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I. Úvod
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I.A Slovo starosty a místostarosty města
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou Strategický plán rozvoje města Česká Skalice do roku 2030. Je
to komplexní rozvojový materiál vypracovaný pro naše město, který stanovuje hlavní směry
rozvoje města, dlouhodobé cíle i konkrétní kroky k jejich naplnění.
Jedná se o společnou dohodu, jak se má město rozvíjet, na co má klást důraz. Proces
zpracovávání byl veden tak, aby se dokument dotýkal všech důležitých oblastí života ve
městě a aby v maximální míře obsahoval společné zájmy nejen celého politického spektra
místní správy, ale také občanské veřejnosti, podnikatelů a dalších důležitých partnerů ve
městě a okolí. Takový postup tvorby strategického plánu byl mnohem náročnější, než práce
v úzkém týmu odborníků, kladl vysoké nároky na čas všech zúčastněných, organizaci celého
procesu a zahrnoval komunikaci s mnoha skupinami obyvatel i uživatelů našeho města.
Výsledkem je však materiál, který zahrnuje představy a názory občanů České Skalice i
subjektů, které na území města a v okolí působí, na současný stav i rozvoj města.
Strategický plán je plánem celého našeho společenství, a proto obsahuje úkoly nejenom
pro místní samosprávu, ale také cíle, které mohou naplňovat neziskové organizace,
podnikatelé, občané. Spolu s územním plánem a rozpočtem považujeme tento dokument
pro naše město za jeden z nejdůležitějších.
Náš Strategický plán je založen na mezinárodně uznávaných principech udržitelného
rozvoje, tj. vyváženém rozvoji ekonomických a sociálních aspektů s důrazem na ochranu
životního prostředí. Je moderním nástrojem řízení rozvoje společnosti a také podkladem
pro získávání finančních prostředků z Evropské unie na konkrétní projekty.
Plán nemůže být neměnný po celou dobu trvání, je potřeba průběžně zhodnocovat
naplňování cílů pomocí stanovených ukazatelů úspěšnosti a podle konkrétní situace postupy
aktualizovat. Neměli bychom však opustit vytyčené dlouhodobé cíle, protože ty odrážejí
základní potřeby rozvoje našeho společenství.
S přijetím Strategického plánu samozřejmě práce nekončí, naopak, přichází fáze
implementační a následně příprava a realizace jednotlivých projektů a úkolů rozpracovaných
v návaznosti na rozpočet města v dílčích akčních plánech, které napomohou k naplnění
stanovených cílů.
Jsme rádi, že se naše město může pochlubit tímto moderním dokumentem, který má
podporu občanů a který bude oporou i budoucím zastupitelům při rozhodování ve věcech,
z nichž mnohé budou ovlivňovat život v našem městě na mnoho let dopředu.
Závěrem mi dovolte, abychom velmi poděkovali všem aktivním obyvatelům města,
členům Řídící skupiny, členům pracovních skupin, všem, kdo se účastnili veřejných setkání,
diskusních stolů, průzkumů a dalších akcí a také pedagogům a dětem z MŠ a žákům ZŠ za
obětavou práci a čas, který věnovali zpracování plánu.
Těšíme se na společnou práci při naplňování cílů Strategického plánu Česká Skalice
2030!
Tomáš Hubka
starosta města

Ing. arch. Jaroslav Andres
místostarosta města
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I.B Proč strategicky plánovat
Strategický plán je moderním nástrojem systematického řízení rozvoje jak organizací,
tak obcí i větších územních celků. Popisuje žádoucí změny stavu a cesty jejich dosažení.
Uvažuje rozvoj v dlouhodobém měřítku a stanoví konkrétní postupné kroky a opatření
k naplnění stanovených cílů. Zohledňuje potřebu dlouhodobé prosperity, zvažuje rizika
a příležitosti a umožňuje jejich řízení. Pomocí ukazatelů umožňuje průběžné sledování
a vyhodnocování průběhu změn – naplňovaní stanovených cílů.
Strategický plán významně posiluje schopnosti společenství absorbovat externí
finanční prostředky pro konkrétní projekty (nejen z Evropské unie), a tím zvyšuje
konkurenceschopnost města získat co nejvíce prostředků na realizaci projektů, které přispějí
k naplnění stanovených cílů.
Strategický plán propojuje a zohledňuje probíhající procesy, projekty a aktivity, třídí
je do systému, eliminuje překryvy a vede k efektivnímu využívání zdrojů.
Řeší rozvoj komplexně a umožňuje, aby nedocházelo k zásadním konfliktům v rozvoji
jednotlivých oblastí života obce (doprava, ochrana životního prostředí, památek, kultura
a sport, sociální záležitosti, zdraví, podnikání, vzdělávání a další), zohledňuje potřebu
vyváženého rozvoje ekonomických a sociálních aspektů s ochranou životního prostředí,
přírodních zdrojů a historických památek.
Stanovuje dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé priority v rozvoji společenství.
Zohledňuje konkrétní problémy z hlediska různých skupin občanů (ekonomicky
aktivní, děti, mladí, senioři ad.), podnikatelských subjektů, významných organizací,
provozovatelů služeb, neziskových organizací ad., pomáhá dosáhnout dohody v hlavních
otázkách, které město musí při svém rozvoji řešit.
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I.C Východiska, metoda, zajištění a postup zpracování
Město Česká Skalice zahájilo zpracování strategického plánu v létě 2013 v rámci
projektu „Aplikace strategického plánování do chodu úřadu města Česká Skalice“, který
je financován z ESF prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu
ČR. Jako způsob zpracování Strategického plánu byla zvolena mezinárodně podporovaná
metoda tzv. místní Agendy 21, což znamená místní program udržitelného rozvoje pro 21.
století. Ten v sobě zahrnuje hledání rovnováhy mezi rozvojem ekonomickým, sociálním
a ochranou životního prostředí, spolupráci v rámci společenství, zohlednění dlouhodobých
dopadů rozhodnutí s cílem zvýšit kvalitu života pro obyvatele města. Tato metoda je
využívaná a podporovaná ve vyspělých zemích Evropské unie i v dalších státech světa
a zajišťuje komplexnost strategického dokumentu, neboť se řeší všechny důležité sféry života
společenství v provázanosti.
Strategický plán rozvoje města Česká Skalice byl stanoven do roku 2030, přičemž
vychází ze současné situace obce a současných vnějších možností i ohrožení. Při práci byla
využita řada podkladů, které jsou uvedeny v Příloze V.C.
Plán vytyčuje hlavní VIZI rozvoje města na následujících cca 15 let s výhledem na
další období, v MISI definuje účel a principy rozvoje města a v šesti klíčových oblastech
rozvoje města stanovuje strategické a specifické (realizační) cíle:
1. Podnikání, zaměstnanost, služby, obchod, průmysl, zemědělství
2. Životní prostředí, příroda, krajina, veřejná prostranství, čistota, zeleň, bydlení,
výstavba, vzhled města, urbanismus
3. Kultura, sport, volný čas, společenský život, školství, vzdělávání
4. Řízení a rozvoj města, spolupráce, informovanost, bezpečnost, sociální a zdravotnické
služby
5. Cestovní ruch a památky
6. Doprava, infrastruktura
Stanovené cíle rozvoje společenství jsou postaveny na dohodě, dokument odráží
důležité společné zájmy různých skupin, občanů, neziskových sdružení, podnikatelských
subjektů a dalších. Sledování naplňování stanovených cílů je možné pomocí ukazatelů
úspěšnosti (indikátorů). Některé ukazatele je možné porovnávat s jinými obcemi v ČR
i zahraničí.
V průběhu zpracování plánu byly zjišťovány priority různých skupin obyvatel
a významných partnerů města. Byly stanoveny priority rozvoje města, které spolu s návrhy
projektů budou sloužit jako východisko pro zpracování prvního Akčního plánu na nejbližší
období. Akční plány umožňují praktické naplňování Strategického plánu rozvoje města.
Během zpracování Strategického plánu bylo shromážděno značné množství návrhů
na konkrétní projekty a akce, které by měly přispět k naplnění potřeb a přání občanů,
neziskových organizací a podnikatelů.
Zajištění zpracování Strategického plánu
Počáteční kroky práce zajišťovala spolu se zpracovatelem a koordinátorem komise pro
zpracování strategického plánu schválená radou města ve složení: předseda komise - Ing.
arch. Jaroslav Andres, v té době radní města, nyní místostarosta města; členové komise - Bc.
Strategický plán rozvoje města Česká Skalice do roku 2030, červen 2014
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Petr Fejfar, zastupitel, Ing. Radim Doleček, zastupitel, Ing. Zbyněk Šrůtek, zastupitel a Ing.
arch. Jan Sedlák, externí odborník.
Komise byla rozšířena na Řídící skupinu pro
zpracování strategického plánu města Česká Skalice
do roku 2030, která má 29 členů a je složena ze
zástupců vedení města, pracovníků a vedoucích
odborů MěÚ, odborných organizací, zástupců
neziskových organizací, podnikatelských subjektů
a významných partnerů města, a reprezentuje tudíž
spektrum názorů, zájmů, potřeb, zkušeností a
odborností.
Řídící skupina se sešla v průběhu zpracování
plánu 3x a stanovila dlouhodobou VIZI rozvoje města,
MISI rozvoje, provedla celkovou SWOT analýzu města
a stanovila klíčové oblastí rozvoje města. Dále sledovala
propojení mezi cíli v jednotlivých klíčových oblastech
rozvoje a volila priority rozvoje města.
Pro stanovené klíčové oblasti rozvoje města byly
vytvořeny pracovní skupiny, které měly od 6 do 14 členů
a které se sešly ve dvou kolech jednání. Členové projednali současnou i žádoucí situace
v dané oblasti a stanovili dlouhodobé a krátkodobé cíle vč. ukazatelů úspěšnosti.

Výstupy práce pracovních skupin vždy po kole jednání posoudili zástupci všech
skupin na koordinační schůzce.
Členové Řídící skupiny i pracovních skupin měli k dispozici podklady, které byly
shromážděny ze stávajících nebo vytvořeny za účelem zpracování strategického plánu. Mezi
ty patřily především: Analýza města, výsledky průzkumu názorů, které se zúčastnilo
707 občanů města, výsledky diskusí s neziskovými organizacemi, úředníky MěÚ
a podnikateli.
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Ve stanovených cílech jsou zohledněny také práce dětí a mládeže zaměřené na to, co
jim ve městě vadí a co by zde naopak chtěli mít.

Zohledněny byly i výsledky dvou veřejných setkání ke Strategickému plánu, první se
konalo na začátku procesu, na druhém byl představen a projednán pracovní návrh plánu.

Po celou dobu zpracování plánu byla veřejnost i partneři informováni o jednotlivých
krocích a výstupech a měli možnost tyto výstupy připomínkovat. Informace byly
zveřejňovány v Českoskalickém zpravodaji, v elektronickém Zpravodaji, na webových
stránkách a Facebooku města, v případě veřejných setkání a průzkumu byly pozvánky
distribuovány do schránek.
Odbornou stránku procesu zpracování Strategického plánu zajišťovala PhDr. Alena
Bauerová, samostatná konzultantka pro strategické plánování a zapojování veřejnosti, která
má zkušenosti se zpracováním strategií v zemích EU i v jiných městech a obcích ČR.
Průzkum názorů občanů realizovala socioložka Mgr. Libuše Bumbálková, Analýzu obce
zpracoval Ing. Tomáš Gremlica, ředitel Ústavu pro ekopolitiku. Koordinátorem projektu je
Jiří Kmoníček, který je současně ředitelem Centra rozvoje Česká Skalice.
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Průběh projektu zpracování Strategického plánu a jeho implementace
Srpen – listopad
2013

Nastavení struktury zajištění procesu zpracování a implementace

Listopad 2013 březen 2014

Návrhová část – jednání Řídící skupiny, pracovních skupin,
koordinační schůzky

Duben 2014

Souhrn dosavadních výstupů a připomínek, zpracování pracovní verze
SP

Květen – červen
2014

2. veřejné setkání, sumarizace připomínek, 3. jednání Řídící skupiny,
finalizace Strategického plánu;
předložení Strategického plánu zastupitelstvu města ke schválení

Analytická část – průzkum názorů občanů, 1. veřejné setkání, kulaté
stoly, zapojení dětí a mládeže, zpracování analýzy města, shromáždění
podkladů

Dále bude projekt pokračovat
Červenec – září
2014

Zpracování Akčního plánu

Září 2014 – duben
2015

Implementace Akčního plánu

Do 30. dubna 2015

4. jednání Řídící skupiny – zhodnocení zkušeností z implementace
Akčního plánu, návrhy na aktualizaci a úpravu Akčního plánu a další
potřebné kroky implementace SP

Květen 2015

Aktualizace a úprava Akčního plánu, zpracování Doporučení pro další
období implementace a aktualizace plánů

30. května 2015

Ukončení projektu

Po celou dobu

Informování veřejnosti a klíčových partnerů

Metodické vedení v průběhu prvního roku implementace strategického
plánování do chodu města a úřadu – propojení strategického,
finančního, procesního a projektového řízení
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I. D Základní pojmy a struktura Strategického plánu
pojem
SWOT analýza

význam pojmu
Analýza vnitřních silných a slabých stránek města, případně
oblastí života, a vnějších příležitostí a hrozeb pro naplnění
vize a cílů dlouhodobých rozvoje

MISE rozvoje obce

Principy / způsoby uplatňované při řízení rozvoje obce

VIZE rozvoje obce

Stručný popis ideálního stavu obce v horizontu roku 2030
s výhledem na další období; VIZE určuje rámcově strategické
cíle a základní cesty a výsledky rozvojového procesu

Klíčové oblasti

Oblasti vnitřně souvisejících problémů, jejichž řešení je
významné pro dlouhodobý rozvoj obce a vyžaduje
soustředěnou pozornost

Strategické cíle

Základní žádoucí dlouhodobý vývoj v jednotlivých klíčových
oblastech směřující k naplnění vize. Jsou to cíle,
transformující vizi do globálnějších, ale již měřitelných cílů

Podoblasti

Provázané problémové podoblasti v jednotlivých klíčových
oblastech, které jsou řešeny prostřednictvím specifických cílů

Specifické cíle

Konkrétní, realizační, měřitelné cíle, formulované v rámci
jednotlivých podoblastí, jejichž realizace má vést k plnění
strategických cílů a potažmo vize dané klíčové oblasti

Základní struktura Strategického plánu:
- Analytická část
- Návrhová část
- Implementační část - tu tvoří návrh systému implementace plánu (samostatná příloha)
a po skončení projektu Akční plán na rok 2015
Struktura strategie a vazba na Akční plán se dá znázornit jako pyramida:
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Vize
Mise
Strategická část
naplňují

Klíčové oblasti
(vize, strategické cíle,
+ ukazatelé
naplňují

Podoblasti
naplňují

Specifické cíle + ukazatelé
naplňují

Akční plán – akce, projekty
(zdroje, termíny, zodpovědnost, indikátory)
Konkrétní akce, aktivity, projekty naplňují postupně specifické cíle, ty zase strategické cíle a
ty vizi rozvoje města.
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II. Analytická část

12
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II. A Stručná charakteristika města a okolí
Město Česká Skalice leží v Královéhradeckém kraji na území okresu Náchod. Nachází
v nadmořské výšce 284 m n. m. v Úpsko-metujské tabuli. Městem protéká řeka Úpa, která
pramení v Krkonoších a vlévá se v Jaroměři do Labe. Česká Skalice leží v blízkosti měst
Červený Kostelec, Náchod, Nové Město nad Metují a Jaroměř, v kraji plném přírodních krás,
kulturních a historických zajímavostí a cenných památek.
V těsné blízkosti města se nachází přehradní nádrž Rozkoš
s rozlohou vodní plochy 1100 ha a průměrnou hloubkou
10 m, vybudovaná v letech 1966–1972. Toto vodní dílo
slouží k regulaci průtoku vody v řece Úpě při táních
a povodních a k zachytávání kalů. Slouží také k rekreaci, je
střediskem vodních sportů a rájem rybářů. Dalším
významným turistickým místem jsou blízké Ratibořice
a malebné Babiččino údolí. Zde prožila mládí největší
česká spisovatelka Božena Němcová, která sem situovala své nejznámější dílo Babička.
Památkové objekty spojené s životem Němcové jsou dnes z větší části zpřístupněné
veřejnosti.
V České Skalici žije trvale pět a půl tisíce
obyvatel. V letní turistické sezoně se přechodně počet
obyvatel až zdvojnásobí. Celková rozloha města včetně
místních částí Malá Skalice, Zájezd, Spyta, Zlíč
a Ratibořice činí 1735 ha.
Město má bohatou historii, poprvé je jeho
existence doložena v Kosmově kronice v roce 1068.
Novodobá historie města je spjata především s textilní
výrobou, v posledních desetiletích je zásadní vliv cestovního
ruchu a rozvoj soukromého podnikání po roce 1989.
Ve městě a okolí se koná řada kulturních, společenských
a sportovních akcí, působí zde spolky, neziskové organizace,
vzdělávací instituce, je zde MŠ a ZŠ. Jsou zajištěny veřejné
služby, sociální i zdravotnické.
Město Česká Skalice je
členem
Mikroregionu
Úpa - dobrovolného svazku sdružujícího 19 obcí a 2
města ležící poblíž řeky Úpy. Předmětem činnosti svazku
je ochrana společných zájmů a veškerých aktivit, které
povedou k ekonomickému, kulturnímu a sociálnímu
rozvoji mikroregionu, tvořenému katastrálními územími
všech členů svazku. Město je rovněž členem Místní akční
skupiny (MAS) Mezi Úpou a Metují, založené v roce 2005, která má v současnosti 33 členů a
jejímž obecným cílem je podpora regionálního rozvoje života ve venkovských oblastech.
Město se nachází v turistické oblasti nazvané Kladské pomezí, která je zaměřena na
udržitelný rozvoj turismu.
Podrobná charakteristika města vč. analýzy dat je samostatnou přílohou
dokumentu.
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II. B Celková SWOT analýza města Česká Skalice
Celkovou SWOT analýzu města provedli členové Řídící skupiny (viz Příloha V.A) v rámci
zpracování Strategického plánu rozvoje města do roku 2030, s využitím dostupných podkladů
a podnětů z pracovních skupin (viz Příloha V.B) v období podzim 2013 – jaro 2014.
Body jsou řazeny jednak podle významu uděleného členy Řídící skupiny sestupně a současně
tematicky seskupeny.

Silné stránky města Česká Skalice
 Turisticky atraktivní cíle, památky
ve městě a okolí – Ratibořice,
Maloskalický památkový areál, Vojenský
hřbitov bitvy 1866 a další
 Bohaté kulturní a historické dědictví
a tradice, tradiční kulturní akce
 Dopravní obslužnost, dopravní dostupnost
města
 Geografická poloha města
 Charakter menšího města
 Obchvat města – realizovaný
 Firmy s potenciálem růstu
 Relativně nízká průměrná roční
registrovaná míra nezaměstnanosti
 Existence ploch pro rozvoj průmyslu
a bydlení vymezených v územním plánu
 Vybudovaná infrastruktura - ČOV,
kanalizace, plynofikace, telekomunikace
 Dostupnost inženýrských sítí
 Četnost funkčních a aktivních spolků,
sdružení, Městská knihovna
 Dobré životní prostředí, vyvážený poměr
ekologicky stabilních a nestabilních ploch
 Blízkost unikátního chráněného území
přímo v návaznosti na město
 Dostatečné zdroje pitné vody
 Dostupné sociální služby, vybavenost
(Domov důchodců Třešňovka)

Slabé stránky města Česká Skalice
 Nedostatečná kvalita a počet sportovišť
a dětských hřišť, nedostatek sportovního
a rekreačního vyžití
 Nedostatek kvalitního koupání
 Málo příležitostí pro kulturní, sportovní
a společenské vyžití mládeže, absence
zařízení pro neorganizované volnočasové
aktivity mládeže
 Stav a využití Sokolovny
 Chybí spolkový dům, místo
pro setkávání, klubovny
 Úbytek obyvatel, především ekonomicky
aktivních
 Nedostatek pracovních příležitostí
 Nízká kupní síla obyvatelstva
 Nedostatečná síť obchodů a služeb,
kvalitních restaurací, chybí hotel, jsou jen
malokapacitní penziony
 Pasivita občanů, lhostejnost vůči
veřejným záležitostem
 Nedostatek spolupráce mezi subjekty,
skupinami ve městě (vedení města,
podnikatelé, neziskové organizace ad.) –
chybí propojující článek
 Ne vždy dobrá informovanost občanů
a návštěvníků o dění ve městě
 Nedostatečná koncepce územního
plánování ve vztahu k bytové výstavbě,
malá nabídka cenově dostupných bytů
 Málo veřejných prostranství se zelení,
neudržovaná veřejná prostranství, zelené
plochy, nedostatek relaxačních míst
 Chátrající budovy a zahrady (ve městě
i u turistických cílů)
 Údržba městského majetku
14
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 Dostupné zdravotnické služby
 Získané dotace pro rozvoj města
 Volné prostory, budovy
 Pověřený úřad, spádová oblast
 Patriotismus obyvatel
 Zvyšující se podíl středoškolsky
a vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva

 Špatný stav centra města, autobusové
nádraží na centrálním náměstí, centrum
města se využívá k parkování
 Stav památek (Muzeum, Ratibořice)
 Malý přínos městu z cestovního ruchu
 Město nemá specifikované hlavní priority
CR
 Nedostatečná propagace některých
turistických cílů
 Nekoncepční značení – ve městě
a u turistických cílů
 Nízká informovanost návštěvníků
a občanů o environmentálním významu
NPP Babiččino údolí
 Špatné zázemí pro turisty, neudržované
turistické cesty
 Nedostatek parkovacích míst
pro obyvatele i návštěvníky a uživatele
města
 Nedostatek bezpečných cyklostezek,
nepropojení města a jeho částí a památek
kvalitními cestami pro pěší
a cyklostezkami
 Špatný stav chodníků a vozovek
 Nízká bezpečnost dopravy - nebezpečné
křižovatky, přechody, nebezpečná cesta
pro pěší a cyklisty do Ratibořic a Zlíče,
agresivní chování řidičů
 Bariérovost města (komunikace, budovy)
 Chybějící veřejná doprava (např.
do Babiččina údolí)
 Stav a vybavení ZŠ
 Nízká kapacita předškolních zařízení
 Hazard, drogy, alkohol, kouření
na veřejnosti, non-stopy, bary
 Nepřizpůsobiví občané, narkomani,
opilci, party mladých dělající nepořádek
 Vandalismus
 Vytápění domácností tuhými palivy,
spalování odpadů na zahradách
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Příležitosti pro město Česká Skalice
 Babiččino údolí, osobnost Boženy
Němcové
 Ú.n. Rozkoš, rozvoj vodních sportů,
rybaření
 Celkový rozvoj cestovního ruchu
 Přeshraniční spolupráce; obce
a organizace ochotné spolupracovat
 Nabídka služeb okolním obcím (MP, PSl,
TS, IT)
 Rozvoj krajských cyklotras
 Externí zdroje financování, dotace
 Krajinný ráz vhodný pro šetrný cestovní
ruch
 Dálnice TU – PL, výhodná trasa – PL,
HK, Praha
 Dostupnost atraktivních lokalit
(Dobrošov, hory ad.)
 Kvalitní a atraktivní přírodní prostředí
v okolí města

Ohrožení města Česká Skalice
 Nedostatek financí, pokles daňových
příjmů města
 Strategické pozemky a nemovitosti
pro rozvoj města, které nejsou v majetku
města (vodní plocha Rozkoš, Bažantnice,
Ratibořice …)
 Odliv cestovního ruchu - celkově špatný
stav Rozkoše a kempu, ztráta atraktivnosti
památek
 Finanční náročnost využití stavebních
pozemků, technické územní limity
 Stagnace významných podnikatelů v ČS
a okolí
 Snížení dopravní obslužnosti města,
úbytek autobusových a dalších spojů
 Reorganizace státní správy – stavební
úřad, sociální služby ad.
 Lhostejnost obyvatel
 Příliv sociálně nepřizpůsobivých obyvatel
 Stárnutí populace
 Povodně

 Velká plocha Autocampu pro další
využití

 Hluk (z automobilové dopravy, obchvatu,
sekačky a pily o nedělích a svátcích,
rušení nočního klidu)

 Zemědělská produkce
na administrativním území města

 Nárůst autodopravy
 Zhoršení životního prostředí a vzhledu
města
 Kapacita infrastruktury VAK vzhledem
k rozvoji
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II. C SWOT analýzy klíčových oblastí rozvoje
Pro strategii rozvoje města Česká Skalice do roku 2030 bylo stanoveno šest klíčových oblastí
rozvoje:
1. Podnikání, zaměstnanost, služby, obchod, průmysl, zemědělství
2. Životní prostředí, příroda, krajina, veřejná prostranství, čistota, zeleň, bydlení,
výstavba, vzhled města, urbanismus
3. Kultura, sport, volný čas, společenský život, školství, vzdělávání
4. Řízení a rozvoj města, spolupráce, informovanost, bezpečnost, sociální a zdravotnické
služby
5. Cestovní ruch a památky
6. Doprava, infrastruktura
Pro každou klíčovou oblast byla ustanovena pracovní skupina v počtu cca 10 členů
(viz Příloha V.B), ve které byly zastoupeny veřejný, ziskový i neziskový sektor, různé názory,
zkušenosti a odbornosti. Proběhla 2 kola jednání pracovních skupin. Práce skupiny pro danou
oblast se opírala o výstupy Řídící skupiny – celkovou VIZI, MISI a SWOT analýzu města.
Skupina stanovila strategickou vizi oblasti, provedla SWOT analýzu oblasti a stanovila v dané
oblasti strategické a specifické cíle, k nimž přiřadila dostupné ukazatele úspěšnosti
(indikátory). Na závěr určila v oblasti priority (korespondenčně, ne všichni členové priority
zaslali). Níže uvedené výstupy jsou konsensuální. Výstupy po 1. i 2. kole jednání skupiny
projednali zástupci všech pracovních skupin na koordinační schůzce. Poté výstupy byly
předloženy veřejnosti k připomínkování a vše zhodnotila a schválila Řídící skupina pro
zpracování Strategického plánu. Ta také sledovala vztah mezi cíli v jednotlivých oblastech,
aby nedocházelo k rozporům, překryvům nebo aby nechyběly důležité skutečnosti.
Slabé a silné stránky, příležitosti a ohrožení v následujícím přehledu SWOT analýz
jednotlivých oblastí jsou řazeny dle důležitosti (sestupně) tak, jak určili členové příslušné
pracovní skupiny.
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SWOT analýza oblasti č. 1:
Podnikání, zaměstnanost, služby, obchod, průmysl, zemědělství v České
Skalici
Silné stránky
 Dopravně – obslužná dostupnost (vlak,
silnice)
 Firmy s potenciálem růstu
 Relativně nízká průměrná roční
registrovaná míra nezaměstnanosti
 Existence ploch pro rozvoj průmyslu
a bydlení vymezených v územním plánu
 Dostupnost inženýrských sítí
 Vybudovaná infrastruktura - dostatečně
kapacitní ČOV, kanalizace, plynofikace,
telekomunikace
 Získané dotace pro rozvoj města
 Zvyšující se podíl středoškolsky
a vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva
 Pozitivní vztah managementů místních
firem k lokalitě ČS

Příležitosti
 Dálnice TU – PL – zlepšení dopravní
dostupnosti
 Přeshraniční spolupráce; obce
a organizace ochotné spolupracovat
 Cestovní ruch
 Externí zdroje financování, dotace

Slabé stránky
 Úbytek obyvatel, především ekonomicky
aktivních
 Nedostatek spolupráce mezi subjekty,
skupinami ve městě (Město, podnikatelé,
neziskové organizace ad.) – chybí
propojující článek a společná propagace
 Nízká kupní síla obyvatelstva
 Nedostatečná síť obchodů a služeb,
kvalitních restaurací a ubytovacích
zařízení
 Omezené možnosti zaměstnanců
pro vyžití ve volném čase
 Přítomnost heren (hazardu)
 Nedostatek parkovacích míst
 Nižší zaměstnanost v místě, dojíždění
za prací

Ohrožení
 Stagnace významných podnikatelů v ČS
a okolí
 Finanční náročnost využití stavebních
pozemků, technické územní limity
 Odliv cestovního ruchu - celkově špatný
stav Rozkoše a kempu, ztráta atraktivnosti
památek - negativní dopad na drobné
podnikání
 Zhoršení životního prostředí a vzhledu
města v souvislosti s podnikáním
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SWOT analýza oblasti č. 2:
Životní prostředí, příroda, krajina, veřejná prostranství, čistota, zeleň,
bydlení, výstavba, vzhled města, urbanismus v České Skalici
Silné stránky
 Geografická poloha města

 Blízkost unikátního chráněného území
přímo v návaznosti na město

 Dobré životní prostředí

 Charakter menšího města

 Obchvat města – realizovaný
 Četnost funkčních a aktivních spolků,
sdružení
 Dostatečné zdroje pitné vody
 Dobré urbanistické uspořádání města
 Vybudovaná infrastruktura - ČOV,
kanalizace, plynofikace, telekomunikace
 Dostupnost inženýrských sítí
 Získané dotace pro rozvoj města
 Patriotismus obyvatel
 Vyvážený poměr ekologicky stabilních
a nestabilních ploch
 NKP + KP
 Dopravní dostupnost

Slabé stránky
 Nedostatečná koncepce územního
plánování ve vztahu k bytové výstavbě
 Veřejná prostranství nedostatečně
udržovaná a vybavená, nedostatek
relaxačních míst
 Špatný stav centra města
 Autobusové nádraží na centrálním
náměstí, centrum města se využívá
k parkování
 Chátrající budovy a zahrady (ve městě
i u turistických cílů)
 Nedostatek spolupráce mezi subjekty,
skupinami ve městě (Město, podnikatelé,
neziskové organizace ad.) – chybí
propojující článek
 Ne vždy dobrá informovanost občanů
a návštěvníků o dění ve městě
 Bariéry ve městě
 Pasivita občanů, lhostejnost vůči
veřejným záležitostem
 Vytápění domácností tuhými palivy,
spalování odpadů na zahradách
 Černé skládky
 Nedostatečná infrastruktura v některých
částech města, např. plynofikace
 Kapacita ČOV vzhledem k záměru
připojení obcí na ČOV
 Nízká informovanost návštěvníků
a občanů o environmentálním významu
NPP Babiččino údolí
 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
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Příležitosti
 Kvalitní a atraktivní přírodní prostředí
v okolí města
 Rozkoš – rozsáhlá vodní plocha
využitelná k rekreaci přímo u města,
Babiččino údolí
 Krajinný ráz vhodný pro šetrný cestovní
ruch, řeka
 Přeshraniční spolupráce; obce
a organizace ochotné spolupracovat
 Externí zdroje financování, dotace
 Dostavba D11 – R11

Ohrožení
 Čistota Úpy (kvalita vody, naplavené
odpady)
 Hluk (z automobilové dopravy, obchvatu,
sekačky a pily o nedělích a svátcích,
rušení nočního klidu)
 Nárůst autodopravy bez přijetí opatření
 Nárůst odpadů
 Staré ekologické zátěže
 Technické územní limity, finanční
náročnost využití stavebních pozemků
 Lhostejnost obyvatel
 Nedostatek financí, pokles daňových
příjmů města
 Degradace přírodních biotopů v případě
nedostatku náležité péče
 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
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SWOT analýza oblasti č. 3:
Kultura, sport, volný čas, společenský život, školství, vzdělávání v České
Skalici
Silné stránky
 Fungující organizace v oblasti kultury,
sportu, volného času (Městská knihovna,
Společnost Boženy Němcové, SVČ Bájo,
Sokol, Skaut, ZUŠ, sportovní oddíly ad.),
četnost funkčních a aktivních spolků,
sdružení



Bohaté kulturní a historické dědictví
a tradice, tradiční kulturní akce

 Aktivní, tvořiví lidé (někteří)

 Vhodná poloha města

 Volné prostory, budovy
 Charakter menšího města
 Historie (1866) – Muzeum
 Získané dotace pro rozvoj města
 Patriotismus obyvatel
 Zvyšující se podíl středoškolsky
a vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva

Slabé stránky
 Chybí spolkový dům, místo pro
setkávání, klubovny
 Exkrementy na veřejných prostranstvích
 Málo veřejných prostranství se zelení,
neudržovaná veřejná prostranství, zelené
plochy, nedostatek relaxačních míst
 Špatný stav centra města, parkování
autobusů na centrálním náměstí,
centrum města se využívá k parkování
 Nedostatečná kvalita sportovišť,
nedostatek sportovišť a dětských hřišť,
nedostatek sportovního a rekreačního
vyžití
 Nedostatek spolupráce mezi subjekty,
skupinami ve městě (Město, podnikatelé,
neziskové organizace ad.) – chybí
propojující článek
 Nedostatek bezpečných cyklostezek,
nepropojení města a jeho částí a památek
kvalitními cestami pro pěší
a cyklostezkami
 Stav a vybavení ZŠ
 Nízká úroveň prevence rizikového
chování mládeže
 Absence prostorů pro neorganizované
volnočasové aktivity mládeže
 Pasivita občanů, lhostejnost vůči
veřejným záležitostem
 Nekoncepční značení – ve městě
a u turistických cílů
 Stav a využití Sokolovny
 Stav nevyužitých prostorů, budov
 Stav památek (Muzeum, Ratibořice)
 Ne vždy dobrá informovanost občanů
a návštěvníků o dění ve městě
 Nízká informovanost návštěvníků
a občanů o environmentálním významu
NPP Babiččino údolí
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 Nedostatek kvalitního koupání
 Nízká kapacita předškolních zařízení
 Absence kvalitní restaurace na náměstí

Příležitosti
 Babiččino údolí, osobnost Boženy
Němcové
 Kvalitní a atraktivní přírodní prostředí
v okolí města
 Externí zdroje financování, dotace
 Velká plocha Autocampu pro další využití
 Sportoviště 21.století
 Přeshraniční spolupráce; obce
a organizace ochotné spolupracovat
 Rozkoš
 Rozvoj krajských cyklotras
 Rozvoj vodních sportů, rybaření

Ohrožení
 Nedostatek financí, pokles daňových
příjmů města
 Vliv masmédií
 Znečišťující se Rozkoš a s tím
spojený úbytek turistů, nárůst
maringotek v okolí
 Bezprizorná mládež
 Celková atmosféra ve společnosti
tíhnoucí k pasivitě
 Strategické pozemky a nemovitosti
pro rozvoj města, které nejsou
v majetku města (vodní plocha
Rozkoš, Bažantnice, Ratibořice …)
 Úbytek autobusových spojů
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SWOT analýza oblasti č. 4:
Řízení a rozvoj města, spolupráce, informovanost, bezpečnost, sociální
a zdravotnické služby v České Skalici
Silné stránky
 Úspěšné a rozvíjející se firmy,
podnikatelé

 Úspěšné spolky, organizace + majetek

 Charakter menšího města
 Dopravní infrastruktura – obchvat
 Dostupné sociální služby, vybavenost
(Domov důchodců Třešňovka)
 Získané dotace pro rozvoj města
 Bezpečnost – pocit lidí, nízká kriminalita
 Existence Městské policie
 Patriotismus obyvatel, aktivní lidé
 Byty a parcely v majetku města
 Dostupné zdravotnické služby
 Pověřený úřad, spádová oblast
 Zpravodaj, webová stránka města FB

Slabé stránky
 Nedostatek finančních prostředků
v poměru k majetku města
 Nedostatek spolupráce mezi subjekty,
skupinami ve městě (Město, podnikatelé,
neziskové organizace ad.) – chybí
propojující článek
 Ne vždy dobrá informovanost občanů
a návštěvníků o dění ve městě
 Malý přínos města z cestovního ruchu
 Hazard, drogy, alkohol, kouření na
veřejnosti, non-stopy, bary
 Málo parkovacích míst pro turisty
 Pasivita občanů, lhostejnost vůči
veřejným záležitostem
 Nízká informovanost návštěvníků
a občanů o environmentálním významu
NPP Babiččino údolí
 Nedostatečná propagace některých
turistických cílů
 Nedostatečný informační systém,
nekoncepční značení – ve městě
a u turistických cílů)
 Údržba městského majetku
 Malá propagace města a úspěchů
organizací, podnikatelů, město nedokáže
zúročit své silné stránky
 Úbytek obyvatel, především
ekonomicky aktivních
 Nepřizpůsobiví občané, narkomani,
opilci, party mladých dělající nepořádek

 Velké sportoviště – hala, fotbalové, školní
 Vandalismus
hřiště
 Bariérovost zdravotnických zařízení

Příležitosti
 Přeshraniční spolupráce; obce
a organizace ochotné spolupracovat
 Rozvoj turistiky
 Nabídka služeb okolním obcím (MP, PSl,
TS, IT)

Ohrožení
 Nedostatek financí, pokles daňových
příjmů města
 Lhostejnost obyvatel
 Reorganizace státní správy – stavební
úřad, sociální služby …
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 Externí zdroje financování, dotace
 Vodní dílo Rozkoš
 Blízké pamětihodnosti
 Rozvoj moderních technologií pro
zvýšení bezpečnosti (pro práci Městské
policie) – dotazníky, informovanost lidí
atd.)

 Kapacita infrastruktury VAK vzhledem
k rozvoji
 Pozemky, stavební parcely, nemovitosti
nepatřící městu (vodní plocha Rozkoš,
Bažantnice, Ratibořice …), neochota
majitelů parcel spolupracovat
 Příliv sociálně nepřizpůsobivých
obyvatel
 Vliv moderních technologií na mládež odosobnění
 Koncentrace služeb do větších měst –
banky, pošta
 Stárnutí populace
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SWOT analýza oblasti č. 5:
Cestovní ruch a památky v České Skalici
Silné stránky
 Bohaté kulturní a historické dědictví
a tradice, tradiční kulturní akce
 Turisticky atraktivní cíle, památky ve
městě a okolí











Slabé stránky
 Stav památek (Muzeum, Ratibořice)
 Nedostatek kvalitního koupání

 Málo veřejných prostranství se zelení,
neudržovaná veřejná prostranství, zelené
plochy
 Špatný stav centra města
Historie (1866) – Muzeum
 Autobusové nádraží na centrálním
náměstí
 Centrum města se využívá k parkování
 Nedostatek relaxačních míst
 Město nemá specifikované hlavní
Geografická poloha města
priority CR
 Nedostatečná kvalita sportovišť,
Dopravní obslužnost, dopravní dostupnost
nedostatek sportovišť a dětských hřišť,
města
nedostatek sportovního a rekreačního
vyžití
 Špatné zázemí pro turisty, neudržované
Charakter menšího města
turistické cesty
Četnost funkčních a aktivních spolků,
 Vandalismus
sdružení
Dobré životní prostředí
 Nedostatek parkovacích míst
Získané dotace pro rozvoj města
 Malý přínos městu z cestovního ruchu
 Nedostatečná propagace některých
turistických cílů
 Nedostatek bezpečných cyklostezek
 Nepropojení města a jeho částí
a památek kvalitními cestami pro pěší
a cyklostezkami
 Chybějící veřejná doprava (např.
do Babiččina údolí)
 Nekoncepční značení – ve městě
a u turistických cílů)
 Chátrající budovy a zahrady (ve městě
i u turistických cílů)
 Nedostatek spolupráce mezi subjekty,
skupinami ve městě (Město, podnikatelé,
neziskové organizace ad.) – chybí
propojující článek
 Ne vždy dobrá informovanost občanů
a návštěvníků o dění ve městě
 Nedostatečná síť obchodů a služeb,
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Příležitosti
 Babiččino údolí, osobnost Boženy
Němcové
 Rozkoš
 Externí zdroje financování, dotace
 Krajinný ráz vhodný pro šetrný cestovní
ruch
 Velká plocha Autocampu pro další využití
 Rozvoj vodních sportů, rybaření
 Rozvoj cestovního ruchu
 Dostupnost atraktivních lokalit
(Dobrošov, hory …)
 Kvalitní a atraktivní přírodní prostředí
v okolí města
 Rozvoj krajských cyklotras
 Přeshraniční spolupráce; obce
a organizace ochotné spolupracovat
 Výhodná trasa – PL, HK, Praha

kvalitních restaurací, chybí hotel, jsou
jen malokapacitní penziony
Nízká informovanost návštěvníků
a občanů o environmentálním významu
NPP Babiččino údolí
Špatný stav chodníků a vozovek
Hazard, drogy, alkohol, kouření na
veřejnosti, non-stopy, bary
Nepřizpůsobiví občané, narkomani,
opilci, party mladých dělající nepořádek

Ohrožení
 Nedostatek financí, pokles daňových
příjmů města
 Pozemky, nemovitosti nepatřící městu
(vodní plocha Rozkoš, Bažantnice,
Ratibořice …)
 Znečišťující se Rozkoš a s tím spojený
úbytek turistů
 Úbytek spojů veřejné dopravy
 Příliv sociálně nepřizpůsobivých
obyvatel
 Hluk (z automobilové dopravy,
obchvatu, sekačky a pily o nedělích a
svátcích, rušení nočního klidu)
 Neusměrněný nárůst autodopravy
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SWOT analýza oblasti č. 6:
Doprava a infrastruktura v České Skalici
Silné stránky

Slabé stránky

 Obchvat města – realizovaný

 Nedostatek bezpečných cyklostezek,
nepropojení města a jeho částí a památek
kvalitními cestami pro pěší
a cyklostezkami

 Vybudovaná infrastruktura (kromě
vodovodu) - ČOV, kanalizace,
plynofikace, telekomunikace

 Nedostatek parkovacích míst







 Autobusové nádraží na centrálním
Dobré životní prostředí
náměstí, centrum města se využívá
k parkování
Charakter menšího města
 Špatný stav chodníků a vozovek
Získané dotace pro rozvoj města
 Nebezpečné křižovatky
Dopravní obslužnost, dopravní dostupnost  Nebezpečná cesta pro pěší a cyklisty
města
do Ratibořic a Zlíče
 Špatné zázemí pro turisty, neudržované
Dostupnost inženýrských sítí
turistické cesty
 Chybějící veřejná doprava mezi
významnými cíli (např. do Babiččina
údolí)
 Nekoncepční značení – ve městě
a u turistických cílů)
 Nebezpečné přechody
 Agresivní chování řidičů
 Zastaralý vodovod
 Nedostatečná síť odpadkových košů
 Dopravní obslužnost u cílů nad 50 km

Příležitosti
 Externí zdroje financování, dotace
 Rozvoj cestovního ruchu
 Alternativní pohony dopravních
prostředků – CNG, elektřina a další
 Krajinný ráz vhodný pro šetrný cestovní
ruch
 Výhodná trasa – PL, HK, Praha
 Dostupnost atraktivních lokalit
(Dobrošov, hory …)
 Přeshraniční spolupráce; obce

Ohrožení
 Nedostatek financí, pokles daňových
příjmů města
 Nedostatečné technické parametry
cyklostezek pro uživatele (cyklisté vs.
bruslaři, rybáři)
 Technické územní limity
 Nárůst autodopravy, dobudování D11
do Jaroměře
 Omezující podmínky využití VD
Rozkoš – Povodí Labe
 Hluk z automobilové dopravy, obchvatu
 Úbytek spojů veřejné dopravy
27

Strategický plán rozvoje města Česká Skalice do roku 2030, červen 2014

a organizace ochotné spolupracovat
 Rozvoj krajských cyklotras
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III. Návrhová část
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III. A

VIZE rozvoje města Česká Skalice

VIZE: ČESKÁ SKALICE V ROCE 2030
Česká Skalice je malebné východočeské malé město se zdravým životním prostředím,
dostatkem zeleně, pracovními příležitostmi, příjemným bydlením a širokou nabídkou aktivit
pro volný čas. Je bezpečným místem ke spokojenému životu, podporuje prostředí přátelské
rodině a seniorům.
Je významným turistickým centrem v krásné a pestré krajině, bránou do Babiččina
údolí, přístavem údolní nádrže Rozkoš a východiskem k řadě dalších zajímavých turistických
cílů. Sjíždějí se sem návštěvníci z celé České republiky i zahraničí, nacházejí zde kvalitní
zázemí, poznání, relaxaci, sportovní a společenské zážitky i zábavu.
Kulturní, sportovní, vzdělávací a další zařízení mají v rámci města i okolí dobré
zázemí a poskytují širokou nabídku aktivit pro všechny věkové kategorie obyvatel,
návštěvníků i uživatelů města.
Česká Skalice využívá svůj přírodní, kulturní, historický, technický a územní potenciál
smysluplně a s ohledem na potřeby udržitelného rozvoje, je ekologicky příkladné město.
Město má zdravé podnikatelské prostředí, vytváří podmínky pro rozvoj středního
a drobného podnikání, stávajících velkých firem nezatěžujících životní a zemědělské
produkce. Vzrůstá počet malých obchodů a drobných služeb. Ve městě a okolí nejsou
podporovány nové velké firmy a velkosklady.
Město je čisté, s dostatkem zeleně a upravenými budovami. Veřejná prostranství,
zejména centrum města, jsou udržovaná a slouží jako prostor pro setkávání, kulturu a relaxaci
obyvatel i návštěvníků města.
Majetek města je spravován hospodárně, hospodaření města je zdravé, město
se nezadlužuje nad únosnou míru, vlastní pozemky pro bydlení a rozvoj služeb obyvatelům
a návštěvníkům města. Podporuje flexibilní bydlení pro mladé občany a rodiny. Rezidenční
výstavba je uvážená.
Město je bezpečné a bezbariérové. Je vybaveno kvalitní a dobře udržovanou
infrastrukturou. Je zajištěna dobrá dopravní obslužnost, cestujícím slouží nové autobusové
nádraží, je vybudován efektivní systém parkování, který neruší vzhled centra města ani život
obyvatel. Je zajištěna bezpečnost dopravy. Cyklostezky a pěší stezky se prolínají městem
a vedou do Babiččina údolí a okolo Rozkoše a jsou napojeny na cyklostezky a cyklotrasy
v širším regionu.
Ve městě je dobrá občanská vybavenost, jsou zajištěny sociální a zdravotnické služby,
kvalitní a dostatečně kapacitní předškolní zařízení, základní školství i celoživotní vzdělávání.
Ve městě je odborná střední škola.
Město se může pochlubit vzdělanými a osvícenými obyvateli, kterým na jejich městu
záleží a kteří se na jeho rozvoji aktivně podílejí. Počet obyvatel mírně narůstá, přičemž je
zachován charakter malého města.
Je zajištěna dostatečná informovanost, propagace města a spolupráce v rámci města
i mimo město s okolními obcemi regionu i partnerskými obcemi, v rámci česko-polského
příhraničí i Evropské unie.
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III. B

MISE rozvoje města Česká Skalice

MISE rozvoje města Česká Skalice
Účelem rozvoje města Česká Skalice je:
 zlepšit kvalitu života obyvatel, zajistit podmínky všem obyvatelům pro spokojený
a plnohodnotný život,
 zvýšit zájem žít a pracovat v České Skalici,
 udržet charakter malého města, příjemného pro obyvatele i návštěvníky,
 rozvíjet specifickou identitu města a jeho okolí.

Město bude ve svém rozvoji respektovat:
 zachování tradic příštím generacím,
 principy udržitelného rozvoje – soulad a ochranu přírodních, sociálních,
kulturních, historických, technických a ekonomických hodnot při naplňování
sociálních potřeb obyvatel, zajišťování dlouhodobé prosperity města a současně
ochrany životního prostředí,
 principy strategického řízení zajišťující koncepčnost rozvoje,
 princip partnerství a spolupráce mezi sektory, obcemi a dalšími subjekty veřejné
správy,
 princip aktivní spolupráce s veřejností.
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III. C

Klíčové oblasti rozvoje

Na základě VIZE rozvoje města do roku 2030 bylo stanoveno šest klíčových oblastí
rozvoje:
1. Podnikání, zaměstnanost, služby, obchod, průmysl, zemědělství
2. Životní prostředí, příroda, krajina, veřejná prostranství, čistota, zeleň, bydlení,
výstavba, vzhled města, urbanismus
3. Kultura, sport, volný čas, společenský život, školství, vzdělávání
4. Řízení a rozvoj města, spolupráce, informovanost, bezpečnost, sociální a zdravotnické
služby
5. Cestovní ruch, památky, rekreace
6. Doprava, infrastruktura
Tyto oblasti jsou provázány, vzájemně se ovlivňují. Znamená to, že cíle, které
se objevují v jedné oblasti, působí současně na cíle v dalších oblastech, avšak jsou uvedeny
právě jen v jedné oblasti, aby nedocházelo k duplicitám.
V každé klíčové oblasti byla stanovena vize rozvoje oblasti do roku 2030, strategické cíle,
podoblasti a v nich specifické (realizační) cíle. Souhrn specifických cílů naplňuje cíle
strategické, souhrn strategických cílů naplňuje vizi rozvoje oblasti. Naplňování cílů
v jednotlivých oblastech naplňuje celkovou vizi rozvoje obce.
Cíle mají přiřazeny tzv. indikátory (ukazatele) a prostředky jejich ověření (tedy zdroje
informací). Indikátory umožňují posoudit, nakolik se daří plnit stanovené cíle, umožňují
popisovat určitý vybraný jev průběžným sledováním, zaznamenáváním a vyhodnocováním
souboru přesně stanovených údajů.
Cíle stanovila pracovní skupina pro danou oblast (viz Příloha V.B). Ve skupinách byly
zastoupeny veřejný, ziskový i neziskový sektor, různé názory, zkušenosti a odbornosti.
Proběhla 2 kola jednání pracovních skupin. Práce skupiny se opírala o výstupy Řídící skupiny
– celkovou VIZI, MISI a SWOT analýzu obce. Po 1. i 2. kole jednání pracovních skupin
proběhla koordinační schůzka zástupců pracovních skupin, kteří posoudili úplnost
a kompatibilitu cílů a řešili překryvy témat v oblastech.
Členové pracovní skupiny na závěr volili priority ve své oblasti. Členové Řídící
skupiny volili priority napříč oblastmi. Více viz Vysvětlivky k prioritám.
Výstupy práce skupin jsou konsensuální.
Vysvětlivky k číslování:
Klíčové oblasti jsou číslovány čísly 1 až 6.
Strategické cíle jsou označeny takto: S-1.I, přičemž „S“ znamená „Strategický cíl“, 1.
znamená první klíčová oblast, I. znamená první strategický cíl v dané klíčové oblasti.
Podoblasti v jednotlivých klíčových oblastech jsou označeny dvěma čísly: 1.1 – první
jednička znamená příslušnost ke klíčové oblasti č. 1, druhá jednička znamená pořadí
podoblasti v klíčové oblasti.
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Specifické cíle jsou označeny třemi čísly 1.1.1 – první jednička znamená příslušnost ke
klíčové oblasti č. 1, druhá jednička znamená první podoblast v klíčové oblasti č. 1, třetí
jednička znamená pořadí specifického cíle v 1. podoblasti.
Vysvětlivky k indikátorům – požadované hodnoty:
↑…………cílem je růst hodnoty
↓…………cílem je pokles hodnoty
╧……….. cílem je udržet hodnotu nad stanovenou mezí
╤……….. cílem je udržet hodnotu pod stanovenou mezí
↔………. cílem je udržet stávající hodnotu
A/N………splněno/nesplněno
Vysvětlivky k prioritám:
U specifických cílů uvedených dále v textu jsou v závorkách vyznačeny priority:
počet hlasů a původ hlasování
ŘS = členové Řídící skupiny volili priority napříč klíčovými oblastmi na jejich 3. jednání
26. 5. 2014, přičemž zkratka „kr.“ znamená krátkodobou prioritu na 1-3 roky a zkratka stř.
znamená střednědobou prioritu na 4-7 let;
PS = členové pracovních skupin k jednotlivým klíčovým oblastem rozvoje volili priority ve
své oblasti;
VS = účastníci veřejného setkání volili priority v libovolné oblasti.
Vždy je uveden počet hlasů, který cíl obdržel.
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Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD,
PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ
Klíčová oblast 1: Podnikání, zaměstnanost, komerční služby, obchod,
průmysl, zemědělství

Vize rozvoje oblasti
Podnikání, zaměstnanost, služby, obchod, průmysl, zemědělství
v České Skalici v roce 2030
V České Skalici jsou vytvořeny podmínky pro udržení a rozvoj podnikání, které je
šetrné k životnímu prostředí, je podporováno fungování a případné rozšiřování stávajících
firem a rozvoj dalšího drobného a středního podnikání. Žádný z místních podniků není
v registru znečištění. Malé firmy mají dostatek zákazníků. Na administrativním území obce
nejsou velké sklady a nové velké firmy. Podnikatelské aktivity jsou diverzifikovány. Jsou
udržena specifika místní zemědělské činnosti.
Je podporován rozvoj služeb, zvláště ve spojení s cestovním ruchem. Ve městě jsou
různorodé, spíše menší, obchody s kvalitním zbožím. Město podporuje kvalitu obchodní sítě
(vzhled budov, osvětlení, označení, nájmy, parkování ad.).
Místní lidé mají zájem o práci. Zaměstnanost v místě se mírně zvedá, je dostatek
kvalifikované síly pro pracovní uplatnění ve městě. Zaměstnanci místních firem mají dobré
možnosti vyžití ve volném čase ve městě a blízkém okolí.
Město má dostatek rozvojových ploch pro podnikání a bydlení. Územní plán v mezích
zákonných možností pomáhá občanům i firmám vč. zemědělské produkce.
Je dostatečná infrastruktura pro stávající velké firmy (např. umožnění příjezdu
a parkování kamionů) i malé obchodníky (parkování zákazníků).
Samospráva a podnikatelé vč. zemědělských producentů dobře spolupracují - sdílejí si
záměry rozvoje, vytvářejí vzájemně podmínky pro rozvoj podnikání i města, spolupracují na
společné prezentaci kvalitních zaměstnavatelů, podnikatelů i města apod.
Místní firmy spolupracují se školami a vedením města na vytváření vztahu dětí
a mládeže k místnímu podnikání, např. jsou pořádány exkurse, které představují možnosti
zaměstnání v místě bydliště.
Ve městě je odborná střední škola.
Město je bez hazardu.
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Strategické cíle
Strategický cíl
S-1.I V rámci možností podporovat
fungování a rozvoj stávajících
velkých firem na území města
a sousedících územích, jejichž
provoz je šetrný k životnímu
prostředí

o

o
o

S-1.II Podporovat drobné a střední
podnikání šetrné k životnímu
prostředí vč. rozvoje kvalitních
specializovaných obchodů a služeb

Prostředek
ověření
I-S-1.I.1 Počet velkých o PO-S-1.I.1
firem na území města
Statistika
a blízkém okolí
nezatěžujících životní
prostředí (↔)
I-S-1.I.2 Počet
o PO-S-1.I.2
pracovních míst ve
Statistika
firmách (↑)
I-S-1.I.3 Počet firem
o PO-S-1.I.3
zatěžujících životní
Registr
prostředí (0)
znečišťovatelů
I-S-1.II.1 Počet
o PO-S-1.II.1
drobných a středních
Statistika
podnikatelů
nezatěžujících životní
prostředí (↑)
I-S-1.II.2 Počet
o PO-S-1.II.2
pracovních míst
Statistika
v drobném a středním
podnikání ve městě
a okolí (↑)
I-S-1.III.1 Počet typů
o PO-S-1.III.1
podnikání (↑)
Evidence
I-S-1.IV.1 Počet
o PO-S-1.IV.1
pracovních míst ve
Evidence
městě a blízkém okolí
(↑)
I-S-1.IV.2 Míra
o PO-S-1.IV.2
zaměstnanosti (↑)
Statistika
I-S-1.V.1 Počet
o PO-S-1.V1
podnikatelů aktivně
Evidence
podporujících aktivity
ve městě (↑)
I-S-1.V.2 Výše
o PO-S-1.V.2
příspěvků (↑)
Evidence
Indikátor

o

o

S-1.III Podporovat diverzitu podnikání

o

S-1.IV Zvýšit pracovní uplatnění místních
obyvatel ve městě a blízkém okolí

o

o
S-1.V Zvýšit podporu aktivit v rámci města o
ze strany podnikatelů
o

Podoblasti:
1.1 Podnikání, zaměstnanost, služby, obchod
1.2 Průmysl
1.3 Zemědělství
1.4 Spolupráce, informovanost
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Specifické cíle
1.1 Průmysl, podnikání, zaměstnanost, služby, obchod
Specifické cíle
1.1.1 Zajistit poradenství a vzdělávání
pro drobné podnikatele či zájemce
o podnikání

Indikátor

o
o
o

1.1.2 Monitorovat poptávku občanů
o
a návštěvníků města a okolí
po obchodech a službách (vč. otevírací
doby), poptávku zveřejňovat
o
1.1.3 Připravit plochu pro drobné a střední
podnikání na katastru města (stávající,
které se chce rozšiřovat i nové)
nezatěžující životní prostředí vč. sítí
a přístupových komunikací
Priority: ŘS 10 stř., PS 1
1.1.4 Zajistit nabídku prostorů a pozemků
pro podnikání, startovací
podnikatelské prostory a dostatečně
o nich informovat
Priority: ŘS 6 kr., PS 1
1.1.5 Podporovat rozvoj drobného
podnikání v souvislosti s cestovním
ruchem (např. půjčovny kol
a kolečkových bruslí, rozšíření
kvalitních stravovacích zařízení)
Priority: ŘS 1 kr.

o
o

Prostředek
ověření
I-1.1.1.1 Počet
o PO-1.1.1.1
konzultací / rok
Evidence
I-1.1.1.2 Počet
o PO-1.1.1.2
vzdělávacích akcí / rok
Evidence
I-1.1.1.3 Počet
o PO-1.1.2.3
živností / počet nově
Evidence
založených živností ve
městě / rok
I-1.1.2.1 Poptávka
o PO-1.1.2.1
monitorována 1x/2
Zpráva
roky
I-1.1.2.2 Poptávka
o PO-1.1.2.1
zveřejněna A/N
Zveřejněná
poptávka
I-1.1.3.1 Plocha
o PO-1.1.3.1
připravena do …
Zpráva
I-1.1.3.2 Km2 využité o PO-1.1.3.2
plochy/rok
Evidence

o I-1.1.4.1 Míra
podnikatelské aktivity
ve městě / rok (↑)
o I-1.1.4.2 Spokojenost
podnikatelů (↑)
o I-1.1.5.1 Míra
podnikatelské aktivity
ve městě / rok (↑)
o I-1.1.5.2 Spokojenost
návštěvníků města (↑)

o PO-1.1.4.1
Statistika

Indikátor

Prostředek
ověření
o PO-1.2.1.1
Anketa

o PO-1.1.4.2
Anketa
o PO-1.1.5.1
Statistika
o PO-1.1.5.2
Anketa

1.2 Zemědělství
Specifické cíle
1.2.1 Iniciovat prodej regionálních
zemědělských produktů ve městě
a okolí (farmářské trhy, akce vázané na
cestovní ruch apod.)
1.2.2 Pořádat zemědělské výstavy, akce
(dožínky) místních a regionálních
zemědělských produktů (zemědělci,

o I-1.2.1.1 Spokojenost
zemědělských
producentů (↑)
o I-1.2.1.2 Počet trhů,
akcí / rok (min. 4)
o I-1.2.2.1 Spokojenost
zemědělských
producentů (↑)

o PO-1.2.1.1
Evidence
o PO-1.2.2.1
Anketa
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chovatelé, drobní producenti ad.)
Priority: ŘS 2 stř.

o I-1.2.2.2 Počet výstav,
akcí / rok (min. 1)

o PO-1.2.2.2
Evidence

Indikátor

Prostředek
ověření
o PO-1.3.1.1
Evidence

1.3 Spolupráce, informovanost
Specifické cíle
1.3.1 Spolupracovat při vytváření vztahu
dětí a mládeže k místnímu podnikání
– umožňovat exkurse do podniků,
firem apod.
Priority: VS 1

o I-1.3.1.1 Počet aktivně
spolupracujících
podnikatelů / rok (↑)
o I-1.3.1.2 Počet exkursí
a podobných akcí / rok
(↑)
o I-1.3.1.3 Počet
mladých, kteří
po škole nastoupí do
místních podniků (↑)
1.3.2 Zprostředkovávat nabídku pracovních o I-1.3.2.1 Počet
míst v místních firmách na webových
zveřejněných nabídek /
stránkách města a dalšími
rok
komunikačními kanály města
o I-1.3.2.2 Návštěvnost
webových stránek (↑)
o I-1.3.2.3 Počet
místních obyvatel
zaměstnaných v místě
/ rok
o I-1.3.2.4 Spokojenost
firem (↑)
1.3.3 Vytvořit databázi místních
o I-1.3.3.1 DB místních
podnikatelů vč. kontaktů a zveřejnit
podnikatelů vytvořena
ji;
a zveřejněna do XII.
vytvořit mapu obchodů a služeb ve
2014
městě
o I-1.3.3.2 DB místních
Priority: ŘS 3 kr., PS 1
podnikatelů
aktualizována 1x / rok
o I-1.3.3.3 Mapa
obchodů a služeb ve
městě vytvořena do
XII. 2015
1.3.4 Oslovovat místní podnikatele, aby se o I-1.3.4.1 Počet
zaregistrovali z důvodu zájmu
zaregistrovaných
o veřejné zakázky ze strany města,
podnikatelských
případně dalších subjektů (např.
subjektů se zájmem
škol), obesílat zaregistrované
o VZ (↑)
požadavky
o I-1.3.4.2 Počet
realizovaných VZ
místními
podnikatelskými
subjekty (↑)

o PO-1.3.1.2
Evidence
o PO-1.3.1.3
Evidence
o PO-1.3.2.1
Evidence
o PO-1.3.2.2
Evidence
o PO-1.3.2.3
Evidence
o PO-1.3.2.4
Dotazník
o PO-1.3.3.1
DB místních
podnikatelů
o PO-1.3.3.1
Aktualizovan
á DB
místních
podnikatelů
o PO-1.3.3.3
Mapa
o PO-1.3.4.1
Evidence

o PO-1.3.4.2
Evidence

37
Strategický plán rozvoje města Česká Skalice do roku 2030, červen 2014

Klíčová oblast 1: Podnikání, zaměstnanost, služby, obchod, průmysl, zemědělství
1.3.5 Vytvořit místní značku kvality
(obchodů, služeb, výrobků …)
„5 českoskalických hvězd“; udělovat
značku kvality, prezentovat udělení
značky

1.3.6 Spolupracovat na pořádání
společných akcí pro obyvatele a
návštěvníky, přilákat návštěvníky
do města
Priority: ŘS 1 kr.
1.3.7 Pořádat pravidelná setkání zástupců
města, podnikatelů a neziskových
organizací (sdílení záměrů, námětů,
příprava akcí, informace o dotačních
možnostech, řešení problémů apod.);
vytvářet společné projekty město –
podnikatelé, případně NNO
Priority: ŘS 6 kr., PS: 1

o I-1.3.5.1 Místní
značka kvality
vytvořena do XII.
2015
o I-1.3.5.2 Počet
udělených značek
kvality / rok (↑)
o I-1.3.5.3 Počet
prezentací udělených
značek kvality / rok
(↑)
o I-1.3.6.1 Počet
společně pořádaných
akcí / rok (↑)
o I-1.3.6.2 Počet
účastníků / rok (↑)
o I-1.3.6.3 Spokojenost
podnikatelů (↑)
o I-1.3.7.1 Počet setkání
/ rok (min. 1)
o I-1.3.7.2 Spokojenost
zástupců města (↑)
o I-1.3.7.3 Spokojenost
podnikatelů (↑)
o I-1.3.7.4 Spokojenost
NNO (↑)
o I-1.3.7.5 Počet
společných projektů /
rok (min. 1)

o PO-1.3.5.1
Místní
značka
kvality
o PO-1.3.5.2
Evidence
o PO-1.3.5.3
Evidence
o PO-1.3.6.1
Evidence
o PO-1.3.6.2
Evidence
o PO-1.3.6.3
Anketa
o PO-1.3.7.1
Evidence
o PO-1.3.7.2
Zpětná vazba
o PO-1.3.7.3
Zpětná vazba
o PO-1.3.7.4
Zpětná vazba
o PO-1.3.7.5
Evidence
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Klíčová oblast 2: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PŘÍRODA, KRAJINA,
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, ČISTOTA, ZELEŇ, BYDLENÍ,
VÝSTAVBA, VZHLED MĚSTA, URBANISMUS
Klíčová oblast 2: Životní prostředí, příroda, krajina, veřejná prostranství,
čistota, zeleň, bydlení, výstavba, vzhled města, urbanismus

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 veřejná 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)
žáků, obyvatel i návštěvníků města a je zajištěna dostatečná informovanost o životním
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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.

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 (↑)
o
I-S-2.II.1 Druhová
S-2.II Zachovat a rozvíjet přírodní hodnoty
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
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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
Priority: ŘS 1 stř., PS 1

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
o I-2.1.4.2 Účinnost
tříděného odpadu /

2.1.2 Důsledně vymáhat dodržování zákona
o ovzduší především v souvislosti
se spalováním nevytříděného komunálního
odpadu
Priority: ŘS 2 stř.

2.1.3 Zvýšit počet nízko emisních zdrojů tepla
v rodinných domech (poradenství,
příspěvek apod.)
Priority: ŘS 1 stř.
2.1.4 Sledovat a pravidelně vyhodnocovat
indikátor efektivity systému tříděného
sběru komunálního odpadu, zvyšovat
účinnost tříděného sběru a snižovat
náklady na odstranění komunálního

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
o PO-2.1.4.2
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odpadu
Priority: ŘS 1 stř.

2.1.5 Rozšířit svoz biomasy

o

o
o

2.1.6 Zajistit úklid kolem vodních ploch a toků
od naplavených odpadů

o
o
o

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
Priority: ŘS 1 kr. + 2 stř., PS 1

o

o
o

2.1.8 Minimalizovat používání pesticidů
a umělých hnojiv na pozemcích
vlastněných nebo spravovaných městem
(vč. smlouvy s nájemci);
podporovat využívání hnojiv na
bakteriálním základu a větší využívání
lignohumátů pro revitalizaci půd i u jiných
vlastníků;
motivovat uživatele pozemků, aby
využívali dotačních titulů k zavedení
ekologického hospodaření na zemědělské
a lesní půdě
Priority: VS 1
2.1.9 Nepodporovat (zabránit) rozsáhlé rizikové
aktivity z hlediska životního prostředí
(např. riziková těžba surovin, rizikové
podnikatelské záměry)
Priority: VS 1

o

o

rok (↑)
I-2.1.4.3 Náklady
na odstranění
komunálního
odpadu / rok (↓)
I-2.1.5.1 Počet
platících službu
svozu / rok (↑)
I-2.1.5.2 Počet tun
svezené biomasy /
rok (↑)
I-2.1.6.1 Úklid
proveden 1x ročně
Km uklizených
břehů / rok
I-2.1.6.2
Spokojenost
obyvatel (↑)
I-2.1.7.1 Bodové
zdroje znečištění
zmapovány
a analyzovány
do XII. 2017
I-2.1.7.2
Monitoring
zaveden od I. 2018
I-2.1.7.3 Asanace
realizovány A/N
I-2.1.8.1 Objem
použitých pesticidů
a umělých hnojiv /
spravovaná plocha /
rok
I-2.1.8.2 Rozměr
ploch
obhospodařovanýc
h ekologickým
způsobem (↑)

o I-2.1.9.1 Počet
rizikových aktivit,
provozů / rok (cíl:
0)

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-2.1.8.2
Evidence

o PO-2.1.9.1
Evidence

42
Strategický plán rozvoje města Česká Skalice do roku 2030, červen 2014

Klíčová oblast 2: Životní prostředí, příroda, krajina, veřejná prostranství, čistota, zeleň,
bydlení, výstavba, vzhled města, urbanismus

2.2 Příroda, krajina
Specifické cíle

Indikátor

2.2.1 Revitalizovat (obnovit přírodě blízký stav)
drobných vodních ploch a toků,
spolupracovat při revitalizaci velkých
vodních ploch a toků

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.2.6

2.2.7

2.2.8

o I-2.2.1.1 Počet
drobných vodních
ploch a toků /
počet
revitalizovaných
vodních ploch
a toků
Zachovat přírodní prostředí v přilehlém
o I-2.2.2.1 Plochy
okolí vodních ploch a toků
přírodního
Priority: ŘS 1 stř.
prostředí v okolí
vodních ploch
a toků
Podporovat realizaci protierozních opatření o I-2.2.3.1 Počet
realizovaných
protierozních
opatření / rok (↑)
Podporovat zvyšování zastoupení dřevin
o I-2.2.4.1
přirozené druhové skladby v lesích
Zastoupení dřevin
Priority: ŘS 1 stř.
přirozené druhové
skladby v lesích /
rok (↑)
Podporovat ponechávání části lesů
o I-2.2.5.1 Podíl
samovolnému vývoji
městských lesů
ponechaných
samovolnému
vývoji / rok (↑)
Zvyšovat podíl odumřelého dřeva
o I-2.2.6.1 Podíl
ponechaného k rozpadu v lese
odumřelého dřeva
ponechaného
k rozpadu v lese /
rok (↑)
Podporovat zvýšení zastoupení rozptýlené
o I-2.2.7.1 Plocha
zeleně v zemědělské krajině (remízky, keře,
rozptýlené zeleně /
aleje ad.) s využitím dřevin přírodní
rok (↑)
druhové skladby
o I-2.2.7.2 %
Priority: ŘS 1 stř., PS 1, VS 1
zastoupení zeleně /
rok (↑)
o I-2.2.7.3 Délka
alejí / rok (↑)
o I-2.2.7.4 Počty
vysázených stromů
/ rok (↑)
Podporovat hnízdní možnosti ptáků,
o I-2.2.8.1 Počet
netopýrů (v lese, na budovách apod.)
udržovaných budek
a dalších hnízdních
možností / rok (↑)

Prostředek
ověření
o PO-2.2.1.1
Evidence

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

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.
Priority: ŘS 3 kr., PS 2

Indikátor
o I-2.3.1.1 Pasport
zpracován do
XII. 2015
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
(0)
o I-2.3.2.8
Spokojenost
obyvatel
a návštěvníků
města / rok (↑)

Prostředek ověření
o PO-2.3.1.1
Pasport zeleně
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
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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.
Priority: ŘS 1 kr.

2.3.4 Zajistit dostatek kvalitního a esteticky
vzhledného a přiměřeného (centrum města,
okrajové části) mobiliáře (pítka, lavičky,
odpadkové koše vč. odpadkových košů
pro psí exkrementy ad.)
Priority: ŘS 1 stř.
Poznámka z VS: neřešit samostatné koše,
použít běžné koše s použitím pytlíků apod.;
distribuovat pytlíky
2.3.5 Realizovat výstavbu nového veřejného WC
v centru města;
stávající WC zrušit;
rekonstruovat veřejné WC
u maloskalického areálu
Priority: ŘS 2 stř., VS 1

o I-2.3.3.1
Koncepce a plán
realizace obnovy
veřejných
prostranství
zpracovány
do XII. 2015
o I-2.3.3.2 Počet
obnovených
veřejných
prostranství / rok
(↑)
o I-2.3.3.3
Spokojenost
obyvatel
a návštěvníků
města / rok (↑)
o I-2.3.4.1
Spokojenost
obyvatel
a návštěvníků
města (↑)

o I-2.3.5.1 Nové
WC zbudováno
a staré zrušeno
do XII. 2015
o I-2.3.5.2 WC
rekonstruováno
do VI. 2016
2.3.6 Zvýšit čistotu veřejných prostranství
o I-2.3.6.1
v okrajových částech města
Spokojenost
obyvatel (↑)
2.3.7 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.
Priority: ŘS 7 kr., PS 2

o PO-2.3.3.1
Koncepce

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
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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
Priority: ŘS 1 kr., PS 2

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.
2015
o I-2.4.2.2 Stará radnice
adaptována dle dotací

2.4.2 V rámci cíle 2.4.1 přednostně připravit
spolu s veřejností projekt adaptace staré
radnice na nové využití tak, aby sloužila
potřebám rozvoje města (např. restaurace a
kavárna, ubytovací prostory, klubovny …);
zajistit financování, realizovat adaptaci
Priority: ŘS 4 stř., PS 3
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
Priority: PS 1
2.4.4 Snížit energetickou náročnost veřejných
budov, využívat alternativní zdroje energie
(AZE)
Priority: ŘS 1 stř.

2.4.5 Vytvořit metodiku na tvorbu zastavitelných
ploch pro bydlení (dohody o parcelaci,
smlouvy/dohody s vlastníky před tvorbou
ÚP)
Priority: ŘS 1 kr., PS 1, VS 2
2.4.6 Veškerou parcelaci pro bydlení provádět
s ohledem na maximálně možné využití
pasivních solárních zisků za účelem snížení
energetické náročnosti budov
Priority: ŘS 1 kr + 3 stř., PS 1, VS 3
2.4.7 Zajistit výstavbu startovacích bytů
v majetku města pro mladé

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
Zpráva

o I-2.4.3.1 Průtok vody
v ČOV při deštích /
rok (↓)
o I-2.4.3.2 Stav zdrojů
pitné vody / rok

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

o PO-2.4.4.1
Evidence
o PO-2.4.4.2
Evidence
o PO-2.4.4.2
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
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Priority: ŘS 1 stř.,
o
2.4.8 Vytvořit informační portál volných bytů
(k prodeji, pronájmu) a domů v České
Skalici na webu města

o
o

2.4.9 Podporovat revitalizaci bydlení v centru
města a ve stávajících stavbách
a zastavěných územích
Priority: VS 2

o

2.4.10 Zajistit bezbariérový přístup do veřejných
budov a ke zdravotnickým zařízením
Priority: ŘS 1 stř.

o

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

o
o

2.4.12 Redukovat reklamní tabule v centru města
za účelem lepšího vzhledu centra města,
zajistit průchodnost chodníků
Priority: ŘS 1 stř., VS 2

o

pro mladé / rok (↑)
I-2.4.7.2 Počet
ubytovaných / rok (↑)
I-2.4.8.1 Informační
portál vytvořen
do 2015
I-2.4.8.2 Počet návštěv
na portálu / rok (↑)
I-2.4.9.1 Počet
obyvatel žijících
v centru města, ve
stávajících stavbách
a zastavěných územích
/ rok (↑)
I-2.4.10.1 Počet
bariérových veř. budov
a zdravotnických
zařízení / rok (cíl: 0)
I-2.4.11.1 Motivační
systém vytvořen
do XII. 2016
I-2.4.11.2 Počet zjevně
nevzhledných staveb
směrem do veřejných
prostranství / rok (↓)
I-2.4.12.1 Počet
nevhodných
reklamních tabulí
v centru města / rok
(cíl: 0)

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

o PO2.4.10.1
Evidence
o PO2.4.11.1
Motivační
systém
o PO2.4.11.2
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.)
Priority: VS 1
2.5.2 Zajistit osvětu „Jak správně topit“
Priority: PS 1

2.5.3 Zajistit osvětu k praktickému využití
biomasy pro vlastní potřebu (kompostování

Indikátor
o I-2.5.1.1 Spokojenost
obyvatel s hlukem (↑)
o I-2.5.1.2 Spokojenost
návštěvníků města
s hlukem (↑)
o I-2.5.2.1 Počet
osvětových počinů /
rok
o I-2.5.2.2 Spokojenost
obyvatel s ovzduším
(↑)
o I-2.5.3.1 Počet
osvětových počinů /

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
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bydlení, výstavba, vzhled města, urbanismus
apod.)
o
2.5.4 Zajistit osvětu obyvatel a návštěvníků města
o vodních ekosystémech – vodních tocích
a plochách.

o
o

2.5.5 Zajistit informovanost a osvětu obyvatel
a návštěvníků k opatřením prováděným
za účelem zvýšení biodiverzity (lesy,
propustnost krajiny ad.)
2.5.6 Spolupracovat při zajištění čistoty vodních
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,
odbornými a neziskovými organizacemi
ad.).

o

2.5.7 Spolupracovat při zajištění dostatečné
migrační propustnosti krajiny a dostatečné
konektivitě populací volně žijících
živočichů
Priority: PS 1

o

2.5.8 Spolupracovat při zajištění prvků ÚSES

o

o
o

o
o

o
o

o

2.5.9 Spolupracovat při odpovídajícím
managementu přírodních a přírodě blízkých
biotopů

o

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

o

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

o
o

rok (↑)
I-2.5.3.2 Spokojenost
obyvatel (↑)
I-2.5.4.1 Počet
osvětových počinů /
rok
I-2.5.4.2 Spokojenost
obyvatel (↑)
I-2.5.5.1 Počet
osvětových počinů/rok
I-2.5.5.2 Spokojenost
obyvatel (↑)
I-2.5.6.1 Objem
sebraného odpadu
kolem vodních ploch
a toků / rok
I-2.5.6.2 Počet km
čistých břehů / rok
I-2.5.6.3 Počet km,
kde není přístup
veřejnosti k vodě (↔)
I-2.5.7.1 Stupeň
fragmentace krajiny
I-2.5.7.2 Stupeň
konektivity
I-2.5.7.3 Počet bariér /
počet odstraněných
bariér / rok (cíl: 1)
I-2.5.8.1 Počet
realizovaných prvků
ÚSES / rok (↑)
I-2.5.8.2 Počet
opatření na zlepšení
funkce stávajících
prvků ÚSES / rok (↑)
I-2.5.9.1 Počet
přírodních a přírodě
blízkých biotopů
s odpovídajícím
managementem / rok
(╧ hodnota 2014)
I-2.5.10.1 Počet akcí
k ochraně přírody
realizovaných ve
spolupráci / rok (↑)
I-2.5.11.1 Počet akcí /
rok (min. 1)
I-2.5.11.2 Počet
účastníků / rok (↑)

o PO-2.5.3.2
Anketa
o PO-2.5.4.1
Evidence
o PO-2.5.4.2
Anketa
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
Evidence
o PO-2.5.6.3
Evidence
o PO-2.5.7.1
Zpráva
o PO-2.5.7.2
Zpráva
o PO-2.5.7.3
Evidence
o PO-2.5.8.1
Evidence
o PO-2.5.8.2
Evidence
o PO-2.5.9.1
Evidence

o PO2.5.10.1
Evidence
o PO-2.5.11.1
Evidence
o PO-2.5.11.2
Evidence
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Klíčová oblast 3: KULTURA, SPORT, VOLNÝ ČAS, SPOLEČENSKÝ ŽIVOT,
ŠKOLSTVÍ, VZDĚLÁVÁNÍ
Klíčová oblast 3: Kultura, sport, volný čas, společenský život, školství,
vzdělávání

Vize rozvoje oblasti
Kultura, sport, volný čas, společenský život, školství, vzdělávání
v České Skalici v roce 2030
Město Česká Skalice a okolí nabízí celou škálu zajímavých kulturních, sportovních,
společenských, vzdělávacích a dalších aktivit volného času pro všechny věkové skupiny,
obyvatele, návštěvníky i zaměstnance místních firem.
Jsou pořádány tradiční akce (vč. folklórních) a vytvářeny akce nové (např. sportovní
akce Železný muž/žena). Akce jsou oblíbeny, protože jsou stále rozvíjeny. Pravidelně
pořádané Jiřinkové slavnosti jsou největším městským festivalem, který přitahuje všechny
generace, celé rodiny místních i návštěvníků.
Na základě ucelené koncepce jsou revitalizovány a vybudovány diferencované kvalitní
prostory pro pořádání kulturních, společenských a dalších akcí. Existuje dohoda s majiteli
soukromých objektů o využití objektů pro kulturní, společenské apod. aktivity. Je vybudována
nová školní aula, která slouží i pro veřejnost. Sokolovna je revitalizována, uskutečňují se zde
kulturní a jiné společenské akce. Stará radnice je adaptována na nové využití (restaurace,
kavárna / cukrárna / čajovna, zázemí pro spolkovou činnost apod.). Pro kulturní a společenský
život obyvatel slouží také kulturní a historické památky města a veřejná prostranství.
Funguje kulturní centrum, spolkový dům.
Funguje školní sportovní areál (ne v ATC), jehož součástí je veřejnosti přístupný
atletický stadion. Sportovní hala je zrekonstruovaná a vybavená.
Na kopci Vinice je pěší zóna a vyhlídka/rozhledna. U splavu je vybudována městská
plovárna.
Město na základě koncepční dotační politiky systematicky podporuje kulturní,
společenské, sportovní a další aktivity volného času. Funguje dobrá spolupráce mezi
neziskovými organizacemi, radnicí a podnikateli. Ve městě dlouhodobě pracují neziskové
organizace a další zařízení (Knihovna, BÁJO, ZS, Skauti, Sokol, RSCM Rozkoš ad.
Společnost Boženy Němcové), jsou rozvíjeny a zabezpečeny další činnosti.
Kromě organizované činnosti město podporuje neorganizovanou sportovně relaxační
činnost mladistvých, dospělých a rodin s dětmi (plácky, hřiště …). Dětská a sportovní hřiště
jsou vybudována ve všech částech města. Možnosti pro aktivní trávení volného času různých
cílových skupin jsou budovány tak, aby se vzájemně nerušily (mladiství, rodiny s malými
dětmi, senioři ad.).
ATC je komplexně revitalizován a zmodernizován a slouží obyvatelům města
i návštěvníkům celoročně. Funguje zde přírodní veřejné koupaliště, jsou zde možnosti
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vodních aktivit, je vybudován sportovně relaxační park s U rampou, zázemí pro sporty 21.
století, dětské dopravní hřiště, letní kino je revitalizované pro víceúčelové využití a využívané
pro celou škálu kulturně společenských aktivit (promítání, festivaly, koncerty, taneční zábavy
apod.).
Občané i návštěvníci města jsou dostatečně a kvalitně informováni o možnostech
trávení volného času ve městě a okolí. Na informovanosti se podílí město, neziskové
organizace, odborné instituce, podnikatelé a další subjekty. Nedochází k časovému překryvu
významných akcí.
Je zajištěno kvalitní vzdělávání v ZŠ a dostatečná kapacita a kvalita předškolních
zařízení. Školy realizují zajímavé vzdělávací programy. Vzdělávání a výchova rozvíjejí
tvořivost dětí. Školní jídelna je kvalitní a poskytuje zdravé stravování. Funguje celoživotní
vzdělávání. Ve městě funguje střední škola s technickým zaměřením.
Je vybudována zelená učebna (venkovní prostor s lavičkami, altánem, relaxačními
prvky atd., záhony prezentujícími mini ekosystémy).
Politika města podporuje základní školství, celoživotní vzdělávání a osvětu, která se
projevuje v růstu vzdělanosti místních obyvatel.

Strategické cíle
Strategický cíl
o
S-3.I Zajistit pestrou nabídku zájmových,
sportovních, kulturních,
společenských, vzdělávacích
a dalších aktivit volného času
o
pro obyvatele i návštěvníky města
všech věkových kategorií tak, aby se
vzájemně nerušily, udržovat stávající
o
a vytvářet nové tradiční akce
S-3.II Zajistit dobré podmínky
pro realizaci zájmových,
sportovních, kulturních,
společenských, vzdělávacích
a dalších aktivit volného času –
odpovídající materiálně technickou
základnu, finanční prostředky,
aktivní lidi ad. Zajistit, aby se různě
zaměřené aktivity volného času
vzájemně nerušily (klidové zóny,
adrenalinové aktivity, dětská hřiště
apod.)
S-3.III Zajistit spolupráci subjektů
ve městě a okolí na rozvoji
volnočasových aktivit a dostatečnou
informovanost obyvatel
i návštěvníků města o těchto

Prostředek
ověření
I-S-3.I.1 Spokojenost
o PO-S-3.I.1
obyvatel a návštěvníků
Anketa
města s VČ možnostmi
(↑)
I-S-3.I.2 Počet
o PO-S-3.I.2
stávajících tradičních
Evidence
akcí (↔)
I-S-3.I.3 Počet nových o PO-S-3.I.3
tradic (↑)
Evidence
I-S-3.II.1 Počet
o PO-S-3.II.1
aktivních spolků
Evidence
a dalších NNO
realizujících VČ
aktivity (↑)
I-S-3.II.2 Spokojenost o PO-S-3.II.2
realizátorů VČ aktivit
Anketa
(↑)
Indikátor

o

o

o I-S-3.III.1 Počet
o PO-S-3.III.1
aktivně
Evidence
spolupracujících
subjektů (↑)
o I-S-3.III.2 Spokojenost o PO-S-3.III.2
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aktivitách a akcích
S-3.IV Zajistit kvalitní vzdělávání
a výchovu a efektivní fungování MŠ
a ZŠ vč. materiálně technické
základny odpovídající současným
potřebám společnosti a prostředí

obyvatel a návštěvníků
Anketa
města s informovaností
(↑)
o I-S-3.IV.1 Počet žáků o PO-S-3.IV.1
ZŠ (↑)
Evidence
o I-S-3.IV.2 Počet dětí
o PO-S-3.IV.2
MŠ (↑)
Evidence
o I-S-3.IV.3 Procento
o PO-S-3.IV.3
úspěšnosti žáků ZŠ
Statistika
v celostátních testech

Podoblasti:
3.1. Zázemí pro aktivity volného času
3.2. Aktivity volného času
3.3. Zajištění aktivit volného času
3.4. Informovanost, spolupráce
3.5. Školství, vzdělávání

Specifické cíle
3.1 Zázemí pro aktivity volného času
Specifické cíle
3.1.1 Revitalizovat Sokolovnu vč. velkého
společenského sálu
Priority: ŘS 9 stř., PS 5, VS 4

3.1.2 Rekonstruovat stávající sportovní areál
pro sportovní akce a aktivity pro školy
i veřejnost, zajistit správce areálu
Priority: ŘS 4 kr. + 3 stř., PS 2, VS 1

3.1.3 Rekonstruovat interiér sportovní haly

Indikátor
o I-3.1.1.1 Studie
revitalizace
Sokolovny
zpracována do XII.
2015;
o I-3.1.1.2 Projektová
dokumentace XII.
2016;
o I-3.1.1.3
Revitalizace
Sokolovny
provedena do XII.
2018
o I-3.1.2.1 Studie do
XII. 2015
o I-3.1.2.2 Projektová
dokumentace do
XII. 2016
o I-3.1.2.3 Realizace
do XII. 2017
o I-3.1.3.1 Studie

Prostředek
ověření
o PO-3.1.1.1
Studie

o PO-3.1.1.2
Projektová
dokumentace
o PO-3.1.1.3
Zpráva

o PO-3.1.2.1
Studie
o PO-3.1.2.2
Projektová
dokumentace
o PO-3.1.2.3
Zpráva
o PO-3.1.3.1
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a vybavit halu odpovídajícím sportovním
náčiním
Priority: PS 1

3.1.4 Vytipovat vhodné lokality
pro vybudování malých volně
přístupných sportovišť v různých částech
města, sportoviště vybudovat
Priority: ŘS 2 kr., PS 1, VS 1
3.1.5 Opravit a rozšířit sportovní areál
Ruchadlo v Zájezdě o nové sportovní
aktivity:
- víceúčelové hřiště
- hřiště na pétanque
- hřiště na plážový volejbal
Priority: ŘS 1 kr., VS 2

3.1.6 Vybudovat pod Muzeem relaxační zónu
pro rodiny s dětmi, pro volný čas široké
veřejnosti vč. možnosti pořádání
hudebních akcí, s ohledem na zátopové
území – jednoduché přírodní vybavení,
prolézačky, houpačky apod. z přírodního
materiálu, bezpečný přístup k vodě,
brouzdání
Priority: ŘS 6 kr. + 2 stř., PS 7, VS 3
3.1.7 Přizpůsobit prostor u splavu pro přírodní
koupání
Priority: ŘS 1 kr., PS 1, VS 4
3.1.8 Rekonstruovat, modernizovat venkovní
prostory u zařízení volného času (např.
za Bájem, u knihovny ad.)
3.1.9 Vybudovat zázemí pro neformální
setkávání náctiletých (ve spolupráci
s nimi)

2014
Studie
o I-3.1.3.2 Projektová o PO-3.1.3.2
dokumentace 2015
Projektová
dokumentace
o I-3.1.3.3
o PO-3.1.3.3
Rekonstrukce 2015
Zpráva
o I-3.1.3.4
o PO-3.1.3.4
Spokojenost
Anketa
uživatelů haly (↑)
o I-3.1.4.1 Lokality
o PO-3.1.4.1
vytipovány 2015
Seznam,
o I-3.1.4.2 Realizace
zpráva
– postupně 2016o PO-3.1.4.2
2025
Zpráva
o I-3.1.5.1
o PO-3.1.5.1
Víceúčelové hřiště Zpráva
projekt do XII.
2014, realizace do
XII. 2016
o I-3.1.5.2 Hřiště
o PO-3.1.5.2
na pétanque do XII.
Zpráva
2015
o I-3.1.5.3 Hřiště
o PO-3.1.5.3
na plážový volejbal
Zpráva
do XII. 2017
o I-3.1.6.1 Studie
o PO-3.1.6.1
2014,
Studie
projektová
Projektová
dokumentace 2015,
dokumentace
realizace 2015
Zpráva

o I-3.1.7.1 Prostor
o PO-3.1.7.1
přizpůsoben do XII.
Zpráva
2015
o I-3.1.8.1 …
o PO-3.1.8.1
etapově, doplnit,
Zpráva
upřesnit které
prostory
o I-3.1.9.1
o PO-3.1.9.1
Spokojenost
Anketa
náctiletých (↑)

52
Strategický plán rozvoje města Česká Skalice do roku 2030, červen 2014

Klíčová oblast 3: Kultura, sport, volný čas, společenský život, školství, vzdělávání

3.2Aktivity volného času
Specifické cíle
3.2.1 Zachovat tradiční kulturní, sportovní,
společenské akce realizované ve městě
a okolí
Priority: PS 2, VS 1
3.2.2 Vybudovat nové tradiční kulturní,
společenské a sportovní akce (např.
hudební festivaly, Ratibořický
maraton/půlmaraton, Železný muž/žena Rozkošný železňák, sportovní den
pro MŠ apod.)
Priority: ŘS 2 stř., PS 1
3.2.3 Podporovat letní i zimní sportovní
aktivity a nové sporty (např. bruslení
pro děti, workout parky, horolezecké
stěny ad.)
Priority: PS 2, VS 4
3.2.4 Areál u zahrádkářů využít pro potřeby
vodáků i k rekreaci místních lidí
Priority: ŘS 1 kr., PS 2

Indikátor
o I-3.2.1.1
Spokojenost
obyvatel (↑)
o I-3.2.1.2
Spokojenost
organizátorů
o I-3.2.2.1 Počet
nově
vybudovaných
sportovních akcí /
rok (↑)
o I-3.2.2.2 Počet
účastníků / akce (↑)

Prostředek
ověření
o PO-3.2.1.1
Anketa
o PO-3.2.1.2
Anketa
o PO-3.2.2.1
Evidence

o PO-3.2.2.2
Evidence

o I-3.2.3.1
Spokojenost
obyvatel
a návštěvníků (↑)

o PO-3.2.3.1
Anketa

o I-3.2.4.1 Areál
u zahrádkářů
adaptován do …
o I-3.2.4.2
Spokojenost
obyvatel
a návštěvníků (↑)

o PO-3.2.4.1
Zpráva
o PO-3.2.4.2
Anketa

3.3 Zajištění aktivit volného času
Specifické cíle

Indikátor

3.3.1 Zachovat stávající funkční organizace
realizující kulturní, společenské
a sportovní akce a aktivity ve volném
čase a podporovat vznik nových
Priority: ŘS 2 kr. + 1 stř., PS 3, VS 1
3.3.2 Zajistit vzdělávání, profesionalizaci
pracovníků organizací realizujících
kulturní, společenské a sportovní akce
a aktivity ve volném čase (na různá
témata, např. Občanský zákoník)
Priority: VS 1
3.3.3 Podporovat získávání externích financí
na kulturní, sportovní, společenské a další
akce a aktivity volného času
Priority: PS 3, VS 2

o I-3.3.1.1 Počet
organizací / rok (╧
stavu r. 2014)

Prostředek
ověření
o PO-3.3.1.1
Evidence

o I-3.3.2.1 Počet
vzdělávacích akcí /
rok
o I-3.3.2.2 Počet
účastníků / rok

o PO-3.3.2.1
Evidence

o I-3.3.3.1 Výše
získaných
prostředků (↑)

o PO-3.3.3.1
Evidence

o PO-3.3.2.2
Evidence
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3.3.4 Zachovat současný grantový systém
na podporu kulturních, sportovních,
společenských a dalších akcí a aktivit
volného času.
Zlepšovat grantový systém ve spolupráci
s realizátory akcí a aktivit.
Priority: PS 2

o I-3.3.4.1 Grantový
systém zachován
(A/N)
o I-3.3.4.2
Spokojenost
realizátorů (↑)

o PO-3.3.4.1
Grantový
systém
o PO-3.3.4.2
Anketa

3.4 Informovanost, spolupráce
Specifické cíle
3.4.1 Pravidelně pořádat setkávání organizací
zajišťujících kulturní, sportovní,
společenské apod. akce a aktivity se
zástupci města a podnikatelů, rozvíjet
spolupráci pro činnost těchto organizací
Priority: PS 1

3.4.2 Nadále zajišťovat informovanost
obyvatel, pracovníků firem, návštěvníků
a dalších o kulturních, sportovních,
společenských vzdělávacích a dalších
akcích a aktivitách volného času

Indikátor
o I-3.4.1.1 Počet
setkání / rok (min.
2)
o I-3.4.1.2 Počet
zapojených
organizací / rok (↑)
o I-3.4.1.3 Počet
zapojených
podnikatelů / rok
(↑)
o I-3.4.1.4 Počet akcí
s podílem
podnikatelů / rok
(↑)
o I-3.4.2.1
Spokojenost
obyvatel (↑)
o I-3.4.2.2
Spokojenost
pracovníků firem
(↑)
o I-3.4.2.3
Spokojenost
návštěvníků (↑)

Prostředek
ověření
o PO-3.4.1.1
Evidence
o PO-3.4.1.2
Evidence
o PO-3.4.1.3
Evidence
o PO-3.4.1.4
Evidence
o PO-3.4.2.1
Anketa
o PO-3.4.2.2
Anketa
o PO-3.4.2.3
Anketa

3.5 Školství, vzdělávání
Specifické cíle

Indikátor

3.5.1 Vybudovat zelenou učebnu

Prostředek
ověření
o PO-3.5.1.1
Zpráva

o I-3.5.1.1 Zelená
učebna vybudována
do 2020
3.5.2 Adaptovat bývalý poštovní dvůr na školní o I-3.5.2.1 Bývalý
o PO-3.5.2.1
dvůr
poštovní dvůr
Zpráva
adaptován na školní
dvůr do 2018
3.5.3 Vybudovat školní aulu v prostorách
o I-3.5.3.1 Projektová o PO-3.5.3.1
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bývalé pošty a využívat ji i pro veřejnost
(studie je hotová)
Priority: ŘS 1 stř., PS 3, VS 2
3.5.4 Rozšířit prostory pro školní družinu (najít
nové prostory), zajistit dostatečnou
kapacitu pracovníků pro nové prostory
Priority: ŘS 2 stř.
3.5.5 Stávající prostory pro školní stravování
rekonstruovat, zlepšit ekonomiku
provozu, zajistit kvalitní stravování,
zrušit doplňkový prodej
Priority: PS 1, VS 1

dokumentace 2014
o I-3.5.3.2 Realizace
2016
o I-3.5.4.1 Kapacita
školní družiny (↑)
o I-3.5.4.2 Provozní
doba školní družiny
(↑)
o I-3.5.5.1 Prostory
pro školní
stravování
rekonstruovány do
2018
o I-3.5.5.2 Výše
zisku města
z provozu / rok
o I-3.5.5.3
Spokojenost
strávníků (↑)
o I-3.5.5.4
Doplňkový prodej
zrušen do XII. 2014
(ověřit smlouvu)
o I-3.5.6.1 Projektová
dokumentace 2014

3.5.6 Rekonstruovat šatny na II. st. ZŠ (studie
je hotová)
Priority: PS 1, VS 1
Poznámka z VS: především klást důraz
o I-3.5.6.2
na kvalitu rekonstrukce (izolace zdí) viz I.
Rekonstrukce 2015
stupeň
o I-3.5.6.3
Spokojenost žáků
a rodičů (↑)
3.5.7 Zpracovat výhled potřebných oprav,
o I-3.5.7.1 Výhled
investic a vybavení ZŠ a MŠ, stanovit
zpracován do 2015
pořadí
Priority: ŘS 2 kr. + 2 stř.
3.5.8 Rekonstruovat a modernizovat zahrady
o I-3.5.8.1 Studie
MŠ
2014
Priority: ŘS 1 stř.
o I-3.5.8.2 Proj.
dokumentace 2015

3.5.9 Revitalizovat interiéry a vybavit ZŠ

3.5.10 Založit střední školu technického
zaměření s cílem připravovat

o I-3.5.8.3Realizace
do 2017
o I-3.5.9.1
Spokojenost žáků,
rodičů, pedagogů
(↑)
o I-3.5.10.1 Střední
škola založena

Projektová
dokumentace
o PO-3.5.3.2
Kolaudační
zpráva
o PO-3.5.4.1
Evidence
o PO-3.5.4.2
Evidence
o PO-3.5.5.1
Zpráva

o PO-3.5.5.2
Rozpočet
města
o PO-3.5.5.3
Anketa
o PO-3.5.5.4
Zpráva
o PO-3.5.6.1
Projektová
dokumentace
o PO-3.5.6.2
Kolaudační
zpráva
o PO-3.5.6.3
Anketa
o PO-3.5.7.1
Výhled
o PO-3.5.8.1
Studie
o PO-3.5.8.2
Proj.
dokumentace
o PO-3.5.8.3
Kolaudace
o PO-3.5.9.1
anketa
o PO-3.5.10.1
Zakládací
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kvalifikovanou pracovní sílu pro místní
firmy
Priority: ŘS 2 stř., VS 3
3.5.11 Zjistit požadavky na celoživotní
vzdělávání, zvýšit počet kursů
pro mládež a dospělé, zajišťovat zpětnou
vazbu
Priority: PS 1
3.5.12 Spolupracovat s místními podnikateli
a zajišťovat služby, které přispějí
k lepšímu pracovnímu uplatnění místních
obyvatel (zajištění předškolních zařízení,
rekvalifikace pro mládež a dospělé, kursy
PC, jazyky atd.)
Priority: ŘS 6 stř.
3.5.13 Budovat vztah dětí a mládeže k České
Skalici a místnímu podnikání

do 2030

listina

o I-3.5.11.1 Počet
kursů pro dospělé /
rok
o I-3.5.11.2 Počet
účastníků kursů
pro dospělé / rok
o I-3.5.12.1 Počet
místní obyvatel
zaměstnaných
v místě / rok (↑)

o PO-3.5.11.1
Evidence

o I-3.5.13.1 Počet
obyvatel města (↑)
o I-3.5.13.2 Počet
místní obyvatel
zaměstnaných
v místě / rok (↑)

o PO-3.5.13.1
Statistika
o PO-3.5.13.2
Evidence

o PO-3.5.11.2
Evidence
o PO-3.5.12.1
Evidence
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Klíčová oblast 4: ŘÍZENÍ A ROZVOJ MĚSTA, SPOLUPRÁCE, INFORMOVANOST,
BEZPEČNOST, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY
Klíčová oblast 4: Řízení a rozvoj města, spolupráce, informovanost,
bezpečnost, sociální a zdravotnické služby

Vize rozvoje oblasti
Řízení a rozvoj města, spolupráce, informovanost, bezpečnost, sociální
a zdravotnické služby v České Skalici v roce 2030
Vedení města je schopné, kompetentní a vstřícné. Město má a naplňuje Strategický
plán rozvoje, jsou využívány moderní metody řízení i moderní technologie. Je zastaven
úbytek obyvatel, mladí lidé a mladé rodiny se z města nestěhují, počet obyvatel mírně narůstá,
přičemž si Česká Skalice zachovává charakter malého města. Kvalita života v České Skalici
je zvyšována. Je podporován zdravý patriotismus obyvatel, je ctí být „Skaličák“. Občané jsou
finančně gramotní.
Majetek města je spravován dobře ekonomicky a účelně - má smysluplné využití.
Vedení města má dlouhodobou finanční vizi. Město je ekonomicky zdravé a aktivně využívá
dotačních titulů. Jednou z hlavních priorit města je rozvoj cestovního ruchu a zajištění přínosů
z něj pro město.
Město má dostatek rozvojových ploch pro podnikání a bydlení. Územní plán v mezích
zákonných možností pomáhá občanům i firmám vč. zemědělské produkce.
Radnice komunikuje otevřeně s občany, občané jsou včas a dostatečně informování
o dění ve městě a v okolí, účastní se rozhodovacích procesů, aktivně se podílejí na rozvoji
města a cítí osobní zodpovědnost za jeho stav. Je zajištěna pravidelná zpětná vazba a možnost
referenda. Vedení města a pracovníci Městského úřadu jdou příkladem v dobrovolné činnosti
a účasti na akcích, takže občané se s představiteli města mohou setkat i jinde než na úřadě.
Výkon MěÚ je efektivní, využívají se moderní nástroje a metody, úředníci jsou kvalifikovaní
a vstřícní.
Město podporuje neziskové organizace na základě stabilní koncepce, výrazně
podporuje volnočasové aktivity pro mládež a aktivity podporující cestovní ruch. Neziskové
organizace mají dobré zázemí pro svoji činnost. V rámci města funguje dobrá spolupráce
mezi vedením města, podnikateli, neziskovými organizacemi vč. církví, odbornými
institucemi a dalšími. Funguje také dobrá spolupráce s okolními i zahraničními obcemi,
sdruženími obcí a vyššími územně-správními celky a dalšími subjekty v potřebných oblastech
(např. v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí, na rozvoji cestovního ruchu, při zajištění
sociálních služeb, kulturních, sportovních a dalších akcí a aktivit apod.).
Město je dobře propagováno, jsou prezentovány památky a zajímavostí nejen
ve městě, ale i okolí. Jsou také prezentovány úspěchy neziskových organizací, sportovců,
podnikatelů, jednotlivců.
Město je bezpečné. Úroveň protiprávního jednání (kriminality) a sociálně
patologických jevů (např. užívání drog) je nízká, je zabezpečena účinná prevence, zvláště
u mládeže. Město je bez heren a non-stopů. Městská policie pracuje kvalitně, má autoritu.
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Město má více kamer. Konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích je omezena. Je
dodržován veřejný pořádek. Město je chráněno proti povodním.
Ve městě jsou trvale dostupné kvalitní zdravotnické a sociální služby, přičemž
potřebná kapacita sociálních služeb je zajištěna. Politika města je cíleně zaměřena také
na sociálně slabší skupiny.

Strategické cíle
Strategický cíl

Indikátor

S-4.I Zastavit úbytek obyvatelstva

o

S-4.II Zajistit racionální a zdravé
hospodaření města

o

o
o

o
S-4.III Zajistit kompetentní vedení města
a Městského úřadu a efektivitu
veřejné správy, koncepční rozvoj
města, strategické řízení

o
o
o

S-4.IV Zajistit spolupráci veřejného,
neziskového i ziskového sektoru
v rámci města.
Podporovat aktivní zapojení občanů
do rozvoje města, dostatečnou
a včasnou informovanost, osvětu
obyvatel i návštěvníků.
Spolupracovat s dalšími obcemi,
vyššími územně správními celky
a subjekty mimo město vč.
zahraničních

o
o
o
o
o
o

Prostředek
ověření
I-S-4.I.1 Počet
o PO-S-4.I.1
obyvatel / rok (╧ 5 tis.,
Statistika
╤ 10 tis.)
I-S-4.II.1 Míra
o PO-S-4.II.1
zadluženosti města
Rozpočet
(splátky nepřekročí 7
města
mil. Kč)
I-S-4.II.2 Hodnota
o PO-S-4.II.2
majetku města/rok
Rozpočet
I-S-4.II.3 Výše příjmů
města
města z vlastního
PO-S-4.II.3
majetku, činností
Rozpočet
a aktivit na území
města
města vč. CR
I-S-4.II.4 Výše
PO-S-4.II.4
získaných dotací na
Rozpočet
rozvoj města/rok
města
I-S-4.III.1 Spokojenost o PO-S-4.III.1
obyvatel (↑)
Anketa
I-S-4.III.2 Míra
o PO-S-4.III.2
naplnění Str. plánu/rok
Vyhodnocení
I-S-4.III.3 % občanů,
plánu
kteří znají Strategický o PO-S-4.III.3
plán
Anketa ?
I-S-4.IV.1 Spokojenost o PO-S-4.IV.1
občanů (↑)
Anketa
I-S-4.IV.2 Spokojenost o PO-S-4.IV.2
neziskových organizací
Anketa
(↑)
I-S-4.IV.3 Spokojenost o PO-S-4.IV.3
podnikatelských
Anketa
subjektů (↑)
I-S-4.IV.4 Spokojenost o PO-S-4.IV.4
spolupracujících obcí
Anketa
(↑)
o PO-S-4.IV.5
I-S-4.IV.5 Existence
Zpráva
grantové politiky
(A/N)
I-S-4.IV.6 Výše
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o
o

o

S-4.V Zajistit bezpečnost a veřejný
pořádek ve městě

o
o

o
S-4.VI Udržet a dle aktuálních potřeb
rozvíjet kvalitní a dostupné sociální
a zdravotnické služby

o
o
o
o

S-4.VII Zajistit dostatečnou propagaci
města, turistických cílů i nabídku
služeb na Českoskalicku.
Zajistit dobrou orientaci ve městě
a okolí.

o

o
o

finanční podpory
pro NNO/rok
I-S-4.IV.7 Počet
udělených grantů/rok
I-S-4.IV.8 Počet
aktivně
spolupracujících
subjektů
I-S-4.IV.9 Počet
realizovaných
společných akcí,
projektů
I-S-4.V.1 Nápad
trestné činnosti (↓)
I-S-4.V.2 Počet
projednaných
přestupků a jiných
správních deliktů (↓)
I-S-4.V.3 Spokojenost
obyvatel (↑)
I-S-4.VI.1 Počet
klientů/rok (výchozí
hodnota 2014)
I-S-4.VI.2 Rozsah
služeb (↑)
I-S-4.VI.3 Spokojenost
obyvatel (↑)
I-S-4.VI. 4 Počet
lékařů/počet
specializací/počet
obyvatel (╧)
I-S-4.VII.1 Počet
obyvatel, kteří
pozitivně vnímají
město
I-S-4.VII.2 Počet
turistů, kteří pozitivně
vnímají město
I-S-4.VII.3 Výše
příjmů města z CR

o PO-S-4.IV.6
Zpráva
o PO-S-4.IV.7
Zpráva
o PO-S-4.IV.8
Zpráva
o PO-S-4.IV.9
Zpráva
o PO-S-4.V.1
Statistika PČR
o PO-S-4.V.2
Evidence
o PO-S-4.V.3
Anketa
o PO-S-4.VI.1
Evidence
o PO-S-4.VI.2
Evidence
o PO-S-4.VI.3
Anketa
o PO-S-4.VI.4
Evidence
o PO-S-4.VII.1
Anketa
o PO-S-4.VII.2
Anketa
o PO-S-4.VII.3
Rozpočet
města
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Podoblasti:
4.1 Řízení a rozvoj města
4.2 Městský úřad
4.3 Informovanost, spolupráce, propagace, práce s veřejností
4.4 Bezpečnost
4.5 Sociální a zdravotnické služby

Specifické cíle
4.1 Řízení a rozvoj města
Specifické cíle

Indikátor

4.1.1 Provést inventuru majetku města, rozdělit
na majetek:
- zbytný
- nezbytný
- chybějící z hlediska požadavků
stanovených především Strategickým
plánem
Inventarizovat pozemky v majetku města
v Babiččině údolí a definovat jejich
využití.
V případě prodeje zbytného majetku
využít zisk k potřebným investicím nikoli
na pokrytí provozních nákladů
Priority: ŘS 1 kr. + 1 stř., PS 1, VS 4
Poznámky z VS: Radnice – v žádném
případě neprodat – uvést v život –
spolková činnost.
4.1.2 Provést analýzu finanční náročnosti
majetku z hlediska provozních nákladů
a investic a inventuru závazků (úvěry).
Analýzu průběžně aktualizovat.

o I-4.1.1.1 Inventura
majetku provedena
do XII. 2015
o I-4.1.1.2 Definování
využití pozemků
v majetku města
v Babiččině údolí
provedeno do XII.
2015
o I-4.1.1.3 Zisk
z prodeje majetku
využitý na pokrytí
provozních nákladů
(0)

4.1.3 Provést finanční analýzu možností města
(spotřeba, výdaje, příjmy) a definovat
priority pro rozvoj města z hlediska
financování
Priority: PS 1, VS 1

Prostředek
ověření
o PO-4.1.1.1
Inventura
o PO-4.1.1.2
Rozpočet
města

o PO-4.1.1.3
Rozpočet
města

o I-4.1.2.1 Analýzu
o PO-4.1.2.1
finanční náročnosti
Analýza
majetku z hlediska
provozních nákladů
a investic a
inventura závazků
o PO-4.1.2.2
provedena do VI.
Zápisy z RM
2015
a ZM /
o I-4.1.2.2 Počet změn / Aktualizovaná
počet aktualizací / rok analýza
o I-4.1.3.1 Finanční
o PO-4.1.3.1
analýzu provedena
Analýza
a priority z hlediska
a stanovené
financování
priority
stanoveny do VI.
2015
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4.1.4 Zohlednit cíle Strategického plánu
v rozpočtu a rozpočtovém výhledu města
Priority: ŘS 2 stř.
4.1.5 Zohlednit potřebu rozvoje cestovního
ruchu a zvýšení zisku z cestovního ruchu
jako prioritu při investicích města
4.1.6 Získávat finanční prostředky z externích
zdrojů
Priority: ŘS 2 kr., PS 1, VS 5
4.1.7 Vytvořit podmínky a zajistit naplňování
cílů Strategického plánu (SP),
monitorovat indikátory cílů
a vyhodnocovat je.
Zapojit město do mezinárodně
sledovaných indikátorů (např. ECI)
Na základě vyhodnocování SP přijímat
potřebná opatření, aktualizovat SP.
4.1.8 V rámci územního plánování:
- vyčlenit plochy pro rozvoj stávajících
firem
- vymezovat plochy zeleně vč. izolační
zeleně
- nesnižovat radikálně rozsah
stávajících zemědělských ploch na
území města
- stanovit index zastavěnosti pozemků,
tedy podíl zastavěné a nezastavěné
plochy (pro všechny typy využití pro bydlení, průmysl, veřejné budovy
ad.)
- podporovat využití obnovitelných
zdrojů energie v zastavěném území
- zachovat přístup veřejnosti k vodě
- zachovat možnost migrace fauny
a flory
- zajistit ochranu rozvojových území
pro bydlení směr Zlíč a Hořičky
s ohledem na zájmy ochrany přírody
a krajiny
- v rámci ÚP nepřipustit novou
výstavbu ubytoven v plochách pro
bydlení, občanskou vybavenost apod.

o I-4.1.4.1 Počet
realizovaných cílů
SP / rok
o I-4.1.5.1 Výše
investic celkem /
výše investic do CR
a souvisejících
záležitostí / rok
o I-4.1.6.1 Výše
získaných finančních
prostředků
z externích zdrojů /
rok
o I-4.1.7.1 Počet
realizovaných cílů
SP / rok
o I-4.1.7.2 Počet
sledovaných
indikátorů SP / rok
o I-4.1.7.3 Město
zapojeno do ECI
(A/N)
o I-4.1.8.1 Plochy pro
rozvoj stávajících
firem vyčleněny
(termín dle ÚP)
o I-4.1.8.2 Plochy
zeleně v ÚP / rok
o I-4.1.8.3 Ha
zemědělských ploch
na území města (╧
hodnota bude
doplněna dle ÚP)
o I-4.1.8.4 Index
zastavěnosti
pozemku zapracován
do ÚP
o I-4.1.8.5 Možnosti
využití OZE v ÚP –
A/N
o I-4.1.8.6 V ÚP je
vyloučeno umístění
oplocení (výška,
charakter …)
v přesně
stanovených
plochách
o I-4.1.8.7 V ÚP jsou
vyloučeny migrační
bariéry pro faunu

o PO-4.1.4.1
Vyhodnocení
SP
o PO-4.1.5.1
Rozpočet
města
o PO-4.1.6.1
Rozpočet
města
o PO-4.1.7.1
Evidence
o PO-4.1.7.2
Evidence
o PO-4.1.7.3
Evidence
o PO-4.1.8.1 ÚP

61
Strategický plán rozvoje města Česká Skalice do roku 2030, červen 2014

Klíčová oblast 4: Řízení a rozvoj města, spolupráce, informovanost, bezpečnost, sociální
a zdravotnické služby
Priority: ŘS 7 kr., VS 5
Podnět z PS pro interní řešení v rámci vedení
města: Vytvořit a zavést záchranný systém pro
omezení rizika zneužití nemovitostí
k hromadnému bydlení sociálně
nepřizpůsobivých.

4.1.9 Vytvořit metodiku pro tvorbu
zastavitelných ploch pro bydlení (dohody
o parcelaci, smlouvy/dohody s vlastníky
před tvorbou ÚP
Priority: ŘS 1 kr.
4.1.10 Zajistit provázanost územního plánování
s cíli Strategického plánu
Priority: ŘS 4 stř.
4.1.11 Podporovat činnost neziskových
organizací zaměřených na poskytování
veřejných služeb (sociální služby, hasiči
aj.)

4.1.12 Zajistit financování a podporu organizací
a dalších subjektů realizujících kulturní,
sportovní, společenské a další akce
a aktivity volného času
Priority: VS 2
4.1.13 Aktivně využívat mezinárodních
konceptů podporujících udržitelný rozvoj
(např. Místní agenda 21 a další)
a zapojovat město do mezinárodních sítí
podporujících udržitelný rozvoj
Priority: PS 1

4.1.14 U významných projektů a koncepcí,
tvorbě veřejných prostranství apod.
zajistit variantní návrhy a veřejnou
diskusi, umožnit veřejnosti vyjadřovat se
k návrhům i v průběhu jejich tvorby (ne
jenom dle vyhlášky / zákona)
Priority: PS 1, VS 1

a floru
o I-4.1.8.8 V ÚP je
zapracován funkční
limit pro výstavbu
hromadného bydlení
o I-4.1.8.9 V ÚP vč.
jeho aktualizací je
zachována ochrana
rozvojových území
A/N
o I-4.1.9.1 Metodika
pro tvorbu
zastavitelných ploch
pro bydlení
vytvořena do XII.
2017
o P I-4.1.10.1 Počet
zjevných neshod
mezi ÚP a SP / rok
(0)
o I-4.1.11.1 Výše
přidělených
finančních
prostředků
o I-4.1.11.2
Spokojenost
realizátorů (↑)
o I-4.1.12.1 Výše
přidělených
finančních
prostředků
o I-4.1.12.2
Spokojenost
realizátorů (↑)
o I-4.1.13.1 Počet
využitých
významných
konceptů / rok
o I-4.1.13.2 Počet
členství
v mezinárodních
sítích podporujících
UR / rok
o I-4.1.14.1
Spokojenost
obyvatel,
návštěvníků
a uživatelů města (↑)

o PO-4.1.9.1
Metodika pro
tvorbu
zastavitelných
ploch pro
bydlení
o PO-4.1.10.1
Vyhodnocení
SP
o PO-4.1.11.1
Rozpočet
města
o PO-4.1.11.2
Anketa
o PO-4.1.12.1
Rozpočet
města
o PO-4.1.12.2
Anketa
o PO-4.1.13.1
Evidence
o PO-4.1.13.2
Evidence

o PO-4.1.14.1
Anketa
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Poznámky z VS: Je třeba rozhýbat lidi,
jejich zájem o věci ve městě

4.2 Městský úřad
Specifické cíle
4.2.1 Zajistit projektového manažera
(manažery) pro čerpání externích zdrojů
financí
Priority: ŘS 5 kr., PS 1, VS 2
4.2.2 Posílit odbor životního prostředí
o specialistu pro ochranu a tvorbu
životního prostředí vč. agendy kontrol,
vyhledávání grantů ad.
4.2.3 Zajistit soustavný růst odborné úrovně
zaměstnanců MěÚ

o

o

o

o

4.2.4 Zajistit vstřícný přístup pracovníků
veřejné správy ke klientům

o

4.2.5 Zachovat a rozšířit veřejné služby
(ověřování, Czechpoint, matrika apod.)
Priority: VS 2

o
o

4.2.6 Využívat moderní srovnávací a hodnotící
metody a příklady dobré praxe ve VS

Prostředek
ověření
I-4.2.1.1 Manažer
o PO-4.2.1.1
pro čerpání externích
Pracovní
zdrojů financí
smlouva
zajištěn do III. 2015
I-4.2.2.1 Specialista o PO-4.2.2.1
pro ochranu a tvorbu
Pracovní
životního prostředí
smlouva
zajištěn do XII. 2016
I-4.2.3.1 Počet
o PO-4.2.3.1
proškolených
Evidence
zaměstnanců v rámci
zákonných
povinností / rok
I-4.2.3.2 Počet
o PO-4.2.3.2
proškolených
Evidence
zaměstnanců nad
rámec zákonných
povinností / rok
I-4.2.4.1
o PO-4.2.4.1
Spokojenost klientů
Anketa
(↑)
I-4.2.5.1 Počet
o PO-4.2.5.1
služeb / rok (╧
Evidence
hodnoty r. 2014)
I-4.2.5.2
o PO-4.2.5.2
Spokojenost
Anketa
obyvatel (↑)
I-4.2.6.1 Počet
o PO-4.2.6.1
uplatněných metod /
Evidence
rok
I-4.2.6.2
o PO-4.2.6.2
Spokojenost
Anketa
obyvatel (↑)
I-4.2.7.1 Počet
o PO-4.2.7.1
společně
Evidence
realizovaných
projektů, akcí / rok
I-4.2.8.1 Počet
o PO-4.2.8.1
dobrovolnických
Evidence
činností / rok
I-4.2.8.2 Počet
o PO-4.2.8.2
účastníků –
Evidence
Indikátor

o
o

4.2.7 Koordinovat společné projekty město –
podnikatelé – neziskové organizace;
zajišťovat systematickou spolupráci

o

4.2.8 Organizovat dobrovolnou činnost
představitelů města jako příklad
pro obyvatele města

o
o

63
Strategický plán rozvoje města Česká Skalice do roku 2030, červen 2014

Klíčová oblast 4: Řízení a rozvoj města, spolupráce, informovanost, bezpečnost, sociální
a zdravotnické služby
představitelů města /
rok

4.3 Informovanost, spolupráce, propagace, práce s veřejností
Specifické cíle
4.3.1 Udržet dobrou informovanost o dění
ve městě, využívat všech stávajících
komunikačních kanálů a dále je
rozšiřovat
4.3.2 Zavést pravidelná setkávání občanů
městských částí s vedením města přímo
v městských částech (1x za rok + dle
potřeby)
Priority: PS 1, VS 4

4.3.3 Zlepšit informovanost občanů
o hospodaření města srozumitelným
způsobem
4.3.4 Informovat občany o plnění
Strategického plánu a celkově o úspěších
města v různých sférách činností vč.
podnikání, práce neziskových organizací
apod.
4.3.5 Zlepšit informovanost veřejnosti
o připravovaných projektech,
rozvojových záměrech a studiích.
Vytvořit mechanismus aktivního
zapojování lidí do rozhodování
o záležitostech rozvoje města vč. tvorby
projektů a návrhů studií, a to i nad rámec
zákonných povinností.
Zajistit zpětnou vazbu od občanů
a klíčových partnerů.
Priority: PS 1
4.3.6 Zveřejňovat zápisy z komisí a výborů

4.3.7 Zpřehlednit a usnadnit orientaci ve městě

Indikátor
o I-4.3.1.1
Spokojenost
obyvatel (↑)

Prostředek
ověření
o PO-4.3.1.1
Anketa

o I-4.3.2.1 Setkání
s občany:
Zájezd – min. 1x /
rok
Spyta – min. 1x / rok
Zlíč – min. 1x / rok
Malá Skalice – min.
1x / rok
Česká Skalice – min.
1x / rok
o I-4.3.3.1
Spokojenost občanů
(↑)
o I-4.3.4.1 Počet
informací o plnění
SP / rok
o I-4.3.4.2 Spokojenost
občanů (↑)
o I-4.3.5.1 Počet
projektů, studií /
počet projektů, studií
zpracovaných ve
spolupráci s občany
o I-4.3.5.2
Spokojenost občanů
(↑)

o PO-4.3.2.1
Zpráva

o I-4.1.6.1 Počet
jednání komisí /
počet zveřejněných
zápisů / rok
o I-4.1.6.2 Počet
jednání výborů /
počet zveřejněných
zápisů / rok
o I-4.3.7.1 Orientační

o PO-4.1.6.1
Evidence

PO-4.3.3.1
Anketa
o PO-4.3.4.1
Evidence
o PO-4.3.4.2
Anketa
o PO-4.3.5.1
Evidence

o PO-4.3.5.2
Anketa

o PO-4.1.6.2
Evidence
o PO-4.3.7.1
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pro různé cílové skupiny: sjednotit
navigační turistický systém ve městě
návštěvníky, orientační systém
pro motoristy, cyklisty, podnikatelské
aktivity vč. značení velkých a větších
firem ve městě, značení navádějící
na veřejnou hromadnou dopravu ad.
(jednodušší, jednotný, lepší design apod.)
Priority: ŘS 3 stř.
4.3.8 Spolupracovat v rámci stávajících
sdružení (např. MAS Mezi Úpou a
Metují, Kladské pomezí) i nových
regionálních, národních či zájmových
sdružení obcí, s vyššími územními celky
a dalšími subjekty (např. odbornými
institucemi, školami), rozvíjet partnerství
s obcemi podobného typu v ČR,
příhraničí i zahraničí, sledovat a využívat
grantové možnosti, získávat podporu,
získávat a předávat zkušenosti.
Vytvořit síť aktivně spolupracujících
subjektů v a regionu.
Priority: ŘS 1 kr. + 2 stř., VS 1

4.3.9 Spolupracovat v rámci města
s podnikateli, neziskovými organizacemi,
spolky apod., školami, odbornými
institucemi ad., vyměňovat si informace,
sdílet potřeby a náměty, hledat společná
řešení problémů a rozvojových možností
města (pro rozvoj cestovního ruchu,
aktivit ve volném čase, prevenci sociálně
patologických jevů, celkově aktivity
vedoucí k rozvoji města a další).
Priority: ŘS 1 kr., PS 1, VS 6
4.3.10 Zajistit jednotnou propagaci města vč.
propagace místních podnikatelských
subjektů a neziskových organizací.
Využívat k propagaci stávající akce
(např. Tradiční ohňostroj) i nové akce

systém sjednocen
do XII. 2017
o I-4.3.7.2
Spokojenost
cílových skupin (↑)

Zpráva
o PO-4.3.7.2
Ankety

o I-4.3.8.1 Počet
sdružení, v nichž je
ČS členem / rok
o I-4.3.8.2 Výše
získaných dotací
prostřednictvím
sdružení / rok
o I-4.3.8.3 Počet
projektů
realizovaných ve
spolupráci s dalšími
obcemi, subjekty /
rok
o I-4.3.8.4 Počet
aktivně
spolupracujících
subjektů v regionu /
rok
o I-4.3.9.1 Počet
kulatých stolů / rok
(min 1x)
o I-4.3.9.2 Počet
společně
realizovaných
projektů / rok

o PO-4.3.8.1
Evidence

o I.4.3.10.1 Jednotná
propagace vytvořena
do XII. 2015
o I.4.3.10.2 Počet
zveřejněných
subjektů
o I.4.3.10.3
Návštěvnost webu

o PO-4.3.10.1
Zpráva

o I.4.3.10.4 Počet
obnovených
registrací

o PO-4.3.8.2
Rozpočet
města
o PO-4.3.8.3
Evidence

o PO-4.3.8.4
Evidence

o PO-4.3.9.1
Evidence
o PO-4.3.9.2
Evidence

o PO-4.3.10.2
Evidence
o PO-4.3.10.3
Statistika
webu
o PO-4.3.10.4
Statistika
webu
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4.3.11 Pořádat hospodářské výstavy města / Den
města (v ATC) – prezentovat úspěchy
místních podnikatelů, NNO, města,
jednotlivců …
4.3.12 Rozšířit strukturu webové stránky města
(např.: o podnikání a zaměstnanost,
umožnit inzerci při náboru pracovníků
místních firem za účelem zvýšení
zaměstnanosti v místě, o oddíl pro turisty
a další informace vyplývající ze
Strategického plánu … );
zajišťovat průběžnou aktualizaci webové
stránky města, reagovat na potřeby
rozvoje města vč. naplňování cílů
Strategického plánu
4.3.13 Propojit weby Města a IC

o I.4.3.11.1 Počet
celoměstských
výstav / 2 roky (1)

o PO-4.3.11.1
Zpráva

o I.4.3.12.1 Struktura
webové stránky
města rozšířena do
III. 2015

o PO-4.3.12.1
Webová
stránka města

o I.4.3.13.1 Weby
Města a IC
propojeny do XII.
2015

o PO-4.3.13.1
Propojené
weby

4.4 Bezpečnost
Specifické cíle

Indikátor

4.4.1 Udržet MěP i PČR ve městě a zajistit její
fungování
Priority: ŘS 3 kr. + 6 stř., PS 1, VS 2

o I-4.4.1.1 Počet
strážníků MěP (╧ 5)
o I-4.4.1.2 Existence
PČR ve městě
o I-4.4.2.1 Vyhláška
města o zákazu
konzumace alkoholu
a kouření přijata do
XII. 2015
o I-4.4.2.2 Počet
přestupků / rok
o I-4.4.3.1
Spokojenost
obyvatel
o I-4.4.4.1 Počet
provedených kontrol
/ rok (↑)
o I-4.4.4.2 Počet
dopravních nehod /
rok
o I-4.4.5.1 Počet
výchovných
a osvětových akcí /
rok (↑)
o I-4.4.5.2 Počet

4.4.2 Připravit vyhlášku města o zákazu
konzumace alkoholu a kouření
na vyhrazených veřejných prostranstvích;
zajistit kontrolu plnění vyhlášky
Priority: ŘS 2 kr., PS 1
4.4.3 Ve vytipovaných lokalitách zvýšit dohled
MěP
4.4.4 Zvýšit kontroly ze strany MěP týkající se
bezpečnosti dopravy

4.4.5 Zajistit dopravní výchovu a osvětu
ve spolupráci s BESIPEM

Prostředek
ověření
o PO-4.4.1.1
Evidence
o PO-4.4.1.2
PČR
o PO-4.4.2.1
Vyhláška

o PO-4.4.2.2
Evidence
o PO-4.4.3.1
Anketa
o PO-4.4.4.1
Zpráva
o PO-4.4.4.2
Statistika
o PO-4.4.5.1
Zpráva
o PO-4.4.5.2
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4.4.6 Rozšířit stávající kamerový systém
v dostatečné kvalitě.
Priority: ŘS 1 kr., PS 2

o

4.4.7 Zakázat provozování hazardu na území
města
Priority: ŘS 5 kr. + 1 stř., PS 1

o

o

o
o
4.4.8 Regulovat provozní dobu pohostinství
a občerstvení s cílem zajistit veřejný
pořádek ve městě
Priority: ŘS 4 stř.

o

o
o
4.4.9 Regulovat podomní prodej (předváděcí
akce) na území města
Priority: ŘS 2 stř.

o
o
o

4.4.10 Zvýšit kontroly čtyřkolek, motorek apod.
pohybujících se na území města mimo
silnice a komunikace
4.4.11 Zajistit programy pro prevenci sociálně
patologických jevů a osvětu pro vyšší
bezpečnost občanů, spolupracovat se ZŚ
a MŠ
Priority: PS 1
4.4.12 Město má Jednotku sboru dobrovolných
hasičů a v souladu se zákonem
a požadavky hasičských předpisů ji
vybavuje

o
o
o
o
o

dopravních nehod /
rok
I-4.4.6.1 Počet
kamer / rok (↑)
I-4.4.6.2
Spokojenost
obyvatel (↑)
I-4.4.7.1 Příprava na
zákaz hazardu na
území města
realizována do XII.
2015
I-4.4.7.2 Počet heren
na území města / rok
(cíl: 0)
I-4.4.7.3
Spokojenost občanů
(↑)
I-4.4.8.1 Provozní
doba pohostinství
a občerstvení
regulována do …
I-4.4.8.2 Počet
přestupků / rok (0)
I-4.4.8.3 Spokojenost
občanů (↑)
I-4.4.9.1 Podomní
prodej regulován do
XII. 2016
I-4.4.9.2 Počet
přestupků / rok (cíl:
0)
I-4.4.9.3 Spokojenost
občanů (↑)
I-4.4.10.1 Počet
provedených kontrol
/ rok (↑)
I-4.4.11.1 Počet
preventivních
programů / rok (↑)
I-4.4.11.2 Počet
účastníků / rok (↑)
I-4.4.12.1 JSDH
existuje A/N
I-4.4.12.2
Spokojenost členů
JSDH (↑)

Statistika
o PO-4.4.6.1
Evidence
o PO-4.4.6.2
Anketa
o PO-4.4.7.1
Zápis
z jednání
zastupitelstva
o PO-4.4.7.2
Evidence
o PO-4.4.7.3
Anketa
o PO-4.4.8.1
Zápis
z jednání
zastupitelstva
o PO-4.4.8.2
Evidence
o PO-4.4.8.3
Anketa
o PO-4.4.9.1
Zápis
z jednání
zastupitelstva
o PO-4.4.9.2
Evidence
o PO-4.4.9.3
Anketa
o PO-4.4.10.1
Evidence
o PO-4.4.11.1
Evidence
o PO-4.4.11.2
Evidence
o PO-4.4.12.1
Zpráva
o PO-4.4.12.2
Anketa

4.5 Sociální a zdravotnické služby
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a zdravotnické služby
Specifické cíle
4.5.1 Udržet stav poskytování sociálních
a zdravotnických služeb
4.5.2 Monitorovat potřeby cílových skupin
(např. osob se zdravotním postižením,
osob bez domova, svobodných matek,
obětí domácího násilí, osob společensky
nepřizpůsobených, osob po propuštění
z výkonu trestu, osob drogově závislých
typu toxikomani, gambleři, alkoholici,
chybějících či narušených rodin,
opuštěných seniorů, osob
nezaměstnaných a znevýhodněných
na pracovním trhu) a dle výsledků
vymezovat oblasti spolupráce
4.5.3 Realizovat osvětové programy
a informovat o možnostech sociálních
služeb
4.5.4 Zajistit sociální bydlení v majetku města

4.5.5 Zajistit výpomoc sociálně slabším
občanům ve formě nabídky práce jako
prevence kriminality.
4.5.6 Spolupracovat při poskytování sociálních
a zdravotnických služeb ve městě

Indikátor
o I-4.5.1.1 Počet
poskytovaných
služeb / rok (╧ stav
r. 2014)
o I-4.5.2.1 Potřeby
monitorovány 1x /
rok
o I-4.5.2.2
Spokojenost
cílových skupin se
spoluprací (↑)

o I-4.5.3.1
Spokojenost klientů
(↑)
o I-4.5.4.1 Počet
realizovaných
sociálních bytových
jednotek / rok
o I-4.5.5.1 Počet
občanů, kteří využijí
nabízenou práci / rok
o I-4.4.12.1
Spokojenost klientů
(↑)

Prostředek
ověření
o PO-4.5.1.1
Analýza
o PO-4.5.2.1
Zpráva
o PO-4.5.2.2
Ankety

o PO-4.5.3.1
Anketa
o PO-4.5.4.1
Evidence
o PO-4.5.5.1
Evidence
o PO-4.4.12.1
Anketa
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Klíčová oblast 5: CESTOVNÍ RUCH A PAMÁTKY
Klíčová oblast 5: Cestovní ruch a památky

Vize rozvoje oblasti
Cestovní ruch a památky v České Skalici v roce 2030
Česká Skalice rozvíjí cestovní ruch jako jednu ze svých priorit, protože přináší městu
rozvoj podnikání, služeb i možností trávení volného času a celkově rozvoj města.
Je vybudována základní i doprovodná infrastruktura pro turistický ruch. Jsou
definována a provázána specifika cestovního ruchu v České Skalici a okolí. Veškeré památky
jsou rekonstruované, dobře udržované a využívané i místní veřejností.
Je vybudován a hojně navštěvován maloskalický památkový areál Boženy Němcové,
který zahrnuje rekonstruované a revitalizované historické budovy a venkovní areály Muzea
Boženy Němcové, Muzeum textilu, Barunčinu školu, kostel Nanebevzetí Panny Marie, malou
faru a další památky. Muzea mají moderní multimediální expozice (oživlá historie) atraktivní
pro děti, mládež i dospělé. Venkovní areály jsou vybaveny upravenou zelení a jsou přístupné
veřejnosti. Konají se zde zajímavé akce v průběhu celého roku. Na akcích spolupracují
instituce s městem, neziskovými organizacemi, podnikateli, církvemi ad. Je vyřešeno
parkování návštěvníků.
Areál NKP a NPP Babiččino údolí je obnoveným souborem staveb s významnou
historií obklopený vysoce respektovaným prostředím rozsáhlého krajinářského parku jako
výsledku propojení přírody a lidské činnosti. Areál je adaptovaný na potřeby moderní
turistiky, rekreace a vzdělávání při zachování všech jeho hodnot.
Ratibořice jsou důstojným místem reprezentujícím město. Je zde využíván
hospodářský objekt a Panský hostinec.
Ve Vile Čerych úspěšně působí nezisková organizace, která kromě péče o objekt
a zahradu zajišťuje mnohostranné využití této kulturní památky, které zároveň napomáhá
rozvoji města a regionu.
Pro návštěvníky i obyvatele města jsou pořádány zajímavé akce vč. tradičních
folklórních. Akce jsou oblíbeny, protože jsou stále rozvíjeny.
V Rozkoši je čistá voda, jsou u ní dobré podmínky pro rekreaci, rybaření a sportování.
ATC je fyzicky i finančně v dobré kondici, je komplexně revitalizován a zmodernizován a
slouží obyvatelům města i návštěvníkům celoročně. Funguje zde přírodní veřejné koupaliště
(mezi pozemkem kempu a molem) (+ návrh: koupaliště uprostřed přehrady, přístup přes molo
– plovoucí aquapark), jsou zde možnosti vodních aktivit, je vybudován sportovně relaxační
park s U rampou, zázemí pro sporty 21. století, dětské dopravní hřiště, letní kino je
revitalizované pro víceúčelové využití a využívané pro celou škálu kulturně společenských
aktivit (promítání, festivaly, koncerty, taneční zábavy apod.).
Všechny části okolí vodní plochy jsou čisté a upravené. Rozkoš a řeka Úpa jsou
vyhledávány milovníky vodních sportů.
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Funguje Informační centrum, jehož služby využívají turisté i místní obyvatelé.
V cestovním ruchu pracují ochotní a kompetentní lidé, pracovníků je dostatek.
Ve městě a okolí je jednotný srozumitelný přehledný navigační systém upozorňující
nejen na zajímavosti, ale také na poskytované služby ve městě. Turisté mají důvod zajet/zajít
do města.
Jsou zajištěny komentované prohlídky (umožňující zaměření dle požadavků
návštěvníků). Naučné stezky jsou rozšířeny.
Turistické cíle slouží celoročně, a to jak turistům, tak i obyvatelům města a okolí.
Nabízejí vhodné zážitkové aktivity a programy.
Služby pro cestovní ruch (ubytování, stravování, akce ad.) jsou řešeny ve spolupráci
města, podnikatelů, neziskových organizací, odborných institucí ad., jsou kvalitní
a komplexní.

Strategické cíle
Strategický cíl

Indikátor
o I-S-5.I.1 Příjmy města
z CR vč. grantů (↑)

o

o I-S-5.I.2 Zaměstnanost
obyvatel v CR (↑)
o I-S-5.I.3 Spokojenost
obyvatel (↑)
o I-S-5.II.1 doplnit
S-5.II Zajistit udržitelnost cestovního
o I-S-5.II.2
ruchu, šetrný cestovní ruch
o I-S-5.II.3
o I-S-5.II.4
o I-S-5.III.1 Otevírací
S-5.III Prodloužit sezonu CR
doba památek (↑)
o I-S-5.III.2 Návštěvnost
turistických cílů (↑)
S-5.IV Prodloužit průměrnou dobu pobytu o I-S-5.IV.1 Průměrná
doba pobytu (↑)
turistů
o I-S-5.V.1 Počet
S-5.V Zvýšit návratnost turistů
turistů/počet turistů,
kteří se vracejí (↑)
o I-S-5.V.2 Počet
turistů/počet turistů,
kteří se vracejí (↑)
o I-S-5.VI.1 Počet
S-5.VI Vybudovat základní i doplňkovou
turistů/počet turistů,
infrastrukturu pro cestovní ruch
kteří se vracejí (↑)
(MTZ) a kvalitní a komplexní služby
o I-S-5.VII.1 Počet
S-5.VII Vybudovat specifičnost cílů
specifických cílů CR
cestovního ruchu v České Skalici
(↑)
a okolí vč. propojení cílů a zajištění
diverzifikovaných způsobů dopravy o I-S-5.VII.2 Počet

o

S-5.I Zvýšit příjmy města z cestovního
ruchu a zajistit, aby turistický ruch
měl pozitivní dopady na rozvoj
města a kvalitu života ve městě
a okolí

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Prostředek
ověření
PO-S-5.I.1
Rozpočet
města
PO-S-5.I.2
Evidence
PO-S-5.I.3
Evidence
PO-S-5.II.1
PO-S-5.II.2
PO-S-5.II.3
PO-S-5.II.4
PO-S-5.III.1
Evidence
PO-S-5.III.2
Evidence
PO-S-5.IV.1
Evidence
PO-S-5.V.1
Evidence

o PO-S-5.V.2
Anketa
o PO-S-5.VI.1
Evidence
o PO-S-5.VII.1
Evidence
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mezi turistickými cíli a službami
ve městě
S-5.VIII Udržovat památky v dobrém
stavu a využívat je pro cestovní ruch
i volný čas obyvatel města

o
o

S-5.IX Zajistit systematickou spolupráci
mezi subjekty cestovního ruchu.
Zajistit dostatečnou propagaci
turistických cílů i nabídku služeb
na Českoskalicku

o

o
o

turistů/počet turistů,
kteří se vracejí (↑)
I-S-5.VIII.1 Počet
udržovaných
památek/počet památek
I-S-5.VIII.2
Návštěvnost
památek/rok
I-S-5.IX.1 Počet
aktivně
spolupracujících
subjektů
I-S-5.IX.2 Počet
společných akcí,
projektů
I-S-5.IX.3 Počet
turistů/počet turistů,
kteří se vracejí (↑)

o PO-S-5.VII.2
Evidence
o PO-S-5.VIII.1
Evidence
o PO-S-5.VIII.2
Evidence
o PO-S-5.IX.1
Evidence
o PO-S-5.IX.2
Evidence
o PO-S-5.IX.3
Evidence

Podoblasti:
5.1 Řízení a zajištění cestovního ruchu, PR, spolupráce a informovanost
5.2 Nabídka cestovního ruchu
5.3 Infrastruktura cestovního ruchu
5.4 Památky

Specifické cíle
5.1 Řízení a zajištění cestovního ruchu, PR, spolupráce a informovanost
Specifické cíle

Indikátor

5.1.1 Ustanovit pověřeného pracovníka v rámci IC
(pracovníky) koordinací CR.
Definovat náplň práce.
Priority: PS 3

o I-5.1.1.1 Pracovník
ustanoven a náplň
definována do III.
2015

5.1.2 Zajistit jednotnou propagaci CR v ČS a okolí
Priority: PS 2

o I-5.1.2.1 Počet
turistů v IC (↑)

Prostředek
ověření
o PO-5.1.1.1
Zpráva

o PO-5.1.2.1
Evidence
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5.1.3 Při propagaci jednotlivých cílů CR a památek
zajistit informovanost o dalších cílech
a památkách ve městě a okolí
Priority: PS 1

5.1.4 Zvýšit informovanost o bojištích 1866.
Ohledně péče o bojiště a pomníky padlých
úzce spolupracovat s Komitétem pro
udržování památek z války roku 1866.
Priority: PS 1, VS 1
5.1.5 Zajistit spolupráci s Povodím Labe
a Krajským úřadem KHK, dávat podněty
k využití vodní plochy Rozkoš pro sportovní
a rekreační účely
Priority: ŘS 2 stř., PS 2, VS 6
5.1.6 Propagovat specifika CR v ČS a blízkém
okolí – zavést značku CR ČS (B. Němcová,
Babiččino údolí, Rozkoš)
Priority: PS 1, VS 1
5.1.7 Zpracovat marketingovou studii pro CR v ČS
Priority: ŘS 1 kr., PS 3
5.1.8 Uvědomovat veřejnost o možnosti prezentace
akcí v Kalendáři akcí, průběžně Kalendář
aktualizovat a prezentovat jej na webu města
Priority: PS 2
5.1.9 Jasně definovat spolupráci mezi městem
a NPÚ a ostatními majiteli či provozovateli
nemovitostí v Babiččině údolí. Vytvářet tlak
na využití památek v Ratibořicích
Priority: ŘS 1 stř., PS 3, VS 4
5.1.10 Realizovat pravidelná setkání všech aktérů
CR na území města před sezónou a po
sezóně, společně řešit rozvoj CR, rozvíjet
spolupráci
Priority: PS 2, VS 2
5.1.11 Rozšířit spektrum podnikatelů vč. drobných
spolupracujících na rozvoji CR, organizovat
pravidelná setkávání
Priority: PS 1

o I-5.1.3.1 Počet
turistů
v jednotlivých
turistických cílech /
rok (↑)
o I-5.1.3.2
Spokojenost turistů s
informovaností (↑)
o I-5.1.4.1 Počet
návštěvníků bojiště /
rok (↑)

o PO-5.1.3.1
Evidence

o I-5.1.5.1 Počet
přijatých podnětů /
rok

o PO-5.1.5.1
Zpráva

o I-5.1.6.1 Počet
turistů / rok (↑)

o PO-5.1.6.1
Evidence

o PO-5.1.3.2
Anketa
o PO-5.1.4.1
Analýza

o I-5.1.7.1
o PO-5.1.7.1
Marketingová studie
MS
zpracována do VII.
2015
o I-5.1.8.1 Kalendář
o PO-5.1.8.1
akcí
KA
o I-5.1.8.2 Počet
o PO-5.1.8.2
přístupů na kalendář
Statistika
akcí
web. str.
o I-5.1.9.1 Spolupráce o PO-5.1.9.1
definována 2016
Smlouva
o I-5.1.9.2 Počet
o PO-5.1.9.2
nevyužívaných
Evidence
památek
v Ratibořicích / rok
(cíl: 0)
o I-5.1.10.1 Počet
o PO-5.1.10.1
setkání / rok (min. 2) Evidence
o I-5.1.10.2 Počet
o PO-5.1.10.2
účastníků / setkání
Evidence
o I-5.1.11.1 Počet
setkání / rok (min. 1)
o I-5.1.11.2 Počet
spolupracujících
podnikatelů / rok

o PO-5.1.11.1
Evidence
o PO-5.1.11.2
Evidence
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5.1.12 Založit Fond CR
Priority: PS 1

5.1.13 Zlepšit zapojení města do elektronických
informačních systémů týkajících se
cestovního ruchu

o I-5.1.12.1 Fond CR
založen do XII.
2016
o I-5.1.12.2 Výše
získaných
prostředků / rok
o I-5.1.13.1 Počet
systémů
prezentujících ČS /
rok

o PO-5.1.12.1
Fond CR
o PO-5.1.12.2
Rozpočet
Fondu CR
o PO-5.1.13.1
Evidence

5.2 Nabídka cestovního ruchu
Specifické cíle
5.2.1 Pokračovat v úspěšných akcích pro obyvatele
a návštěvníky města i mimo sezonu, vytvářet
nové (např. běžecká stopa, běh Babiččiným
údolím, bruslařská stopa …)
Priority: PS 1, VS 1
5.2.2 Realizovat a rozvíjet Slavnosti jiřinek jako
produkt turistického ruchu i jako celoměstský
festival, zapojit místní obyvatele do realizace
akce, zvýšit počet účastníků akce
Priority: VS 1

5.2.3 Podporovat akce a aktivity ve Vile Čerych
přínosné pro rozvoj města, navazovat
na úspěšnou činnost provozovatele (Centra
rozvoje ČS) a spolupracovat s ním
Priority: VS 1
5.2.4 Zajistit technickou podporu informačnímu
centru (IC) pro shromažďování skupin
zájemců o komentované prohlídky ve
spolupráci s dalšími subjekty, zajišťovat
kvalitu komentovaných prohlídek
Priority: PS 1

5.2.5 Vytvářet tematické balíčky dle cílových
skupin, obtížnosti a sezony reagující na
současné trendy a dostatečně je propagovat a
prezentovat pro potenciální uživatele

Indikátor

Prostředek
ověření
o PO-5.2.1.1
Evidence

o I-5.2.1.1 Počet
realizovaných
tradičních akcí / rok
o I-5.2.1.2 Počet
o PO-5.2.1.2
nových akcí / rok
Evidence
o I-5.2.2.1 Počet
o PO-5.2.2.1
Slavností jiřinek /
Evidence
rok (1)
o I-5.2.2.2 Počet
o PO-5.2.2.2
účastníků / slavnost
Evidence
(↑)
o I-5.2.2.3 Počet
o PO-5.2.2.3
aktivně zapojených
Evidence
občanů (↑)
o I-5.2.3.1 Počet akcí
o PO-5.2.3.1
ve VČ / rok
Evidence
o I-5.2.3.2
o PO-5.2.3.2
Spokojenost
Dotazník
provozovatele VČ
(↑)
o I-5.2.4.1 Počet
o PO-5.2.4.1
komentovaných
Evidence
prohlídek / rok
o I-5.2.4.2 Počet
o PO-5.2.4.2
účastníků prohlídek /
Evidence
rok (↑)
o I-5.2.4.3
o PO-5.2.4.3
Spokojenost
Evidence
účastníků (↑)
o I-5.2.5.1 Počet
o PO-5.2.5.1
balíčků / rok (↑)
Evidence
o I-5.2.5.2 Počet
o PO-5.2.5.2
uživatelů balíčků /
Evidence
rok (↑)
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5.2.6 Vytvářet turistické cíle, které přivedou turisty
do centra města
Priority: VS 4
5.2.7 Využívat moderních trendů v cestovním
ruchu (např. interaktivní expozice, naučné
stezky apod.)

o I-5.2.6.1 Počet
turistů v IC (↑)
o I-5.2.6.2
Spokojenost
podnikatelů (↑)
o I-5.2.7.1 I-5.1.2.1
Počet turistů v IC (↑)
o I-5.2.7.2
Spokojenost turistů
s nabídkou (↑)

o PO-5.2.6.1
Evidence
o PO-5.2.6.2
Anketa
o PO-5.2.7.1
Evidence
o PO-5.2.7.2
Evidence

5.3 Infrastruktura cestovního ruchu
Specifické cíle

Indikátor

5.3.1 Shromáždit všechny připravené dokumenty
k revitalizaci ATC, aktualizovat studii
revitalizace dle výsledků strategického
plánování, doplnit
- vybudovat biotopové koupaliště (přírodní
jezírka)
- vybudovat kryté sportoviště pro celoroční
využití pro návštěvníky i obyvatele města
Priority: ŘS 11 kr., VS 5
Poznámky z VS: Koupací jezírko! Priorita
5.3.2 Adaptovat ATC na současné potřeby rozvoje
cestovního ruchu a volného času obyvatel
města a pracovníků místních firem:
Náměty:
- sporty 21. století a adrenalinové sporty
pro mladé (např. U rampa / skatepark,
lanový park apod.)
- venkovní veřejná posilovna
- veřejné přírodní koupání
- outdoorové pobyty / výchovně vzdělávací
balíčky pro mládež spojené s poznáváním
okolních památek a přírodních
zajímavostí
- víceúčelové využití letního kina
- sportovní pobyty pro handicapované vč.
soutěží/mistrovství
- prostor pro hospodářské výstavy / Dny
města
- dopravní hřiště
- a další
Priority: ŘS 9 kr. + 8 stř., PS 2, VS 2

o I-5.3.1.1 Dokumenty
k ATC shromážděny
VII. 2014
o I-5.3.1.2 Studie
revitalizace ATC
aktualizována do III.
2015

o I-5.3.2.1 Studie
zpracována do XII.
2016,
projektová
dokumentace do XII.
2017
o Adaptace: etapy:
…
…
…
o I-5.3.2.2 Biotopové
koupaliště do 2016
o I-5.3.2.3 Kryté
sportoviště do 2020

Prostředek
ověření
o PO-5.3.1.1
Dokument
y
o PO-5.3.1.2
Aktualizov
aná studie

o PO-5.3.2.1
Studie,
projektová
dokumenta
ce
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5.3.3 Udržet minimálně stávající počet turistických
tras, zajistit dobré značení a dobrý stav
Priority: PS 1
5.3.4 Navýšit možnosti ubytování v České Skalici
Priority: ŘS 1 stř.
5.3.5 Zajistit a vybudovat mobiliář pro CR
vč. nabídky doplňkových služeb s návazností
na okolí (mapy, stojany na kola, půjčovna
kol, úschovna kol a věcí, servis, občerstvení,
přístřešky, venkovní tělocvičny apod.)

o I-5.3.3.1 Počet
turistických tras /
rok (╧)
o I-5.3.3.2 Spokojenost
turistů (↑)
o I-5.3.4.1 Počet lůžek
/ rok (↑)
o I-5.3.5.1
Spokojenost turistů
(↑)

o PO-5.3.3.1
Evidence
o PO-5.3.3.2
Anketa
o PO-5.3.4.1
Evidence
o PO-5.3.5.1
Anketa

5.4 Památky
Specifické cíle

Indikátor

5.4.1 Aktualizovat seznam památek ve městě, určit
postup rekonstrukcí z hlediska priorit.
Aktualizovat připravené studie rekonstrukcí
a na priority vypracovat stavební
dokumentace (připravit projekty).
Určitě zařadit:
Maloskalický muzejní areál
Priority: ŘS 3 kr. + 3 stř., PS 2, VS 5

o I-5.4.1.1 Seznam
památek vypracován
do XII. 2014
o I-5.4.1.2 Postup
rekonstrukcí dle
priorit určen do III.
2015
o I-5.4.1.3 Studie
a stavební
dokumentace
aktualizovány /
vypracovány dle
navrženého postupu
o I-5.4.2.1 Počet
neshod s postupem /
rok

5.4.2 Realizovat rekonstrukce dle navrženého
postupu a dotačních možností. Vybrané
rekonstrukce realizovat z rozpočtu města
Priority: ŘS 2 kr. + 1 stř
5.4.3 Prezentovat Vilu Čerych jako významnou
památku ve městě a jako dobrý příklad péče
o kulturní památku zapojenou do života
města přispívající k rozvoji komunity České
Skalice a okolí, využívanou k veřejně
prospěšným cílům v souladu s přáním jejich
původních majitelů a jako dobrý příklad
snahy o samofinancování provozu a údržby
památky
5.4.4 Rozšířit stávající naučnou stezku Bojiště
1866“ o nové zastávky
Priority PS: 1

o I-5.4.3.1 Počet
uživatelů služeb VČ
/ rok
o I-5.4.3.2 Počet
návštěvníků VČ /
rok
o I-5.4.3.3 Vila je
zahrnuta v propagaci
města (A/N)
o I-5.4.4.1 Počet
zastávek NS Bojiště
1866 / rok
o I-5.4.4.2 Počet
návštěvníků NS
Bojiště 1866 / rok

Prostředek
ověření
o PO-5.4.1.1
Seznam
památek
o PO-5.4.1.2
Postup
o PO-5.4.1.3
Studie
Stavební
dokumenta
ce
o PO-5.4.2.1
Zpráva
o PO-5.4.3.1
Evidence
o PO-5.4.3.2
Evidence
o PO-5.4.3.3
Propagace
o PO-5.4.4.1
Evidence
o PO-5.4.4.2
Průzkum
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Klíčová oblast 6: Doprava, infrastruktura
Klíčová oblast 6: Doprava, infrastruktura

Vize rozvoje oblasti
Doprava a infrastruktura v České Skalici v roce 2030
Ve městě je kvalitní dopravní infrastruktura. Vozovky, chodníky, cyklostezky a další
trasy jsou opraveny, dobudovány a udržovány. Komunikace jsou bezprašné a bezbariérové.
Je zajištěna dobrá dopravní obslužnost různými druhy dopravy (auta, autobusy, vlaky,
kola, lodě …), cestujícím slouží nové autobusové nádraží, které je situováno mimo centrum
města a je dopravně propojené s nádražím ČD a ostatními částmi města (Zlíčem, Zájezdem,
Spytou, Ratibořicemi). Jsou vyřešeny komplikace dopravy směrem na Červený Kostelec.
Napojení hlavní komunikace na ostatní je dostatečně kapacitní a bezpečné (křižovatka
u Spyty je bezpečná).
Je vybudován efektivní systém parkování, který neruší vzhled centra města ani život
obyvatel a současně má dostatečnou kapacitu pro parkování pro občanskou vybavenost
(podzemní parkoviště) a návštěvníky města (parkoviště u areálu muzea). Existují odstavná
parkoviště pro místní větší firmy vč. parkoviště pro nákladní auta.
Je zajištěna bezpečnost dopravy vč. osvětlených přechodů.
Existuje rozvinutá, moderní a funkční síť pěších tras, cyklotras a dalších tras (např. inline stezek) s dobrým napojením na další druhy dopravy a propojením s okolní krajinou
a městy. Cyklostezky a cyklotrasy jsou napojeny na širší region.
Turistické cíle (Ratibořice, Rozkoš, maloskalický památkový areál, vojenský hřbitov
bitvy 1866 ad.) jsou vzájemně a s centrem města dopravně dobře propojeny kvalitními
a bezpečnými komunikacemi pro různé druhy dopravy (vláček, loď, bus …) vč. pěší a cyklo.
Bažantnice a cesta do Ratibořic je zrekonstruovaná, zpevněná a pravidelně udržovaná.
Je dobudována a dobře udržována kvalitní infrastruktura ve všech částech města. Je
zajištěno dostatečné čištění odpadních vod.
Město je dostatečně osvětleno energeticky úspornými svítidly, která neznečišťují okolí
světelným smogem.
Bažantnice a cesta do Ratibořic je zrekonstruovaná, zpevněná a pravidelně udržovaná.
Město podporuje nemotorovou a zelenou dopravu.
Je vybudován přehledný informační/orientační systém a dopravní značení.
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Strategické cíle
Strategický cíl

Indikátor

o I-S-6.I.1 Poměr km
S-6.I Zajistit kvalitní, bezpečné
napojených
a jednoznačné (zřejmé, dobře
komunikací /km
srozumitelné) napojení významných
nenapojených
cílů ve městě a okolí s centrem města
komunikací
i jednotlivými jeho částmi
o I-S-6.I.2 Spokojenost
občanů a návštěvníků
města (↑)
o I-S-6.II.1 Počet kolizí
S-6.II Zajistit bezpečnost dopravy
(↓)
o I-S-6.II.2 Závažnost
kolizí (↓)
o I-S-6.II.3 Spokojenost
občanů a návštěvníků
(↑)
o I-S-6.III.1 Využívání
S-6.III Vybudovat efektivní systém
parkovacích míst
parkování zohledňující potřeby
o I-S-6.III.2 Spokojenost
občanů, podnikatelů a návštěvníků
občanů, podnikatelů
města
a návštěvníků (↑)
o I-S-6.III.3 Počet
přestupků (↓)
o I-S-6.IV.1 doplnit
S-6.IV Dobudovat a udržovat kvalitní
o I-S-6.IV.2
infrastrukturu vč. dopravní
o I-S-6.IV.3
o I-S-6.IV.4
o I-S-6.IV.5
o I-S-6.V.1 Intenzita
S-6.V Zklidnit dopravu v centru města
dopravy (↓)
a snížit tranzitní dopravu městem
o I-S-6.V.2 Spokojenost
občanů a návštěvníků
(↑)
o I-S-6.VI.1 Úroveň
S-6.VI Zajistit dostatečně kapacitní
kvality dopravy (↑)
a bezpečné napojení hlavní
komunikace na vedlejší
o I-S-6.VI.1 Počet kolizí
S-6.VII Podporovat nemotorovou dopravu

Prostředek
ověření
o PO-S-6.I.1
Evidence

o PO-S-6.I.2
Anketa
o PO-S-6.II.1
Statistika
o PO-S-6.II.2
Statistika
o PO-S-6.II.3
Anketa
o PO-S-6.III.1
Dopr. průzkum
o PO-S-6.III.2
Anketa
o PO-S-6.III.3
Statistika
o PO-S-6.IV.1
o PO-S-6.IV.2
o PO-S-6.IV.3
o PO-S-6.IV.4
PO-S-6.IV.5
o PO-S-6.V.1
Dopr. průzkum
o PO-S-6.V.2
Anketa
o PO-S-6.VI.1
Výpočet
kapacity
křižovatek
o PO-S-6.VI.2
Evidence
o PO-S-4.VII.1
Evidence

o I-S-6.VII.1 Km
cyklostezek, pěších
a dalších stezek (↑)
o I-S-6.VII.2 Počet cyklo o PO-S-6.VII.2
stání
Evidence
o I-S-6.VII.3
o PO-S-6.VII.3
Spokojenost občanů
Evidence
a návštěvníků (↑)
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o I-S-6.VIII.1 Počet
o PO-S-6.VIII.1
dobíjecích a
Evidence
tankovacích stanovišť
(↑)
o I-S-6.VIII.2 Počet
o PO-S-6.VIII.2
klientů
Evidence
o I-S-6.IX.1 Spokojenost o PO-S-6.IX.1
S-6.IX Udržet dopravní obslužnost,
obyvatel, návštěvníků a
Anketa
dopravní dostupnost města, zlepšit
uživatelů města (↑)
dopravní obslužnost u cílů nad 50km
S-6.VIII Podporovat zelenou dopravu

Podoblasti:
6.1 Silniční a motorová doprava
6.2 Doprava v klidu
6.3 Cyklistická a doprava
6.4 Veřejná hromadná doprava
6.5 Infrastruktura

Specifické cíle
6.1 Silniční a motorová doprava
Specifické cíle
6.1.1 Zvýšit bezpečnost křižovatek
Priority: ŘS 2 stř., PS 3

6.1.2 Zavést úsekové měření rychlosti cca
100 m od křižovatek na obchvatu
Priority: ŘS 1 kr., VS 1
6.1.3 Na vytipovaných úsecích komunikací
instalovat semafory s radarem

6.1.4 Regulovat tranzitní dopravu městem
– na příjezdových komunikacích
od obchvatu provést úpravy

Indikátor

Prostředek
ověření
o I-6.1.1.1
Dopravní
průzkum

o I-6.1.1.1 Relativní
nehodovost (počet
dopravních
nehod/1t.vozidel) / rok (↓)
o I-6.1.1.2 % vozidel
o I-6.1.1.2
překračujících
Zpráva
povolenou rychlost / rok
(↓)
o I-6.1.2.1 Úsekové
o I-6.1.2.1
měření rychlosti
Zpráva
zavedeno do 2017
o I-6.1.3.1 Úseky
komunikací vytipovány
do XII. 2016
o I-6.1.3.2 Semafory
s radarem instalovány
do XII. 2018
o I-6.1.4.1 Podíl tranzitní
dopravy ve městě (↓)

o PO-6.1.3.1
Zpráva
o PO-6.1.3.2
Zpráva
o PO-6.1.4.1
Dopravní
průzkum
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a iniciovat změnu dopravního značení
Priority: PS 1
6.1.5 Zavést jasný a přehledný navigační
o I-6.1.5.1 Spokojenost
systém pro automobilovou dopravu
řidičů (↑)
ve městě

o PO-6.1.5.1
Anketa

6.2 Doprava v klidu
Specifické cíle
6.2.1 Regulovat parkování v centru města
tak, aby se zvýšily možnosti
krátkodobého parkování
Priority: ŘS 5 kr., PS 4, VS 4

6.2.2 Vymístit parkování autobusů z centra
města
Priority: ŘS 1 kr., VS 1
6.2.3 Zajistit parkování pro významné
turistické cíle
Priority: ŘS 1 kr.

6.2.4 Zajistit parkování v obytných
oblastech města
Priority: ŘS 2 kr., PS 1, VS 1

Indikátor
o I-6.2.1.1 Počet
parkovacích míst pro
krátkodobé parkování
(↑)
o I-6.2.1.2 Spokojenost
obyvatel (↑)
o I-6.2.1.3 Počet
přestupků / rok (↓)
o I-6.2.2.1 Počet autobusů
parkujících v centru
města (cíl: 0)
o I-6.2.3.1 Spokojenost
návštěvníků (↑)
o I-6.2.3.2 Počet tur. cílů /
počet tur. cílů se
zajištěným parkováním
(cíl: 1)
o I-6.2.4.1 Dopravní
studie zpracována do
XII. 2017
o I-6.2.4.2 Počet
parkovacích míst
v obytných oblastech (↑)
o I-6.2.4.3 Spokojenost
obyvatel (↑)

Prostředek
ověření
o PO-6.2.1.1
Evidence
o PO-6.2.1.2
Anketa
o PO- 6.2.1.3
Statistika
o PO-6.2.2.1
Evidence
o PO-6.2.3.1
Anketa
o PO-6.2.3.2
Evidence
o PO-6.2.4.1
Dopravní
studie
o PO-6.2.4.2
Evidence
o PO-6.2.4.3
Anketa

6.3 Cyklistická a pěší doprava
Specifické cíle

Indikátor

6.3.1 Vybudovat cyklotrasy a cyklostezky
a pěší trasy provázané jak v rámci
města, tak s komunikacemi v širším
okolí, zajistit propojení jednotlivých
částí města a napojení na turistické
cíle
Priority: ŘS 1 kr. + 4 stř., PS 4, VS 1

o I-6.3.1.1 Km
provázaných
cyklostezek / rok (↑)
o I-6.3.1.2 Km
provázaných cyklotras /
rok (↑)
o I-6.3.1.3 Km
provázaných pěších tras
/ rok (↑)

Prostředek
ověření
o PO-6.3.1.1
Evidence
o PO-6.3.1.2
Evidence
o PO-6.3.1.3
Evidence
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6.3.2 Vybudovat kvalitní bezpečné zázemí
pro parkování kol (např. sledované
kamerou)
6.3.3 Zvýšit bezpečnost cyklistické
dopravy (např. vodorovným
dopravním značením)
Priority: ŘS 1 kr., PS 1

o I-6.3.1.4 Spokojenost
obyvatel (↑)
o I-6.3.1.5 Spokojenost
turistů (↑)
o I-6.3.2.1 Počet míst pro
parkování kol / rok (↑)

o PO-6.3.1.4
Anketa
o PO-6.3.1.5
Anketa
o PO-6.3.2.1
Evidence

o I-6.3.3.1 Počet nehod
s účastí cyklistů (↓)
o I-6.3.3.2 Spokojenost
cyklistů (↑)

o PO-6.3.3.1
Evidence
o PO-6.3.3.2
Anketa

6.4 Veřejná hromadná doprava
Specifické cíle

Indikátor

6.4.1 V sezoně zajistit veřejnou dopravu
o I-6.4.1.1 Počet tur. cílů /
k turistickým cílům, propojit
počet tur. cílů
turistické cíle a centrum města,
propojených veřejnou
zajistit možnost alternativní atraktivní
dopravou s centrem
dopravy, snížit kolize turistů
města / rok (cíl: 1)
v exponovaných místech
o I-6.4.1.2 Počet uživatelů
Priority: ŘS 1 kr., PS 1
veřejné hromadné
dopravy (↑)
o I-6.4.1.3 Spokojenost
turistů (↑)
6.4.2 Zajistit přehledný systém značení
o I-6.4.2.1 Počet uživatelů
navádějící na veřejnou hromadnou
veřejné hromadné
dopravu propojený s ostatními
dopravy (↑)
navigačními systémy (propojit s SC
4.3.7)
Priority: PS: 1
6.4.3 Zajistit bezbariérovost veřejné
o I-6.4.3.1 Počet spojů
hromadné dopravy
veřejné hromadné
dopravy / počet
bezbariérových spojů
veřejné hromadné
dopravy (cíl: 1)
6.4.4 Snížit počet nástupních míst
o I-6.4.4.1 Počet
autobusové dopravy na náměstí
nástupních míst
o I-6.4.4.2 Spokojenost
cestujících (↑)
6.4.5 Zachovat zastávky cyklobusů,
o I-6.4.5.1 Zastávky
skibusů a skivlaků ve městě
cyklobusů, skibusů
a skivlaků ve městě
zachovány A/N

Prostředek
ověření
o PO-6.4.1.1
Evidence

o PO-6.4.1.2
Evidence
o PO-6.4.1.3
Anketa
o PO-6.4.2.1
Evidence

o PO-6.4.3.1
Evidence

o Po-6.4.4.1
Evidence
o PO-6.4.4.2
Anketa
o PO-6.4.5.1
Evidence

6.5 Infrastruktura
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Specifické cíle
6.5.1 Zvýšit bezpečnost na stávajících
přechodech bezpečnostními prvky
(osvětlení apod.) a zajistit jejich
bezbariérovost
Priority: ŘS 3 stř., PS 2, VS 2
6.5.2 Vybudovat bezpečné a bezbariérové
přechody na kritických místech

6.5.3 Dobudovat nové chodníky u nové
zástavby
Priority: VS 2
6.5.4 Zlepšit stav povrchu chodníků
a jejich údržbu
Priority: ŘS 5 kr., PS 1, VS 2
6.5.5 Zlepšit stav povrchu místních
komunikací a jejich údržbu
Priority: ŘS 2 kr. + 1 stř., PS 1, VS 1
6.5.6 Zajistit bezbariérovost místních
komunikací vč. chodníků
Priority: ŘS 1 stř., VS 1
6.5.7 Zajistit napojení m.č. Zlíč na centrum
města Česká Skalice a Ratibořice
bezpečnými komunikacemi
Priority: VS 1
6.5.8 Zajistit dobrý stav cesty od vstupu
do Bažantnice po zámecký park vč.
mobiliáře
Priority: VS 1
6.5.9 Propojit cyklotrasu kolem Rozkoše
s Ratibořicemi s návazností
na plánovanou cyklostezku
do Ratibořic
Priority: ŘS 4 stř.
6.5.10 Vybudovat bezpečný přechod přes
Úpu souběžně s Vilémovým mostem
6.5.11 Opravit příjezdové komunikace
a parkovací plochu u sportovního
areálu Ruchadlo v Zájezdě.

Indikátor
o I-6.5.1.1 Počet nehod na
přechodech / rok (↓)
o I-6.5.1.2 Počet přechodů
/ počet bezbariérových
přechodů (cíl: 1)
o I-6.5.2.1 Počet
kritických míst / počet
kritických míst
s vybudovanými
přechody / rok (cíl: 1)
o I-6.5.2.2 Počet nehod
s účastí chodců / rok (↓)
o I-6.5.3.1 Počet lokalit
nové zástavby / počet
lokalit nové zástavby
s chodníky / rok (cíl: 1)
o I-6.5.4.1 Počet m
rekonstruovaných
chodníků / rok
o Spokojenost obyvatel (↑)
o I-6.5.5.1 Km místních
komunikací / km
místních komunikací
v dobrém stavu / rok
(cíl: 1)
o I-6.5.6.1 Km místních
komunikací / km
bezbariérových místních
komunikací / rok (cíl: 1)
o I-6.5.7.1 Spokojenost
obyvatel (↑)
o I-6.5.7.2 Spokojenost
turistů (↑)
o I-6.5.8.1 Spokojenost
obyvatel (↑)
o I-6.5.8.2 Spokojenost
turistů (↑)
o I-6.5.9.1 Cyklotrasa
kolem Rozkoše
propojena
s Ratibořicemi do …

Prostředek
ověření
o PO-6.5.1.1
Statistika
o PO-6.5.1.2
Evidence
o PO-6.5.2.1
Evidence

o PO-6.5.2.2
Statistika
o PO-6.5.3.1
Evidence
o PO-6.5.4.1
Evidence
o PO-6.5.5.1
Evidence

o PO-6.5.6.1
Evidence
o PO-6.5.7.1
Anketa
o PO-6.5.7.2
Anketa
o PO-6.5.8.1
Anketa
o PO-6.5.8.2
Anketa
o PO-6.5.9.1
Zpráva

o I-6.5.10.1 Most
vybudován do 2025

o PO-6.5.9.1

o I-6.5.6.1 Příjezdové
komunikace a parkovací
plocha u sportovního

o PO-6.5.10.1
Zpráva
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Klíčová oblast 6: Doprava a infrastruktura

6.5.12 Vybudovat pěší turistické trasy;
udržovat dobrý stav tras

o
o

6.5.13 Vybudovat záchytné autobusové
parkoviště s kapacitou pro linkové
spoje a turistické autobusy
Priority: PS 1

o

6.5.14 Rekonstruovat vodovodní síť v místní o
části Zájezd a vybudovat vodovodní
síť v Ratibořicích
Priority: ŘS 1 kr., VS 1
o
6.5.15 Provést generel kanalizace města
a městských částí - posoudit stávající
stav kanalizace, odhalit slabá místa,
v rámci možností dosáhnout
vyloučení dešťových vod ze systému
jednotné kanalizace
6.5.16 Snížit počet nepřipojených obyvatel
na městskou kanalizaci

o

6.5.17 Podporovat rozvoj kanalizační sítě
s cílem neznečišťovat ú.n. Rozkoš
6.5.18 Realizovat výstavbu retenčních
nádrží, jímacích systémů dešťové
vody a opatření vedoucí k ochraně,
zachování a posílení podzemních
zdrojů pitné vody

o

6.5.19 Vybudovat infrastrukturu
ve strategicky významných
rozvojových plochách definovaných
vedením města v souladu s územním
plánem
Priority: ŘS 2 kr., PS 2

6.5.20 Podpořit přeložku vysokotlakého
vedení plynovodu dle připraveného
projektu (jižní varianta), a tím uvolnit

o
o

o

areálu Ruchadlo
v Zájezdě opraveny do
…
I-6.5.11.1 Km pěších
tras / rok (↑)
I-6.5.11.2 Spokojenost
uživatelů (↑)
I-6.5.13.1 Záchytné
autobusové parkoviště
s kapacitou pro linkové
spoje a turistické
autobusy vybudováno do
…
I-6.5.14.1 Vodovodní síť
v Zájezdě
rekonstruována do 2017
I-6.5.14.2 Vodovodní síť
v Ratibořicích
vybudována do 2025
I-6.5.15.1 generel
kanalizace města
a městských částí
proveden do …
I-6.5.15.2 Průtok vody
v ČOV při deštích / rok
I-6.5.16.1 Počet
nepřipojených obyvatel /
rok (cíl: do 2016: 0)
I-6.5.17.1 Km
kanalizace / rok
I-6.5.18.1 Průtok vody
v ČOV při deštích / rok

o PO-6.5.12.1
Evidence
o PO-6.5.12.2
Anketa
o PO-6.5.13.1
Zpráva

o PO-6.5.14.1
Zpráva
o PO-6.5.14.2
zpráva
o PO-6.5.15.1
Zpráva
o PO-6.5.15.2
Zpráva
z měření
o PO-6.5.16.1
Evidence
o PO-6.5.17.1
Evidence
o PO-6.5.18.1
Zpráva
z měření
o PO-6.5.18.2
Zpráva
z měření
o PO-6.5.19.1
Zpráva

o I-6.5.18.2 Stav
podzemních zdrojů pitné
vody / rok
o I-6.5.19.1 Strategicky
významné rozvojové
plochy definovány do …
o I-6.5.19.2 Počet
o POstrategicky významných
6.5.19.2Zprá
rozvojových ploch /
va
počet strategicky
významných
rozvojových ploch
s vybudovanou
infrastrukturou / rok
o I-6.5.20.1 Přeložka
o PO-6.5.20.1
realizována A/N / do ….
Zpráva
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Klíčová oblast 6: Doprava a infrastruktura
pozemky ve městě
Priority: PS 1
6.5.21 Podporovat vybudování dobíjecích
stanic pro elektromobily, elektro
kola, stanic CNG a další alternativní
pohony
Priority: ŘS 1 stř., VS 5
6.5.22 Rekonstruovat a rozšiřovat
infrastrukturu pro osvětlení města
ekonomicky a ekologicky úspornými
typy svítilen
6.5.23 Stanovit a aplikovat standardy kvality
autobusových zastávek

o I-6.5.21.1 Počet
dobíjecích stanic / rok

o PO-6.5.21.1

o I-6.5.22.1 Spotřeba
energie / počet svítilen
o I-6.5.22.2 Svítivost

o PO-6.5.22.1

o I-6.5.23.1 Standardy
kvality autobusových
zastávek stanoveny
do …
o I-6.5.23.2 Počet
autobusových zastávek
splňujících standardy
(100%)

o PO-6.5.23.1

PO-6.5.23.2
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III.D Priority rozvoje města Česká Skalice
V průběhu i závěru tvorby Strategického plánu „Česká Skalice 2030“ byly zjišťovány priority
týkající se rozvoje města z pohledu různých cílových skupin a subjektů.
Priority jsou uvedeny u specifických cílů v návrhové části Strategického plánu.
Vysvětlivky:
počet hlasů a původ hlasování
ŘS = členové Řídící skupiny volili priority napříč klíčovými oblastmi na jejich 3. jednání
26. 5. 2014, přičemž zkratka „kr.“ znamená krátkodobou prioritu (1-3 roky) a zkratka stř.
znamená střednědobou prioritu (4-7 let);
PS = členové pracovních skupin volili priority ve své oblasti;
VS = účastníci veřejného setkání volili priority v libovolné oblasti.
Vždy je uveden počet hlasů, které cíl obdržel.
Tyto priority mohou být vodítkem pro rozhodování o konkrétních akcích, aktivitách
a projektech. Je potřeba brát je jako orientační vodítko, protože jejich volba závisela
na složení účastníků té které akce.
V průběhu ověřovací fáze implementace Strategického plánu budou priority dále
upřesněny a porovnány s kapacitou města a vnějšími možnostmi.
Dále uvedená orientační tabulka shrnuje preferencí občanů, zástupců NNO, podnikatelů
a dětí a mládeže vzhledem k rozvoji města Česká Skalice.
Občané, zástupci NNO a podnikatelé byli osloveni, aby vybrali z potenciálního rozvoje
města pro ně nejdůležitější charakteristiky. V následující tabulce jsou uvedena pořadí, tak
jak je zvolila daná skupina (1. = nejdůležitější charakteristika města až 9. = nejméně
důležitá charakteristika města pro danou skupinu). Tam, kde více charakteristik dostalo
stejný počet hlasů, je uvedeno stejné pořadí. Je také uveden průměr pořadí.
Charakteristiky jsou seřazeny sestupně podle průměru hodnocení.
U dětí jsou vyznačeny charakteristiky, které odpovídají jejich vyjádření (kresby, slohové
práce, prezentace) smajlíkem.
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Čím by se podle
Vás měla Česká
Skalice
v budoucnu stát?

městem s dostatkem
pracovních
příležitostí a
zdravým
podnikatelským
prostředím
čistým městem
s dostatkem zeleně
a kvalitním
životním
prostředím
bezpečným městem
městem sportu,
kultury
a volnočasových
aktivit
městem cestovního
ruchu
klidným městem
pro příjemné
bydlení
městem s možností
kvalitního
vzdělávání
městem s dostatkem
obchodů
a kvalitními
službami
městem s bohatým
společenským
životem
městem otevřeným
pro nové obyvatele

Zástupci
Občané Podnikatelé
Občané NNO –
průzkum
– kulatý
Veřejné
kulatý
názorů
stůl
setkání I.
stůl
Celkové Celkový
707
Volilo 6
53
34
pořadí průměr
respondentů,
účastníků,
hlasujících, účastníků,
max. 3
max. 3
1 volba
max. 3
volby
volby
volby

Děti
MŠ
a ZŠ

2.

1.

4.

1.

1.

2

1.

6.

1.

2.

2.

2,5



3.

2.

3.

3.

2,7



6.

3.

2.

3.

4.

3,5



7.

5.

5.

1.

5.

4,5



4.

4.

9.

3.

6.

5



8.

5.

7.

3.

7.

5,8



5.

6.

8.

8.

6,3



9.

7.

6.

9.

6,3



10.

7.

10.

10.

9



3.
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IV. Implementace Strategického plánu
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IV.A Hlavní zásady realizace a monitoringu realizace Strategického
plánu, implementační cyklus
Tato část je samostatnou přílohou, která byla odsouhlasena Řídící skupinou.
Bude vstupním materiálem pro další pokračování projektu, bude upravena
dle průběhu implementace Strategického plánu v dalším průběhu projektu a
finalizována v červnu 2015.
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V. Přílohy
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V.A Seznam členů Řídící skupiny pro zpracování Strategického
plánu rozvoje města Česká Skalice 2030
číslo

Titul/Jméno/Příjmení

Organizace/Instituce/
Oblast působení
Místostarosta

1.

Ing. arch. Jaroslav Andres

2.

Bc. Antonín Bednář

Českoskalické vodárny s. r. o.

3.

Ing. Radim Doleček

Zastupitel města

4.

Bc. Petr Fejfar

Zastupitel města

5.

Ing. Jiří Fišer

Zemědělské družstvo Dolany

6.

Ing. Zdeněk Haman

7.

Mgr. Josef Hanek

8.

Ing. Jan Harant

9.

PhDr. Vlastimil Havlík, Ph.D.

10.

Jaroslav Hitschfel

11.

Ing., Mgr. Zuzana Holická, MBA

12.

Tomáš Hubka

13.

Zdeněk Jakubský

14.

Ing. Jitka Kábrtová

Městský úřad Česká Skalice

15.

Vladimír Kmošťák

Městský úřad Česká Skalice

16.

Květa Ležovičová

Centrum rozvoje Česká Skalice, o. p. s.

17.

Bc. Martina Libnarová

18.

Martina Pavlasová

19.

Hubert Polonček

20.

Ing. arch. Jan Sedlák

21.

Bc. Martin Staněk, DiS.

Městský úřad Česká Skalice

22.

Ing. Jaroslava Stránská

Městský úřad Česká Skalice

23.

Ing. Jan Šnajdr

Autocamping Rozkoš s. r. o.

24.

Jan Špelda

25.

Ing. Zbyněk Šrůtek

26.

Pavel Včeliš

27.

Helena Vítová

28.

PaedDr. Zdeňka Vítová

Mateřská škola J. A. Komenského
Základní škola

29.

Ing. Magda Zákravská

Městský úřad Česká Skalice

Farmet a. s.
Radní města + Jednotka Sboru dobrovolných hasičů
+ TJ Sokol Česká Skalice, JUDO CLUB
Agro CS a. s.
UPM — Muzeum textilu
Městský úřad Česká Skalice
Domov důchodců a Ústav sociální péče
Městský úřad Česká Skalice
Proma Reha s. r. o.

Komise komunitního plánování
Komise kulturní
Komise dopravní + Myslivecké sdružení Babiččino
údolí se sídlem ve Studnici
Externí odborník

Komise sportovní + Špelda s. r. o.
Zastupitel města
Městská policie Česká Skalice
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V.B Seznam členů pracovních skupin pro klíčové oblasti rozvoje
města Česká Skalice v rámci strategického plánování rozvoje města
do r. 2030
1. Podnikání, zaměstnanost, služby, obchod, průmysl, zemědělství
P. č.

Titul/Jméno/Příjmení

Organizace/Instituce/Oblast působení

1.

Bc. Petr Fejfar

Zastupitel města

2.

Ing. Jiří Fišer

Zemědělské družstvo Dolany

3.

Ing. Zdeněk Haman

4.

Ing. Jan Harant

Agro CS a. s.

5.

Milan Petráček

P. J. P. T. s. r. o.

6.

Bc. Martin Staněk, DiS.

7.

Jan Zvára

Partners Financial Services, a.s.

8.

Leoš Birke

Farmet a. s.

Farmet a. s.

Městský úřad Česká Skalice

2. Životní prostředí, příroda, krajina, veřejná prostranství, čistota,
zeleň, bydlení, výstavba, vzhled města, urbanismus
P. č.

Titul/Jméno/Příjmení

Organizace/Instituce/Oblast působení

1.

Bc. Antonín Bednář

Českoskalické vodárny s. r. o.

2.

Ing. Radim Doleček

3.

Ing. Zbyněk Šrůtek

4.

Ing. arch. Oldřich Rejl

5.

Ing. Magda Zákravská

Zastupitel města
Zastupitel města + Výbor rozvoje města a
dlouhodobých investic
Junák, svaz skautů a skautek ČR, středisko
Jiřího Šimáně
Městský úřad Česká Skalice

6.

Marie Karásková

7.

Vladimír Kmošťák

8.

Ing. Petr Kuna

9.

Ing. Jan Fetter

Městský úřad Česká Skalice
Městský úřad Česká Skalice, Technické
služby
Správa CHKO Broumovsko
Zastupitel + Český zahrádkářský svaz, ZO,
Česká Skalice
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3. Kultura, sport, volný čas, společenský život, školství, vzdělávání
P. č.

Titul/Jméno/Příjmení

1.

Olga Faltová

2.

Jaroslava Steinbachová

Organizace/Instituce/Oblast působení
Městský úřad Česká Skalice
TJ Sokol Česká Skalice
Městský úřad Česká Skalice, Regionální
sportovní centrum mládeže (RSCN)
Rozkoš

3.

Jan Holý

4.

Jan Špelda

Komise sportovní + Špelda s. r. o.

5.

Helena Vítová

Mateřská škola J. A. Komenského

6.

PaedDr. Zdeňka Vítová

7.

Eva Schwarzová

8.

Jan Horký

9.

Mgr. Ladislav Horký

10.

Zdeněk Joudal

11.

PaedDr. Hana Vavřínová

12.

Martina Pavlasová

Komise kulturní+ Zastupitelka města

13.

Ladislava Kabelová

Městský úřad Česká Skalice

14.

Mgr. Jiřina Polončeková

Zastupitelka + Radní města

Základní škola
Dětský divadelní soubor RARAŠI, o. s. +
Místní část Malá Skalice
SVČ Bájo Česká Skalice, vedoucí souboru
Musica Per gaudium
TJ Jiskra Česká Skalice o. s. RSCM
Rozkoš
SVČ Bájo Česká Skalice

4. Řízení a rozvoj města, spolupráce, informovanost, bezpečnost,
sociální a zdravotnické služby
P. č.

Titul/Jméno/Příjmení

Organizace/Instituce/Oblast působení

1.

Jaroslav Hitschfel

Městský úřad Česká Skalice

2.

Ing. Jitka Kábrtová

Městský úřad Česká Skalice

3.

Bc. Martin Staněk, DiS.

Městský úřad Česká Skalice

4.

Pavel Včeliš

5.

Ing. Aleš Vodička

6.

Bc. Bohumila Bejrová

Městská policie Česká Skalice
Finanční výbor + Zastupitel města
Městský úřad Česká Skalice
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5. Cestovní ruch, památky, rekreace
P. č.

Titul/Jméno/Příjmení

Organizace/Instituce/Oblast působení
Místostarosta

1.

Ing. arch. Jaroslav Andres

2.

Ivan Češka

3.

Jitka Erlebachová

4.

PhDr. Vlastimil Havlík, Ph.D.

5.

Květa Ležovičová

Centrum rozvoje Česká Skalice, o. p. s.

6.

Ing. Jan Šnajdr

7.

Tomáš Vondryska

8.

Leo Pavel

Autocamping Rozkoš s. r. o.
Komitét pro udržování památek z války
roku 1866
V důchodu

9.

Vladimíra Janková

Městský úřad Česká Skalice

10.

Mgr. Milan Horký

Muzeum Boženy Němcové

11.

Kateřina Kozáková

Zastupitelka města

Správa státního zámku Ratibořice
Městský úřad Česká Skalice
UPM — Muzeum textilu

6. Doprava, infrastruktura
P. č.

Titul/Jméno/Příjmení

Organizace/Instituce/Oblast působení

1.

David Bořek

Zastupitel + FC Ležák

2.

Ing. Josef Hauck

3.

Hubert Polonček

4.

Pavel Včeliš

5.

Ing. Josef Hladík

Zastupitel města, Radní města

6.

Ing. Petr Kumpošt

Učitel na VŠ - odborník na dopravu

7.

Bc. Martin Staněk, DiS.

Městský úřad Česká Skalice

8.

Martin Řehák

Městský úřad Česká Skalice

9.

Luděk Ravinger

Městský úřad Česká Skalice

Hauckovi, s. r. o.
Komise dopravní + Myslivecké sdružení
Babiččino údolí se sídlem ve Studnici
Městská policie
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V.C Seznam podkladů pro přípravu Strategického plánu rozvoje
města Česká Skalice do roku 2030
Místní úroveň:
1. Současně platný Územní plán a Zadání pro nový Územní plán
http://www.ceskaskalice.cz/cs/mestsky-urad/uzemni-plan/
2. Anketa mezi podnikateli 2011
3. Strategický plán města do r. 2015
4. Závěrečná zpráva pracovní skupiny pro Revitalizaci centra města Česká Skalice,
zpracovaný projekt revitalizace centra města (dokument)
5. Zpracované projekty na stezky v České Skalici
6. Zpracovaná studie školního areálu v místě současné jídelny
7. Výběrové řízení na zpracovatele studie nového sportovního areálu + ekonomická
analýza vybudování nového školního areálu
8. Studie modernizace vodovodního řádu
9. Studie revitalizace muzejního areálu
10. Studie zastavitelnosti rohu na náměstí multikulturním centrem
11. Studie + projekt nového bazénu a koupaliště v ATC Rozkoš
12. Koncepce dopravy, Regulace dopravy a dopravního značení
13. Česká Skalice očima dětí a mládež (září - listopad 2013)
14. Výsledky besedy se seniory (říjen 2013)
15. Výsledky názorového průzkumu (listopad 2013)
16. Výsledky veřejného setkání (listopad 2013)
17. Výsledky kulatého stolu s podnikateli (listopad 2013)
18. Výsledky kulatého stolu se zástupci neziskových organizací (listopad 2013)
19. Analýza města Česká Skalice (listopad 2013)
20. SWOT analýza města Česká Skalice (listopad 2013) – bude zpracováno
Regionální úroveň:
1. Studie rozvoje šetrného cestovního ruchu v Babiččině údolí zpracovaná v rámci
projektu Blokového grantu „Harmonie kulturní krajiny na území NPP a NKP
Babiččino údolí“ (2008-2010), Centrum rozvoje Česká Skalice
2. „Život a podnikání v chráněných územích“, sborník příspěvků ze závěrečné
konference k projektu „Harmonie kulturní krajiny na území NPP a NKP Babiččino
údolí“ doplněný tematickými díly žáků základních škol na území MAS Mezi Úpou a
Metují a SVČ Bájo Česká Skalice, Žernov 15. 4. 2010
3. Plán péče o NPP Babiččino údolí na roky 2006 – 2015 a nově připravovaný plán péče
i NPP Babiččino údolí na roky 2015 - 2024
4. Platný plán péče o PR Dubno
5. ČÍŽEK O. & ZÁMEČNÍK J., 2011: Výsledky výzkumu vlivu typu lučního
managementu na společenstva denních motýlů v NPP Babiččino údolí v roce 2011.
Msc. Depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Ústřední seznam ochrany
přírody, Praha, 26 pp.
6. Šindlar, M. a kol. 2004: Využití historického závlahového systému pro revitalizaci
NPP Babiččino údolí. Studie. [Depon. In: Správa CHKO Broumovsko, Police n.M.].
7. Šindlar s.r.o. 2012: Plán péče o PP Pod Rýzmburkem na období 2013-2028. [Depon.
In: KÚ Královéhradeckého kraje, odd. ochrany přírody, Hradec Králové].
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8. Koncepce cyklodopravy v Královéhradeckém kraji http://www.krkralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/koncepce-cyklodopravy-kralovehradeckeho-kraje31629/
9. Rozvojové aktivity kolem přehrady Rozkoš (cyklo a in-line stezka okolo Rozkoše)
10. Rozvojová strategie Regionu mezi Úpou a Metují / Integrovaná strategie území mezi
Úpou a Metují http://www.meziupouametuji.cz/stranky/rozvojova-strategie-regionumas.htm
11. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje (SRK) 2006 – 2015 http://www.krkralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=222
12. Analýzy, koncepce, územní plánování a další rozvojové dokumenty
Královehradeckého kraje vč. zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje (vyšší
územně plánovací dokumentace) http://www.krkralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=242
13. Příhraniční oblasti – projekt „Brána k sousedům“ http://www.krkralovehradecky.cz/scripts/detail.php?id=55564
Národní úroveň:
1. Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky
http://www.mzp.cz/cz/strategie_udrzitelneho_rozvoje
2. Zásady urbánní politiky (MMR, květen 2010)
http://www.mmr.cz/Regionalni-politika/Koncepce-Strategie/Zasady-urbanni-politiky
3. Strategie regionálního rozvoje České republiky pro léta …. 2007-2013
http://www.mmr.cz/Regionalni-politika/Koncepce-Strategie/Strategie-regionalnihorozvoje-Ceske-republiky-na
4. Stávající resortní koncepce, strategie a politiky, např. Státní kulturní politika České
republiky 2009 - 2014 (MK, 2009): http://www.mkcr.cz/assets/kulturnipolitika/kulturni-politika-fresh.pdf
5. Resortní koncepce, strategie a politiky pro nové programové období 2014 – 2020
6. Národní rozvojový plán České republiky 2007-2013
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/8f1552fc-d149-4a99-96382903d6e7dcc3/Narodni-rozvojovy-plan-Ceske-republiky-2007%E2%80%942013
7. Operační programy 2014 – 2020
Mezinárodní úroveň:
1. Strategie udržitelného rozvoje EU http://www.cenia.cz/web/www/webpub2.nsf/$pid/MZPMSFHD4PB3
2. Strategie Evropa 2020 http://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/evropskepolitiky/strategie-evropa-2020/strategie-evropa-2020-78695/
3. Evropská úmluva o krajině
http://www.mzp.cz/cz/evropska_umluva_o_krajine_smlouva
4. Tematická strategie EU pro urbanizované prostředí a její aplikace
http://www.eea.europa.eu/cs/themes/urban/intro
5. Toledská deklarace http://www.mmr.cz/Regionalni-politika/KoncepceStrategie/Toledska-deklarace-(1)
6. Lipská charta o udržitelných evropských městech
http://www.cka.cc/ostatni/Dokumenty/lipska_charta
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7. Summit Země 1992 v Rio de Janeiro o životním prostředí a rozvoji - zásady
udržitelného rozvoje a Agenda 21 - především kapitolu 28
http://www.enviwiki.cz/wiki/Deklarace_z_Rio_de_Janeira_o_%C5%BEivotn%C3%A
Dm_prost%C5%99ed%C3%AD_a_rozvoji
8. Summit Země 2012 „Rio + 20“ http://www.uncsd2012.org/
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V. D Přehled zkratek
zkratka
AP
AZE
CNG
ČOV
CR
DB
EU
FB
HK
IT
JSDH
KP
kr.
MA21
MAS
MěÚ
MK
MMR
MP
MŠ
NKP
NNO
NPP
PL
PO
PS
PSl
RD
ŘS
ŘSD
SP
SRK
stř.
SVČ
TS
TU
ú.n.
ÚP
VD
VS
ZŠ
VAK
VŠ
VZ
ZUŠ
ŽP

pojem
Akční plán
Alternativní zdroje elektřiny
anglicky Compressed Natural Gas, je stlačený zemní plyn
Čistírna odpadních vod
Cestovní ruch
Dataáze
Evropská unie
Facebook
Hradec Králové
Informační technologie
Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Kulturní památka
Krátkodobé (priority)
Místní agenda 21
Místní akční skupina
Městský úřad
Ministerstvo kultury
Ministerstvo pro místní rozvoj
Městská policie
Mateřská škola
Národní kulturní památka
Nestátní neziskové organizace
Národní přírodní památka
Polsko
Prioritní osa
Pracovní skupina
Pečovatelská služba
Rodinný dům
Řídící skupina
Ředitelství silnic a dálnic
Strategický plán
Strategie rozvoje kraje
Střednědobé (priority)
Středisko volného času
Technické služby
Trutnov
Údolní nádrž
Územní plán
Vodní nádrž
Veřejné setkání
Základní škola
Vodovody a kanalizace
Vysoká škola
Veřejná zakázka
Základní umělecká škola
Životní prostředí
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