat městský kamerový dohlížecí systém (MKDS)  
6.3.3 Spolupracovat při rozšíření využívání pultu centrální ochrany  
6.3.4 Zřídit tísňovou linku pro Městskou policii  
6.3.5 Spolupracovat s majiteli nemovitostí na ochraně přilehlého veřejného 

prostranství 
 
 

6.3.6 Snížit počet rizikových objektů (herny apod.), především v památkové 
zóně města 

 
 

6.3.7 Posílit početní stav Městské policie  

6.3.8 Lokalizovat centrální sídlo Městské policie do centra města 
 
 

6.3.9 Zajistit klid a pořádek ve městě  
 
6.4. KRIZOVÉ ŘÍZENÍ                                                                           
 Poznámky a komentáře z VS       
6.4.1 Zajistit funkčnost integrovaného záchranného systému   
6.4.2 Zkvalitnit spolupráci mezi složkami integrovaného záchranného systému 

(IZS) samotnými a mezi IZS a městem, a to na základě zjištění 
problémů a požadavků jednotlivých složek IZS  

 

 
6.5 INFORMOVANOST A SPOLUPRÁCE           
Poznámky a komentáře z VS  
6.5.1 Vytipovat krizová místa, vytvořit přehled těchto míst, stanovit priority 

(ve spolupráci s občany) a zajistit minimalizaci krizových prvků dle 
pořadí priorit 

 

6.5.2 Dopracovat městský kamerový dohlížecí systém (MKDS)  
6.5.3 Spolupracovat při rozšíření využívání pultu centrální ochrany  
6.5.4 Zřídit tísňovou linku pro Městskou policii  



6.5.5 Spolupracovat s majiteli nemovitostí na ochraně přilehlého veřejného 
prostranství 

 

6.5.6 Snížit počet rizikových objektů (herny apod.), především v památkové 
zóně města 

 
 

6.5.7 Posílit početní stav Městské policie  
6.5.8 Lokalizovat centrální sídlo Městské policie do centra města  
6.5.9 Zajistit klid a pořádek ve městě 
 

Důsledně dodržovat a kontrolovat zajištění velkých psů (vodítko, náhubek) 
i mimo město. 

MIMO TABULKU: Zabránění vstupu na koleje – souvisí s nutností protažení podchodu 
 

7. CESTOVNÍ RUCH A PAMÁTKY  
7.1. SPOLUPRÁCE A KOORDINACE V OBLASTI CR      
7.1.1 Ustanovit subjekt koordinace CR včetně náplně činnosti a financování Definovat, které cíle budou financovány ze strukturálních fondů v letech 2008- 

2013 a kdo bude podávat projekty, zda město, kraj, NNO, podnikatelé, 
církve. 

7.1.2 Vytvořit síť aktivně spolupracujících subjektů v ČB a regionu  
7.1.3 Vytvořit Marketingovou studii pro CR včetně Akčního plánu  
 
7.2.NABÍDKA PRO NÁVŠTĚVNÍKY A  PAMÁTKY VE MĚSTĚ     
7.2.1 Vytýčit a označit vhodné trasy pro pěší turisty tak, aby byly součástí 

systému turistických tras 
 

7.2.2 Vytvořit a vytyčit hipotrasy 
 

vytvořit a vytyčit též cyklotrasy 
+ cyklostezky, in-line trasy 

7.2.3 Vytvořit naučné stezky   
7.2.4 Vytvořit tématické balíčky dle cílových skupin a obtížnosti  
7.2.5 Zkvalitnit služby Regionálního muzea interaktivní expozice, víkendové otvírací časy v muzeu 
7.2.6 Regenerovat MPZ a Štolíř jako urbanistické celky  
7.2.7 Regenerovat drobné sakrální památky na území města  
7.2.8 Nalézt využití, regenerovat a zpřístupnit  památky na území města 

včetně soukromých objektů a majetků církví (vč. zřízení nových 
expozic v památkových objektech) 

 

 
7.3.INFRASTRUKTURA PRO CR         



7.3.1 Zajistit a vybudovat mobiliář pro CR (mapy, stojany na kola, 
přístřešky)   

7.3.2  

** viz 2.1.5. a 2.1.6.: Podle našeho názoru patří body 2.1.5. a 2.1.6. do 
infrastruktury CR. Takto to má v programu regionální operační program Střední 
Čechy. (Při žádosti je nutno se odvolávat na strategický plán obce, pokud to 
nebude v CR, může to být ztráta bodů při hodnocení projektu.) 
 
půjčovna a úschovna kol 

7.3.3 Dostavět  Regionální muzeum  není důvod 
 
7.4. PR CESTOVNÍHO RUCHU           
7.4.1 Spolupracovat s krajem a dalšími subjekty, např. Regiontour při PR 

CR  
spolupracovat s okolními obcemi, např. Pošembeří 

7.4.2 Zvýšit kvalitu PR města a zohlednit zákonitosti PR (jednotná úroveň, 
grafický manuál atd.) široká škála propagačních materiálů atd. 

 

7.4.3 Propojit PR CR s výsledky Marketingové studie 

 

 
 7.5. CR – INFORMAČNÍ SYSTÉM        
7.5.1 Označit památky – historické a další informace 
 

obnovit nápisy na pomníku Prokopa Velikého 
 
obnovit pamětní desku- Husův pomník 

7.5.2 Vytvořit Informační systém pro cestovní ruch (informační centrum, 
značení ve městě - nádraží, náměstí, turistické lokality a okolí - 
poutače) 

Informační systém vytvořit v tištěné i elektronické podobě 

7.5.3 Vytvořit a umístit /distribuovat lokální mapy pro stezky a nabídky pro 
turisty 

7.5.4  

s upoutávkami na kulturní a přírodní památky 

7.5.5 Zapojit se do různých elektronických rezervačních systémů  

 
 

8. VZDĚLÁVÁNÍ 
8.1. PERSONALISTIKA V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ       



8.1.1 Zajistit profesionální a osobnostní rozvoj pracovníků v oblasti vzdělávání  
 

8.1.2 Vytvořit podmínky pro pedagogickou činnost 
 

 
 

8.1.3 Nabízet praxe pro budoucí pedagogické pracovníky  
 

 
8.2. MATERIÁLNĚ – TECHNICKÉ ZAŘAZENÍ        
8.2.1    Zajistit odpovídající prostory pro školní i zájmové vzdělávání i pro předškolní 

8.2.2    Zajistit dostatek didaktických pomůcek a techniky  
 

 
 

8.2.3    Přizpůsobit školská zařízení potřebám osob se zdravotním postižením  
 

8.2.4    Zajistit dostatečnou kapacitu pro stravování  ve školských zařízeních  
 

8.2.5    Přizpůsobit stravování ve školských zařízeních požadavkům zdravé výživy  
 

 
8.3. ŠKOLNÍ (FORMÁLNÍ) VZDĚLÁVÁNÍ         
8.3.1.    Zajistit naplňování ŠVP (školský vzdělávací program) a RVP (rámcový 

vzdělávací program) 
zařadit MŠ a jesle: koncepčně řešit předškolní vzdělávání 
s přihlédnutím k žákům se SPU (specifickými poruchami učení) 

8.3.2     Nabízet dosažení co nejvyššího vzdělání pro maximální počet žáků  
 
8.4. ZÁJMOVÉ (NEFORMÁLNÍ) VZDĚLÁVÁNÍ VČETNĚ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ   
8.4.1.   Rozšířit nabídku akreditovaných vzdělávacích programů pro co největší počet 

frekventantů 
vzdělávání pro seniory 
 

8.4.2    Založit centrum neformálního vzdělávání 
 

 

8.4.3    Využívat systém dotačních titulů pro zájmové, celoživotní vzdělávání  
8.4.4    Realizovat preventivní programy ke snížení sociálně patologických jevů ve 

městě a okolí 
 
 

8.4.5    Rozšířit nabídku akreditovaných vzdělávacích programů pro co největší počet 
frekventantů 

 
 

 
8.5. SPOLUPRÁCE A KOORDINACE SUBJEKTŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ    



8.5.1.   Vytvořit funkční informační portál o vzdělávání v ČB dostupný široké veřejnosti  
8.5.2.    Zajistit provázanost informací s dalšími subjekty (ÚP, OSSZ, sociálně právní   

ochrana dětí a další) 
 
 

8.5.3    Realizovat společné projekty v oblasti vzdělávání  
8.5.4    Vytvořit systém Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)  
 

 
9. ŘÍZENÍ ROZVOJE, SPRÁVA MĚSTA A SPOLUPRÁCE 

9.1. EKONOMICKÉ ZAJIŠTĚNÍ ROZVOJE                                            
Připomínky a komentáře z  VS 
9.1.1 Vypracovat dotační analýzu města 
 

 
 

9.1.2 Zajistit subjekt, který bude cíleně sledovat, koordinovat a uplatňovat 
možnosti využívání externích zdrojů 

 

 

9.1.3 Zajistit financování akcí a projektů, které naplňují cíle stanovené ve 
Strategickém plánu (vč. akcí a projektů podpořených z externích zdrojů) 

 

9.1.4 Vytvořit systém grantové podpory zájmových organizací včetně 
transparentních kritérií 

 

 

9.1.5 Vytvořit systém motivačních programů pro rozvoj města 
 

 

9.2 INFORMOVANOST A PROPAGACE                                               Připomínky a komentáře z  VS 

9.2.1 Zkvalitnit, rozšířit a zajistit efektivnost informačních prostředků pro  
informování veřejnosti 

Urychleně vybudovat inf. systém (místo rozkradeného MěRo) třeba vzduchem 
z tel.! 
 
Dotáhnout do užívání rozvad TKR (televizní kabelový rozvod). 

9.2.2 Vypracovat a realizovat Komunikační strategii města  
9.2.3 Zajistit prezentaci a propagaci aktivit ve městě a pro vnější subjekty Upravit náplň Českobrodského zpravodaje- zvýšit jeho informační schopnost o 

akcích budoucích na úkor omezení balastu zápisů ze schůzí MÚ a jeho 
instrukcí. 
 
Celkově zatraktivnit přitažlivost a čtivost obsahu Českobrod. zpravodaje, 
různost témat apod. V současné podobě zcela nevyhovující! 



9.2.4 Rozšířit připojení subjektů a domácností ve městě k internetu  
9.2.5 Vytvořit, spravovat a v maximální možné míře integrovat informační 

systémy pro klíčové oblasti rozvoje, které to vyžadují (veřejná správa, 
vzdělávání, zdravotnictví a sociální služby, sport, kultura a volný čas a 
další) 

 
 
 

 
 

9.3   SPOLUPRÁCE VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ                                                                                                Připomínky a komentáře z  VS 

9.3.1 Iniciovat platformu pro komunikaci dle témat rozvoje města  
9.3.2 Pomáhat znevýhodněným skupinám  
9.3.3 Lépe využívat a rozšiřovat kontakty se zahraničními partnery  
9.3.4 Využívat stávající i nová zapojení do regionálních, národních a zájmových 

sdružení 
 
 

9.3.5 Vypracovat systém potencionálního propojení technické infrastruktury a 
zón bydlení s okolními obcemi 

 

9.3.6 Zajistit zpětnou vazbu od občanů a klíčových partnerů 
 

Vzít v úvahu názory obyvatel na poškozování majetku obyvatel od organizací, 
podnikatelů- ze strany města není zastání.  
 
Živnostníci by neměli být zvýhodňováni oproti obyčejným obyvatelům města- 
mělo by se vše řešit kompromisem poměrným ve prospěch obou stran, 
samozřejmě i ve prospěch města => spokojenost všech a příjemný život v ČB.   

9.4 VEŘEJNÁ SPRÁVA (VS)                                               Připomínky a komentáře z  VS 

9.4.1 Zajistit odbornou způsobilost a soustavný růst odborné úrovně 
zaměstnanců ve VS 

9.4.2  

 
 

9.4.3 Zajistit elektronizaci VS   
9.4.4 Zajistit doplňování standardů ve VS  
9.4.5 Zajistit plnění agendy pracovníků ve V  



9.4.6 Podporovat vstřícný přístup pracovníků VS ke klientům Více informovat o průběhu řízení požadavků občanů, zvláště u dlouhodobých 
řešení vč. písemného zpracování -> nutné pro kontrolu rozhodnutí. 
 
Více informovat občana, v jaké fázi se věc-řešení nachází! VS informuje 
občana průběžně a občan stále nenahání pracovníky VS jako je to nyní! 

9.4.7 Eliminovat zneužívání pravomocí 
 

 

9.4.8 Využití moderních srovnávacích a hodnotících metod a příkladů dobré 
praxe ve VS 

 
 

9.5 ŘÍZENÍ ROZVOJE                                                                                                                 Připomínky a komentáře z  VS   

9.5.1 Naplňovat cíle Strategického plánu (SP) 
 

Hlavně bod 1.3. inženýrské sítě č. 1.3.2. Zajistit max. a kvalitní připojení RD na 
kanalizaci, hlavně pomoci občanovi, pokud je připojení možné jen přes 
majetek- nemovitost v majetku města. NE řešit 3 roky jako v čp. 82, Husovo 
nám. v ČB. 

9.5.2 Monitorovat indikátory stanovené ve SP a vyhodnocovat je  
9.5.3 Na základě vyhodnocování SP přijímat potřebná opatření, případně 

aktualizace SP 
 
 

9.5.4 Koordinovat, vyhodnocovat a aktualizovat naplňování dílčích koncepcí a 
provázanost Územního plánu s cíli SP a provázanost SP s nadřazenými 
koncepčními dokumenty 

 

9.5.5 Vhodně uplatňovat moderní metody řízení  

 
MIMO TABULKU: Zajistit personálně naplňování cílů strategického plánu 
                         Posílit personálně přípravu projektů 

 
10. REKREACE, SPORT, KULTURA, AKTIVITY VOLNÉHO ČASU 

 
10.1  MATERIÁLNĚ - TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT   
10.1.1 Provést audit a výhled stavu kulturních, sportovních a dalších zařízení 

volného času (VČ) 
 

Zmonitorovat vlastnické vztahy jednotlivých sportovišť a vstoupit v jednání s 
vlastníky 
 



10.1.2 Rekonstruovat a udržovat sportovní, kulturní a další zařízení včetně 
vybavení dle doporučení auditu 

 

Město podporuje sportovní, kulturní zařízení a spolky (sdružení), které je 
provozují, pokud nejsou ve vlastnictví města (spoluúčast při získávání grantů). 
 

10.1.3 Vybudovat a následně udržovat chybějící kulturní, sportovní a další 
zařízení VČ (včetně hřišť, sportovišť, stezek pro pěší a víceúčelových 
zařízení, tábořiště a veřejná místa pro piknik ad.) a zajistit údržbu 

Chybí skautská klubovna se zázemím (popř. Skautský dům- Dům mládeže). 
 
Opravit koupaliště- zajistit s majitelem Podviňáku využití pro koupání obyvatel 
 
Vybudovat cyklostezky 

 
 
 
10.2 ČINNOST INSTITUCÍ A ORGANIZACÍ KULTURY, SPORTU A VOLNÉHO ČASU    
10.2.1 Vytvořit podmínky pro profesionalizaci personálního obsazení 

organizací a institucí kultury, sportu a VČ 
 

10.2.2 Iniciovat spolupráci mezi jednotlivými organizacemi a programově 
provázat jejich činnost. 

 
 

10.2.3 Podporovat fórum námětů a příkladů dobré praxe kulturních, 
sportovních a  dalších aktivit VČ a jejich uplatnění ve městě  

 
 

10.2.4 Realizovat městské slavnosti festivaly, přehlídky, klání, sportovní 
soutěže a kulturní  a další celoměstské akce pro občany i 
pro návštěvníky města a okolí 

Koncerty 

10.3 FINANCOVÁNÍ KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT  

10.3.1 Vytvořit transparentní dotační programy podpory kultury, sportu a 
volnočasových aktivit včetně jasně definovaných kritérií a priorit 

 
 

10.3.2 Personálně zabezpečit získávání externích zdrojů finanční podpory  
10.3.3 Zabezpečit včasnou informovanost všech relevantních subjektů o 

možnostech získání financí z externích zdrojů vč. možností konzultací 
 
 

10.4 INFORMOVÁNÍ O KULTUŘE, SPORTU A VOLNOČASOVÝCH AKCÍCH A AKTIVITÁCH VE MĚSTĚ A OKOLÍ   
10.4.1 Rozšířit působnost MKIC pro široké informování o kultuře, sportu a 

volnočasových akcích a aktivitách  
 
 
 



10.4.2 Motivovat organizace a instituce případně další subjekty k dodávání 
informací o akcích a aktivitách 

Provázání informací internet (město, MKIC x vývěska x ČBZ) 
 
Publicita je nutná (obdobně je ve strukturálních fondech EU) –> např. dát jako 
podmínku dotace města. 

10.4.3 Vytvořit samostatný a jednoduše přístupný portál pro informování o 
kulturních, sportovních a VČ akcích a aktivitách ve městě a okolí pro 
obyvatele i návštěvníky města. 

 

10.4.4 Provázat informace se subjekty v regionu a kraji  
 

 
MIMO: Českobrodský zpravodaj: nedostatečná náplň o činnosti města 
 


