Klíčová oblast 2: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PŘÍRODA, KRAJINA,
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, ČISTOTA, ZELEŇ, BYDLENÍ,
VÝSTAVBA, VZHLED MĚSTA, URBANISMUS
Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin
VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014
UPOZORNĚNÍ: uvedené termíny jsou zatím pouze návrhy, na rozložení realizace akcí se
bude ještě pracovat!

Vize rozvoje oblasti:
Životní prostředí, příroda, krajina, veřejná prostranství, čistota, zeleň,
bydlení, výstavba, vzhled města, urbanismus v České Skalici v roce 2030
V České Skalici je zdravé životní prostředí. Čistota ovzduší je dobrá. Půda je
chráněna, eroze jsou minimalizovány. Zdroje podzemní vody jsou chráněny, zachovány a
posíleny, je dostatek zdrojů kvalitní pitné vody, vody pro průmysl i vody v krajině. Povrchové
vody nejsou znečišťovány. Jsou zlikvidovány staré ekologické zátěže. Negativní vlivy
dopravy, průmyslových a zemědělských výrobních podniků a dalších zdrojů (prašnost,
hlučnost, emise, zápach, znečištění vod, půdy, světelné znečištění, vibrace, elektromagnetický
smog a další) jsou omezovány na nejnižší možnou míru.
Ve městě funguje systém odpadového hospodářství, je zajištěna separace a sběr
tříděného odpadu. Je zamezeno tvorbě černých skládek.
Město podporuje rozvoj bydlení na základě jasné koncepce, je k dispozici startovací
bydlení pro mladé. Potřeby rozvoje bydlení jsou zohledněny v územním plánu.
Daří se slaďovat estetický vzhled města. Budovy i zahrady jsou udržované. Rezidenční
výstavba je uvážená a je realizována s ohledem na krajinu a přírodní hodnoty. Veřejné budovy
a budovy služeb, přístupy ke zdravotnickým a sociálním službám jsou bezbariérové. Budovy
mají ekologický provoz.
Veřejná prostranství i komunikace jsou čisté, upravené a udržované. Veřejná
prostranství slouží jako prostor pro setkávání, kulturu a relaxaci obyvatel i návštěvníků města.
Je dostatek udržované kvalitní zeleně, upravených zelených ploch, kvalitního mobiliáře (vč.
dostatku odpadkových košů). Existují klidové a relaxační přírodní zóny (U Splavu a okolí,
areál pod Muzeem ad.). Je vybudována promenáda, vycházková trasa s odpočinkovými místy.
Je k dispozici moderní veřejné WC.
V centru města je klidová zóna (bulvár), centrum je revitalizováno dle celkové
koncepce. Je upravené, čisté, přehledné a atraktivní, s dostatkem stromů, poskytujících stín
v letních horkých měsících, a další bohatou zelení s květinovou výzdobou, místy k odpočinku
i zábavě pro obyvatele i návštěvníky. Je komunikačně propojeno s muzejním areálem,
Ratibořicemi a Rozkoší. Slouží jak občanům, tak turistům. Zmizely odtud herny a podobná

zařízení a naopak zde jsou restaurace, občerstvení. Stará radnice je adaptována na nové
využití (restaurace, kavárna / cukrárna / čajovna, zázemí pro spolkovou činnost apod.).
V okolí města je malebná krajina a pestrá příroda, biotopy a biokoridory jsou
chráněny, propustnost krajiny pro migraci živočichů a rostlin je dostatečná.
Jsou realizovány environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (ekologická výchova)
obyvatel i návštěvníků města a je zajištěna dostatečná informovanost o životním prostředí.
Při péči o životní prostředí ve městě a krajinu v okolí funguje dobrá spolupráce v rámci města
i s dalšími subjekty, např. odbornými institucemi. Občané se na péči o životní prostředí
a dobrém vzhledu města aktivně podílejí.

SWOT analýza oblasti
Pozn.: v závorce jsou priority členů PS

Silné stránky
 Geografická poloha města (7)

 Blízkost unikátního chráněného území
přímo v návaznosti na město (6)

 Dobré životní prostředí (5)

 Charakter menšího města (3)

 Obchvat města – realizovaný (2)
 Četnost funkčních a aktivních spolků,
sdružení (1)
 Dostatečné zdroje pitné vody (1)
 Dobré urbanistické uspořádání města (1)
 Vybudovaná infrastruktura - ČOV,
kanalizace, plynofikace, telekomunikace
 Dostupnost inženýrských sítí
 Získané dotace pro rozvoj města

Slabé stránky
 Nedostatečná koncepce územního
plánování ve vztahu k bytové výstavbě
(5)
 Veřejná prostranství nedostatečně
udržovaná a vybavená, nedostatek
relaxačních míst (3)
 Špatný stav centra města (2)
 Autobusové nádraží na centrálním
náměstí, centrum města se využívá
k parkování
 Chátrající budovy a zahrady (ve městě
i u turistických cílů) (4)
 Nedostatek spolupráce mezi subjekty,
skupinami ve městě (Město, podnikatelé,
neziskové organizace ad.) – chybí
propojující článek (2)
 Ne vždy dobrá informovanost občanů
a návštěvníků o dění ve městě (1)
 Bariéry ve městě (2)
 Pasivita občanů, lhostejnost vůči
veřejným záležitostem (2)
 Vytápění domácností tuhými palivy,
spalování odpadů na zahradách (1)
 Černé skládky (1)
 Nedostatečná infrastruktura v některých
částech města, např. plynofikace (1)
 Kapacita ČOV vzhledem k záměru
připojení obcí na ČOV
 Nízká informovanost návštěvníků
a občanů o environmentálním významu

NPP Babiččino údolí
 Patriotismus obyvatel
 Vyvážený poměr ekologicky stabilních
a nestabilních ploch
 NKP + KP
 Dopravní dostupnost

 Chybějící veřejná doprava (např. do
Babiččina údolí)
 Údržba městského majetku
 Vandalismus
 Chybějící protihluková opatření na
obchvatu

 Živé funkční centrum města = přijatelný
vzhled domů
 Schválený systém podpory výstavby
páteřních sítí

Příležitosti
 Kvalitní a atraktivní přírodní prostředí
v okolí města (9)
 Rozkoš – rozsáhlá vodní plocha
využitelná k rekreaci přímo u města,
Babiččino údolí (8)
 Krajinný ráz vhodný pro šetrný cestovní
ruch, řeka (6)
 Přeshraniční spolupráce; obce
a organizace ochotné spolupracovat (3)
 Externí zdroje financování, dotace (2)
 Dostavba D11 – R11

Ohrožení
 Čistota Úpy (kvalita vody, naplavené
odpady) (8)
 Hluk (z automobilové dopravy, obchvatu,
sekačky a pily o nedělích a svátcích,
rušení nočního klidu) (4)
 Nárůst autodopravy bez přijetí opatření
(3)
 Nárůst odpadů (3)
 Staré ekologické zátěže (3)
 Technické územní limity, finanční
náročnost využití stavebních pozemků (2)
 Lhostejnost obyvatel (2)
 Nedostatek financí, pokles daňových
příjmů města (2)
 Degradace přírodních biotopů v případě
nedostatku náležité péče (2)
 Povodně z Úpy
 Úbytek autobusových spojů
 Pozemky, nemovitosti nepatřící městu
(vodní plocha Rozkoš, Bažantnice,
Ratibořice …)
 Nepředvídatelné těžební záměry i mimo
město
 Důsledky klimatických změn – chřadnutí
dřevin v lese i mimo les

Strategické cíle
Strategický cíl

Indikátor

o I-S-2.I.1 Hladina hluku
S-2.I Zajistit zdravé životní prostředí
(↓)
ve městě s dostatečnou kvalitou
o I-S-2.I.2 Čistota vod
všech jeho složek, dostatkem zeleně
(↑)
a možnostmi relaxace, minimalizovat
o I-S-2.I.3 Stav ovzduší
negativní vlivy znečištění a jeho
dopady na prostředí města i okolí
o I-S-2.I.4 Stav půdy

o

o I-S-2.I.5 Podíl
udržovaných zelených
ploch (↑)
o I-S-2.I.6 Spokojenost
obyvatel (↑)
S-2.II Zachovat a rozvíjet přírodní hodnoty o I-S-2.II.1 Druhová
rozmanitost (↑)
na území města a v jeho okolí
o I-S-2.II.2 Stupeň
ekologické stability
(╧)
o I-S-2.II.3 Stupeň
fragmentace krajiny (↓)
o I-S-2.III.1 Spokojenost
S-2.III Zajistit urbanisticky, funkčně
občanů a návštěvníků
a esteticky kvalitní a vyvážené
města (↑)
prostředí v rámci celého města
o I-S-2.III.2 Počet,
s dostatkem udržované zeleně
plocha a vybavenost
veřejných prostranství /
rok (↑)
S-2.IV Zajistit dostatečnou informovanost, o I-S-2.IV.1 Spokojenost
občanů a návštěvníků
výchovu, vzdělávání a osvětu
s informovaností o
pro zdravé životní prostředí
stavu složek životního
a udržitelný rozvoj a spolupráci na
prostředí
tvorbě a ochraně životního prostředí
o I-S-2.IV.2 Náklady
a krajiny
na odstranění následků
poškozeného ŽP (↓)
o I-S-2.IV.3 Počet
aktivně
spolupracujících
subjektů
o
I-S-2.V.1 Počet
S-2.V Podporovat rozvoj bydlení
obyvatel / rok

o

o
o
o

Prostředek
ověření
PO-S-2.I.1
Měření
PO-S-2.I.2
Měření
PO-S-2.I.3
Měření
PO-S-2.I.4
Měření
PO-S-2.I.5
Evidence

o PO-S-2.I.6
Anketa
o PO-S-2.II.1
Měření
o PO-S-2.II.2
Evidence
o PO-S-2.II.3
Evidence
o PO-S-2.III.1
Anketa
o PO-S-2.III.2
Evidence
o PO-S-2.IV.1
Anketa

o PO-S-2.IV.2
Rozpočet obce
o PO-S-2.IV.3
Evidence
o PO-S-2.V.1
Statistika

Podoblasti:
2.1

Životní prostředí

2.2

Příroda, krajina

2.3

Veřejná prostranství, čistota, zeleň

2.4

Bydlení, výstavba

2.5

Vzhled města, urbanismus

2.6

Výchova, vzdělávání, osvěta, informovanost a spolupráce v oblasti péče o životní
prostředí

Specifické cíle
2.1 Životní prostředí
Specifické cíle

Indikátor

2.1.1 Realizovat protihluková opatření,
především protihlukovou bariéru podél
obchvatu, kombinovat přitom technická
řešení s využitím dřevin přirozené druhové
skladby

o I-2.1.1.1 Jednání
s ŘSD – dohoda
o realizaci opatření
do XII. 2015
o I-2.1.1.2 Projekt
protihlukové
bariéry do XII.
2016
o I-2.1.1.3
Protihluková
bariéra kolem
obchvatu
vybudována do XII.
2018
o I-2.1.2.1
Spokojenost
obyvatel (↑)
o I-2.1.2.2 Počet
nahlášených
případů / Počet
vyřešených případů
/ rok
o I-2.1.3.1 Počet
vyměněných nebo
nových kotlů v RD
/ rok
o I-2.1.4.1 Indikátor
vyhodnocen 1x /
rok

2.1.2 Důsledně vymáhat dodržování zákona
o ovzduší především v souvislosti
se spalováním nevytříděného komunálního
odpadu

2.1.3 Zvýšit počet nízko emisních zdrojů tepla v
rodinných domech (poradenství, příspěvek
apod.)
2.1.4 Sledovat a pravidelně vyhodnocovat
indikátor efektivity systému tříděného
sběru komunálního odpadu, zvyšovat

Prostředek
ověření
o PO-2.1.1.1
Dohoda
o PO-2.1.1.2
Projekt
o PO-2.1.1.3
Kolaudační
zpráva

o PO-2.1.2.1
Anketa
o PO-2.1.2.2
Evidence

o PO-2.1.3.1
Evidence
o PO-2.1.4.1
Zpráva

účinnost tříděného sběru a snižovat
náklady na odstranění komunálního
odpadu

2.1.5 Rozšířit svoz biomasy

2.1.6 Zajistit úklid kolem vodních ploch a toků
od naplavených odpadů

2.1.7 Zmapovat bodové zdroje znečištění,
provést analýzu jejich rizikovosti, zavést
monitoring a navrhnout a zrealizovat
asanaci starých ekologických zátěží
a opatření u existujících provozů

2.1.8 Minimalizovat používání pesticidů
a umělých hnojiv na pozemcích
vlastněných nebo spravovaných městem
(vč. smlouvy s nájemci)
2.1.9 Nepodporovat (zabránit) rozsáhlé rizikové
aktivity z hlediska životního prostředí
(např. riziková těžba surovin, rizikové
podnikatelské záměry)

o I-2.1.4.2 Účinnost
tříděného odpadu /
rok (↑)
o I-2.1.4.3 Náklady
na odstranění KO /
rok
o I-2.1.5.1 Počet
platících službu
svozu / rok (↑)
o I-2.1.5.2 Počet tun
svezené biomasy /
rok (↑)
o I-2.1.6.1 Úklid
proveden 1x ročně
o Km uklizených
břehů / rok
o I-2.1.6.2
Spokojenost
obyvatel (↑)
o I-2.1.7.1 Bodové
zdroje znečištění
zmapovány
a analyzovány
do XII. 2017
o I-2.1.7.2
Monitoring
zaveden od I. 2018
o I-2.1.7.3 Asanace
realizovány A/N
o I-2.1.8.1 Objem
použitých pesticidů
a umělých hnojiv /
spravovaná plocha /
rok
o I-2.1.9.1 Počet
rizikových aktivit,
provozů / rok

o PO-2.1.4.2
Zpráva
o PO-2.1.4.3
Rozpočet
o PO-2.1.5.1
Evidence
o PO-2.1.5.2
Evidence
o PO-2.1.6.1
Evidence
o PO-2.1.6.2
Evidence
o PO-2.1.6.2
Zpráva
o PO-2.1.7.1
Zpráva +
Analýza
o PO-2.1.7.2
Monitoring
o PO-2.1.7.3
Zpráva
o PO-2.1.8.1
Evidence

o PO-2.1.9.1
Evidence

2.2 Příroda, krajina
Specifické cíle
2.2.1 Revitalizovat (obnovit přírodě blízký stav)
drobných vodních ploch a toků,
spolupracovat při revitalizaci velkých
vodních ploch a toků

indikátor
o I-2.2.1.1 Počet
drobných vodních
ploch a toků /
počet
revitalizovaných

Prostředek
ověření
o PO-2.2.1.1
Evidence

2.2.2 Zachovat přírodní prostředí v přilehlém
okolí vodních ploch a toků

o

2.2.3 Podporovat realizaci protierozních opatření

o

2.2.4 Podporovat zvyšování zastoupení dřevin
přirozené druhové skladby v lesích

o

2.2.5 Podporovat ponechávání části lesů
samovolnému vývoji

o

2.2.6 Zvyšovat podíl odumřelého dřeva
ponechaného k rozpadu v lese

o

2.2.7 Podporovat zvýšení zastoupení rozptýlené
o
zeleně v zemědělské krajině (remízky, keře,
aleje ad.) s využitím dřevin přírodní
druhové skladby
o
o
o
2.2.8 Podporovat hnízdní možnosti ptáků,
netopýrů (v lese, na budovách apod.)

o

vodních ploch
a toků
I-2.2.2.1 Plochy
přírodního
prostředí v okolí
vodních ploch
a toků
I-2.2.3.1 Počet
realizovaných
protierozních
opatření / rok
I-2.2.4.1
Zastoupení dřevin
přirozené druhové
skladby v lesích
/rok
I-2.2.5.1 Podíl
městských lesů
ponechaných
samovolnému
vývoji / rok
I-2.2.6.1 Podíl
odumřelého dřeva
ponechaného
k rozpadu v lese /
rok
I-2.2.7.1 Plocha
rozptýlené zeleně /
rok
I-2.2.7.2 %
zastoupení zeleně /
rok
I-2.2.7.3 Délka
alejí / rok
I-2.2.7.4 Počty
vysázených stromů
/ rok
I-2.2.8.1 Počet
udržovaných budek
a dalších hnízdních
možností / rok

o PO-2.2.2.1
Evidence

o PO-2.2.3.1
Evidence
o PO-2.2.4.1
Evidence

o PO-2.2.5.1
Evidence

o PO-2.2.6.1
Evidence

o PO-2.2.7.1
Evidence
o PO-2.2.7.2
Evidence
o PO-2.2.7.3
Evidence
o PO-2.2.7.4
Evidence
o PO-2.2.8.1
Evidence

2.3 Veřejná prostranství, čistota, zeleň
Specifické cíle
2.3.1 Zpracovat pasport zeleně ve městě
a následně jej pravidelně aktualizovat

indikátor
o I-2.3.1.1 Pasport
zpracován do
XII. 2015

Prostředek ověření
o PO-2.3.1.1
Pasport zeleně

2.3.2 Zpracovat Koncepci a plán realizace
rozvoje zeleně a zelených prostranství
s cílem zvýšit počet parků přístupných
veřejnosti, podíl relaxačních a klidových
zón, zachovat a rozšířit veřejnou
a soukromou zeleň ve městě a zavést
systém péče o zeleň.
Koncepci realizovat.

2.3.3 Zpracovat Koncepci a plán obnovy
veřejných prostranství s ohledem na
výstupy strategického plánování, propojit
s Koncepcí a plánem realizace rozvoje
zeleně a zelených prostranství.
Koncepci realizovat.

o I-2.3.1.2 Pasport
zeleně
aktualizován /
min. 1x/ rok
o I-2.3.2.1
Koncepce a plán
realizace rozvoje
zeleně a
zelených
prostranství
zpracovány
do XII. 2015
o I-2.3.2.2 Systém
péče o zeleň
zaveden do VI.
2016
o I-2.3.2.3
Rozloha ploch
zeleně ve městě /
rok
o I-2.3.2.4
Rozloha ploch
a počty
udržované
zeleně dle
systému / rok
o I-2.3.2.5 Počet
relaxačních
a klidových zón /
rok
o I-2.3.2.6 Počet
parků
přístupných
veřejnosti / rok
o I-2.3.2.7 Počet
neshod s plánem
realizace / rok
o I-2.3.2.8
Spokojenost
obyvatel
a návštěvníků
města / rok
o I-2.3.3.1
Koncepce a plán
realizace obnovy
veřejných
prostranství
zpracovány
do XII. 2015

o PO-2.1.3.2
Aktualizovaný
pasport zeleně
o PO-2. 3.2.1
Koncepce

o PO-2.3.2.2
Evidence
o PO-2.3.2.3
Evidence
o PO-2.3.2.4
Evidence

o PO-2.3.2.5
Evidence
o PO-2.3.2.6
Evidence
o PO-2.3.2.7
Evidence
o PO-2.2.2.8
Anketa

o PO-2.3.3.1
Koncepce

2.3.4

2.3.5

2.3.6

2.3.7

o I-2.3.3.2 Počet
obnovených
veřejných
prostranství / rok
o I-2.3.3.3
Spokojenost
obyvatel
a návštěvníků
města / rok
Zajistit dostatek kvalitního a esteticky
o I-2.3.4.1
vzhledného a přiměřeného (centrum města,
Spokojenost
okrajové části) mobiliáře (pítka, lavičky,
obyvatel a
odpadkové koše vč. odpadkových košů pro
návštěvníků
psí exkrementy ad.)
města (↑)
Realizovat výstavbu nového veřejného WC o I-2.3.5.1 Nové
v centru města;
WC zbudováno
stávající WC zrušit;
a staré zrušeno
rekonstruovat veřejné WC
do XII. 2015
u maloskalického areálu
o I-2.3.5.2 WC
rekonstruováno
do VI. 2016
Zvýšit čistotu veřejných prostranství
o I-2.3.6.1
v okrajových částech města
Spokojenost
obyvatel (↑)
Připravit projekt adaptace náměstí na dotaci o I-2.3.7.1 Projekt
– aktualizovat architektonickou studii dle
adaptace náměstí
výsledků strategického plánování (2 zóny –
připraven do …
klidová a provozní, v provozní možnost
krátkodobého parkování….); připravit
o I-2.3.7.2
dokumentaci pro stavební povolení; zajistit
Centrum
dotaci na adaptaci náměstí.
adaptováno A/N
Adaptovat centrum města.

o PO-2.3.3.2
Evidence
o PO-2.3.3.3
Anketa

o PO-2.3.4.1
Anketa

o PO-2.3.5.1
Zpráva
o PO-2.3.5.2
Zpráva
o PO-2.3.6.1
Anketa
o PO-2.3.7.1
Projekt
adaptace
náměstí
o PO-2.3.7.2
Zpráva

2.4 Bydlení, výstavba, veřejné budovy, vzhled města, urbanismus
Specifické cíle

Indikátor

2.4.1 Vytvořit Koncepci využití a rozvoje
stávajících nevyužívaných budov v majetku
města pro kulturní, společenské a další
využití; vybrat priority a připravit projekty
pro realizaci.

o I-2.4.1.1 Koncepce
vytvořena a priority
vybrány do XII. 2015
o I-2.4.1.2 Projekty
připraveny nejpozději
do XII. 2017
o I-2.4.1.2 Koncepce
realizována dle dotací
o I-2.4.2.1 Studie
adaptace staré radnice
zpracována do XII.

2.4.2 V rámci cíle 2.4.1 přednostně připravit
spolu s veřejností projekt adaptace staré
radnice na nové využití tak, aby sloužila

Prostředek
ověření
o PO-2.4.1.1
Koncepce
o PO-2.4.1.2
Projekty
o PO-2.4.1.2
Zpráva
o PO-2.4.2.1
Projekt
o PO-2.4.2.2

potřebám rozvoje města (např. restaurace a
kavárna, ubytovací prostory, klubovny …);
zajistit financování, realizovat adaptaci
2.4.3 Při povolování výstavby klást důraz
na splnění legislativy týkající se dešťových
vod, omezovat betonové a asfaltové plochy,
preferovat opatření vedoucí k ochraně,
zachování a posílení podzemních zdrojů
pitné vody
2.4.4 Snížit energetickou náročnost veřejných
budov, využívat alternativní zdroje energie

2.4.5 Vytvořit metodiku na tvorbu zastavitelných
ploch pro bydlení (dohody o parcelaci,
smlouvy/dohody s vlastníky před tvorbou
ÚP)
2.4.6 Veškerou parcelaci pro bydlení provádět
s ohledem na maximálně možné využití
pasivních solárních zisků za účelem snížení
energetické náročnosti budov
2.4.7 Zajistit výstavbu startovacích bytů
v majetku města pro mladé

2.4.8 Vytvořit informační portál volných bytů
(k prodeji, pronájmu) a domů v České
Skalici na webu města
2.4.9 Podporovat revitalizaci bydlení v centru
města a ve stávajících stavbách a
zastavěných územích
2.4.10 Zajistit bezbariérový přístup do veřejných
budov a ke zdravotnickým zařízením

2015
o I-2.4.2.2 Stará radnice
adaptována do …
o I-2.4.3.1 Průtok vody
v ČOV při deštích /
rok
o I-2.4.3.2 Stav zdrojů
pitné vody / rok

Zpráva
o PO-2.4.3.1
Zpráva
z měření
o PO-2.4.3.2
Zpráva

o I-2.4.4.1 Energetická
náročnost veřejných
budov / rok
o I-2.4.4.2 % AZE
z celkové spotřeby /
rok
o I-2.4.4.3 Počet
veřejných budov
alespoň v kategorii
energetické náročnosti
„velmi úsporná“ / rok
o I-2.4.5.1 Metodika
vytvořena do 2016
o I-2.4.5.2 Dohody
o parcelaci, smlouvy
s vlastníky / výstavba
o I-2.4.6.1 Počet nově
vzniklých parcel /
počet nově vzniklých
parcel splňujících
podmínky / rok (cíl: 1)
o I-2.4.7.1 Počet
startovacích bytů
pro mladé / rok
o I-2.4.7.2 Počet
ubytovaných / rok
o I-2.4.8.1 Informační
portál vytvořen
do 2015
o I-2.4.8.2 Počet návštěv
na portálu/rok
o I-2.4.9.1 Počet
obyvatel

o PO-2.4.4.1
Evidence
o PO-2.4.4.2
Evidence
o PO-2.4.4.2
Evidence

o I-2.4.10.1 Počet
bariérových veřejných
budov
a zdravotnických
zařízení / rok (0)

o PO2.4.10.1
Evidence

o PO-2.4.5.1
Metodika
o PO-2.4.5.2
Dohody
o PO-2.4.6.1
Evidence

o PO-2.4.7.1
Evidence
o PO-2.4.7.2
Evidence
o PO-2.4.8.1
Informačn
í portál
o PO-2.4.8.2
Evidence
o PO-2.4.9.1
Statistika

2.4.11 Vytvořit a zavést motivační systém
pro zlepšení vzhledu staveb směrem
do veřejných prostranství

2.4.12 Redukovat reklamní tabule v centru města
za účelem lepšího vzhledu centra města

o I-2.4.11.1 Motivační
systém vytvořen
do XII. 2016
o I-2.4.11.2 Počet zjevně
nevzhledných staveb
směrem do veřejných
prostranství / rok (↓)
o I-2.4.12.1 Počet
nevhodných
reklamních tabulí
v centru města / rok

o PO2.4.11.1
Motivační
systém
o PO2.4.11.1
Evidence
o PO2.4.12.1
Evidence

2.5 Výchova, vzdělávání, osvěta, informovanost a spolupráce v oblasti péče
o životní prostředí
Specifické cíle
2.5.1 Motivovat občany k dodržování klidu
a ohleduplnosti z hlediska potřeby ticha,
především ráno, večer a o víkendech
a svátcích (sekačky, pily apod.)
2.5.2

2.5.3

2.5.4

2.5.5

2.5.6

Indikátor

o I-2.5.1.1 Spokojenost
obyvatel s hlukem (↑)
o I-2.5.1.2 Spokojenost
návštěvníků města
s hlukem (↑)
Zajistit osvětu „Jak správně topit“
o I-2.5.2.1 Počet
osvětových počinů /
rok
o I-2.5.2.2 Spokojenost
obyvatel s ovzduším
(↑)
Zajistit osvětu k praktickému využití
o I-2.5.3.1 Počet
biomasy pro vlastní potřebu (kompostování
osvětových počinů /
apod.)
rok
o I-2.5.3.2 Spokojenost
obyvatel (↑)
Zajistit informovanost a osvětu o škodlivosti o I-2.5.4.1 Plochy
používání pesticidů a umělých hnojiv
obhospodařované
a motivovat uživatele pozemků, aby
ekologickým
využívali dotačních titulů k zavedení
způsobem
ekologického hospodaření na zemědělské
a lesní půdě
Zajistit osvětu obyvatel a návštěvníků města o I-2.5.5.1 Počet
o vodních ekosystémech – vodních tocích
osvětových počinů /
a plochách.
rok
o I-2.5.5.2 Spokojenost
obyvatel (↑)
Zajistit informovanost a osvětu obyvatel
o I-2.5.6.1 Počet
a návštěvníků k opatřením prováděným
osvětových počinů /
za účelem zvýšení biodiverzity (lesy,
rok
propustnost krajiny ad.)
o I-2.5.6.2 Spokojenost

Prostředek
ověření
o PO-2.5.1.1
Anketa
o PO-2.5.1.2
Anketa
o PO-2.5.2.1
Evidence
o PO-2.5.2.2
Anketa
o PO-2.5.3.1
Evidence
o PO-2.5.3.2
Anketa
o PO-2.5.4.1
Evidence

o PO-2.5.5.1
Evidence
o PO-2.5.5.2
Anketa
o PO-2.5.6.1
Evidence
o PO-2.5.6.2
Anketa

2.5.7 Spolupracovat při zajištění čistoty vodních
o
ploch a toků, při zachování přírodního
prostředí v přilehlém okolí vodních ploch
a toků a při zachování přístupu veřejnosti
k vodě (s dalšími obcemi, správními orgány, o
odbornými a neziskovými organizacemi
ad.).
o
2.5.8 Spolupracovat při zajištění dostatečné
migrační propustnosti krajiny a dostatečné
konektivitě populací volně žijících
živočichů

o
o
o

2.5.9 Spolupracovat při zajištění prvků ÚSES

o
o

2.5.10 Spolupracovat při odpovídajícím
managementu přírodních a přírodě blízkých
biotopů

o

2.5.11 Spolupracovat s významnými cílovými
skupinami (rybáři, myslivci ad.) při ochraně
přírody ve městě a okolí

o

2.5.12 Popularizovat ruční kosení trávy, luk
(soutěže, osvětové akce, kursy apod.)

o

obyvatel (↑)
I-2.5.7.1 Objem
sebraného odpadu
kolem vodních ploch
a toků / rok
I-2.5.7.2 Počet km
čistých břehů (potřeba
doplnit)
I-2.5.7.3 Počet km,
kde není přístup
veřejnosti k vodě (↔)
I-2.5.8.1 Stupeň
fragmentace
I-2.5.8.2 Stupeň
konektivity
I-2.5.8.3 Počet bariér /
počet odstraněných
bariér / rok
I-2.5.9.1 Počet
realizovaných prvků
ÚSES / rok
I-2.5.9.2 Počet
opatření na zlepšení
funkce stávajících
prvků ÚSES / rok
I-2.5.10.1 Počet
přírodních a přírodě
blízkých biotopů
s odpovídajícím
managementem / rok
I-2.5.11.1 Počet akcí
k ochraně přírody
realizovaných ve
spolupráci / rok
I-2.5.12.1 Počet akcí /
rok

o I-2.5.12.2 Počet
účastníků / rok

o PO-2.5.7.1
Evidence
o PO-2.5.7.2
Evidence
o PO-2.5.7.3
Evidence

o PO-2.5.8.1
Zpráva
o PO-2.5.8.2
Zpráva
o PO-2.5.8.3
Evidence
o PO-2.5.9.1
Evidence
o PO-2.5.9.2
Evidence

o PO2.5.10.1
Evidence
o PO2.5.11.1
Evidence
o PO2.5.12.1
Evidence
o PO2.5.12.2
Evidence

Vysvětlivky k indikátorům – požadované hodnoty:
↑…………cílem je růst hodnoty
╤……….. cílem je udržet hodnotu pod
↓…………cílem je pokles hodnoty
stanovenou mezí
╧……….. cílem je udržet hodnotu nad
↔………. cílem je udržet stávající
stanovenou mezí
hodnotu
A/N………splněno/nesplněno

