Veřejné setkání k přípravě Strategického plánu rozvoje města
Česká Skalice 2030
Čtvrtek 14. listopadu 2013 od 18.00 – 20.00 hod., sál Sokolovny Česká Skalice
Výstupy jednání
Účastníci:
57 účastníků
z vedení obce: starosta města Tomáš Hubka, tajemník MěÚ Jaroslav Hitschfel, vedoucí odborů MěÚ:
Bc. Martin Staněk DiS, vedoucí sociálně správního odboru
Ing. Jaroslava Stránská, vedoucí finančního odboru
Ing. Magda Zákravská, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
Ing. Jitka Kábrtová, vedoucí odboru investic a správy majetku
Vladimír Kmošťák, vedoucí technických služeb
velitel městské policie: Pavel Včeliš
Členové Komise pro zpracování strategického plánu:
Ing. arch. Ing. arch. Jaroslav Andres – předseda, Ing. Zbyněk Šrůtek, Bc. Petr Fejfar,
Koordinátor projektu Jiří Kmoníček
a zpracovatelka Strategického plánu PhDr. Alena Bauerová
Prioritu pro rozvoj města volilo: 53 účastníků
Po přestávce diskutovalo: 57 účastníků
Hodnocení setkání odevzdalo: 45 účastníků

Propagace veřejného setkání:
Informace o veřejném setkání byla s měsíčním předstihem a poté opakovaně zveřejňována na webu
města v aktualitách a v odkaze „Česká Skalice 2030“, v říjnovém a listopadovém Zpravodaji (tištěném
i elektronickém), pozvání bylo hlášeno místním rozhlasem a plakát s pozvánkou byl vyvěšen
na vývěskách, kde jsou zveřejňovány informace o konání zastupitelstva města.

Průběh a výstupy setkání:
Účastníky přivítal starosta města pan Tomáš Hubka. Ocenil to, že přišli na setkání, vysvětlil důvody,
proč se Město rozhodlo zpracovat Strategický plán rozvoje, a ujistil přítomné, že jejich názory budou
jedním z důležitých podkladů pro zpracování Strategického plánu města.
A. Bauerová představila metodu, průběh a zajištění procesu zpracování Strategického plánu.
Dále představila výsledky názorového průzkumu, který proběhl v září – říjnu 2013.
Ve vstupních prostorách Sokolovny byly vystaveny výtvarné a literární práce dětí z MŠ a ZŠ na téma
„Česká Skalice očima dětí“ – děti vyjadřovaly, co se jim ve městě líbí, co nelíbí a co bych chtěly
změnit.
Účastníci setkání volili jednu, pro ně z hlediska rozvoje města, nejdůležitější charakteristiku.
Výsledné preference jsou řazeny dle četnosti hlasů sestupně:

1

CO JE PRO VÁS DO BUDOUCNA V ČESKÉ SKALICI NEJDŮLEŽITĚJŠÍ?
CHARAKTERISTIKA MĚSTA
Dostatek pracovních příležitostí a možnosti pro rozvoj podnikání
Bezpečné město
Dostatek sportovních, kulturních a volnočasových aktivit
Klid a nerušené bydleni
Možnosti kvalitního vzdělávání
Rozvinutý cestovní ruch
Čistota, dostatek zeleně, kvalitní životní prostředí
Dostatek obchodů a kvalitní služby
Noví obyvatelé, nová výstavba
Bohatý společenský život
Jiné: Zlepšení a rozvoj stávajícího stavu města
Kvalitní vedení města
Výstavba koupaliště, bazénu

Počet hlasů

Pořadí

16
15
5
4
3
3
2
2
0
0
1
1
1

1.
2.
3.
4.
5.
5.
6.
6.
7.
7.

Problémy ve městě a návrhy řešení:
Po přestávce účastníci diskutovali ve skupinách u stolů nad oblastmi života města, které vyplynuly
z názorového průzkumu. Úkolem bylo v dané oblasti identifikovat konkrétní problémy a navrhnout
jejich řešení. Poté účastníci zvolili 3 pro ně nejdůležitější problémy, případně řešení. Někteří účastníci
dali hlasy celé oblasti, tyto hlasy jsou započítány v řádku „Hlasy pro oblast bez konkrétního určení“.
V následujícím přehledu jsou přepsány výstupy diskuse u jednotlivých stolů. Byla zachována
autenticita výpovědí účastníků na formulářích vč. opakujících se témat tak, aby byla vidět četnost
diskutovaných témat. Výsledky jsou sumarizovány tematicky ze všech diskusních skupin do příslušné
tematické oblasti. Někde účastníci neuvedli problém, ale pouze řešení nebo naopak.
Návrhy týkající se bezpečnosti dopravy a cyklostezek jsou uvedeny v oblasti Doprava.

VZHLED MĚSTA, ČISTOTA, ZELEŇ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PŘÍRODA
Hlavní problémy
Stav náměstí (chodníky, parkoviště)
Chodníky
Špatná dlažba u kašny – nebezpečí
úrazu
Náměstí
Náměstí
Náměstí – nevhodné umístění
venkovních posezení a restaurací na
náměstí
Stávající veřejné WC
Herny v centru

Počet
hlasů
3
2
4

Návrhy řešení
Rekonstrukce náměstí, zlepšit stav
náměstí (chodníky, parkoviště)
Předláždit – nový chodník
Širší chodníky, rekonstrukce chodníků a
komunikací,
Oprava chodníků – systém, plán
Opravit chodníky kolem kašny i po celém
náměstí
Obnova zeleně a osázení k tomu
vhodných (zejména zanedbaných) míst,
výsadba stálé zeleně
Přidat více laviček a odpadkových košů
Studie
Projekt, žádost o dotaci, realizovat

Počet
hlasů
2
1

2

Parkování na náměstí, chybí záchytné
parkoviště
Parkování na náměstí
Pozn: parkování bude řešeno v oblasti
Doprava
Stará radnice - zchátralá

Sloup na zastávce uprostřed chodníku
Přerostlá zeleň
Chybí evidence psů – čipy, chybí
prostory pro venčení psů
Nevhodné chování majitelů psů

Babiččiny trhy vadí na nádraží
Kvalita práce TS (úklid po sečení)
Čistota – oblast příjezd od Náchoda
Okrajové části méně opatrovány
(čistota)
Čistota – nedostatek odpadkových košů
mimo centrum města
Prostor mezi tratí a obchvatem
Nepořádek u Rozkoše
Okolí Rozkoše
Kvalita vody v Rozkoši

2

1

1

1

Necitlivé zásahy do existujících zahrad
Cesta do Ratibořic
Bezpečnost a průchodnost Bažantnicí

1
3

Hlasy pro oblast bez konkrétního určení

7

Celkem hlasů pro oblast

29

Osvětlení náměstí (parku)
Omezit = zorganizovat parkování,
vybudování parkoviště

Zrekonstruovat budovu staré radnice –
např. regionální muzeum, věž,
rozhledna, klubovny pro organizace,
jazyková škola
Přemístit
Vyřezat
Čipovat psiska – park pro venčení psů –
např.:
- louka u Eurestu
- louka u skautské klubovny
- louka v Ratibořicích
Policie – pokuty udělovat
Osvěta pejskařů v oblasti psích výkalů +
represe
Najít místo pro tržnici – u Olgy
Zvýšit odpovědnost zaměstnanců TS

Sběrná místa
Zavedení pravidel a pořádku okolo
Rozkoše (vyvolání jednání s majiteli
a dotčenými orgány), “Maringotky,
černé stavby“
Odstranit maringotky a různé chatrče
Před úklidem cest upozornit na čištění
komunikací

1

Jednat s majiteli pozemků
Omezit topení tuhými palivy
Motivace občanů ke zřízení
ekologického vytápění

3

PODNIKÁNÍ, PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI, OBCHODY, SLUŽBY,
CESTOVNÍ RUCH
Hlavní problémy
Pracovní příležitosti - množství
Pouze jeden market – chybí konkurence
Nedostatek obchodů na náměstí
Obchod a služby - sortiment
Chybí kvalitní nabídka obchodů
s rozmanitou nabídkou sortimentů

Počet
hlasů
4

Počet
hlasů

Podpořit pobídkou výstavbu dalšího
marketu

2

Restaurace – jídlo – centrum
Nedostatek restaurací na náměstí

1

Chybí cyklostezka kolem Rozkoše

2

Propojení centra s Babiččiným údolím
a Rozkoší

Lidi v kempu nechodí do města
Informační centrum – pracovní doba
nekoresponduje s otevírací dobou
památek
Kulturní památky nejsou dostatečně
propojeny
Chybí kvalitní ubytování

Návrhy řešení

2

Bohužel toto ovlivní pouze občané
tohoto města, pokud zde nemají zájem
nakupovat a jezdí za nákupy např. do
HK, místní obchodníci nemají šanci se
uživit a obchody se zde zavírají a ruší
Restaurace ve staré radnici
Zrušení nonstopů, nahradit
restauracemi
Vybudovat nové
Napojit od Jaroměře
Vybudovat chodník do Zlíče
Vybudovat cyklostezku (napojení na
strukturu z HK)
Nabídka pozemků a prostorů
k podnikání (např. Stará radnice)
Startovací podnikatelské prostory,
informovanost o dostupnosti
Přírodní koupaliště v areálu kempu
Bazén na Kamenici – turisté budou
chodit do města a koupat se tam a
utrácet taky tam

1
1

3

1
1

Vybudování cyklostezek (ČS – Ratibořice
– Rozkoš)

3

Vykoupit pozemky pro průmyslovou
zónu

1

1

Hlasy pro oblast bez konkrétního určení

5

Celkem hlasů pro oblast

28

4

VOLNÝ ČAS, SPOLEČENSKÉ AKCE, KULTURA, SPORT, REKREACE
Hlavní problémy
Chybí multifunkční hřiště – školní hřiště
Školní hřiště
Dětská hřiště
Parky – děti nemají kde jezdit
Chybí atletický stadion

Počet
hlasů
2
1

Plácky pro neorganizovaný sport
Sáňkování – malé děti
Stavba bazénu
Chybí bazén i koupaliště

3

Bazény v ATC

1

Čistota vody Rozkoše

Koupání
Kvalita vody
Chybí adekvátní prostor pro
společenské akce
Malé využití stávajících prostor pro
kulturní akce,
Není potřeba budovat nové
multifunkční centrum

Vybudovat nová hřiště místo školního
Projekt, žádost o grant
Projekt, žádost o grant
Hřiště ve městě
Vybudovat multifunkční sportoviště se
zázemím pro školní děti
Víceúčelové hřiště

Strach z financování provozu
ATC Rozkoš – bez placení vstupného do
areálu
Realizace projektu přírodních koupacích
jezírek
Projekt, žádost o grant
Atraktivnější ATC, přístup k přehradě bez
placení
Vybagrovat, udělat umělé ostrovy
Jednání o využití vodní plochy v prostoru
kempu
Obnovení přírodního koupaliště
u zahrádkářů

Počet
hlasů

2

1

1
1
1
3

Úroveň městských trhů
nevnímáme jako problém
Celkem hlasů pro oblast

Návrhy řešení

Využít prostory staré radnice,
Město by mělo dotačně podpořit akce
např. v místní Sokolovně, kde je vysoký
pronájem
Jednání k využití Sokolovny (sdružení
finančních prostředků za účelem
rekonstrukce prostor)
Koordinovat konání kulturních akcíz
důvodu krytí více akcí v jednom termínu
Výraznější podpora spolků
nestavět nový kulturní objekt!

16

5

DOPRAVA VČ. PARKOVÁNÍ, INFRASTRUKTURA
Hlavní problémy
Chybí regulace parkování

Počet
hlasů
1

Málo parkovacích ploch
Organizování parkování centrum
Náměstí ne k parkování
Parkoviště po celém náměstí

1

Parkování na náměstí
Náměstí:
- pohyb a organizace dopravy na
náměstí (autobusy vs. auta vs.
chodci)
- ! přechody pro chodce

1

Parkování u nádraží
Kritický stav křižovatky u Hotelu Praha –
špatně posunuté zrcadlo pro vyjíždění
z vedlejší silnice
Dodržování rychlosti ve městě
Kruhová křižovatka u Spyty - chybí
Křižovatka na Spytu přes I/33 a pod
ROUSÍNEM
Chybí modernizace chodníků a
komunikací

1
2

Návrhy řešení
Parkovací kotouče na vytipovaných
místech, karty pro obyvatele na náměstí

Přesunout a zrekonstruovat parkoviště
do jedné poloviny náměstí, druhou část
uzpůsobit jako oddechový prostor - park
Omezit parkovací hodiny z papíru

označení, osvětlení, umístění, počet –
změna dle reálných požadavků
Parkování vs. rekonstrukce náměstí,
osobní auta, autobusy – existuje studie?
Placené parkování na náměstí

1
2

2

Chybí přechody
Chybí přechody, nebezpečná
přecházení
chodci u Áčka, Jiráskova ul.

1
1

Přechody pro chodce
Bezpečné přecházení žáků (škola –
škola – jídelna)
MŠ Křenkova – poloha, křižovatka
Zelená x Křenkova
Propojení Ratibořic (cyklostezka i pro
pěší), Rozkoše a Skalice směr Zlič
„nebezpečné“

1

Počet
hlasů
1

Instalace stac. radarů, vybavení MěP
přenosnými radary
Vybudovat

Modernizace chodníků a komunikací,
budování nových
Výsprava chodníků + vozovky (na více
místech) – i vzhledem k imobilním a
pohybově omezeným
Osvětlení moderní blikající přechody
Vybudovat
Vybudovat přechod u „Áčka“, osvětlení
Přechod u Áčka
Projekty
Nový školský areál u Eurestu
s napojením na sportovní areál

1

1

6

1
1
1
2

3

6

Propojení ZLÍČ – SKLAICE – RATIBOŘICE
– PĚŠÍ + CYKLISTA
Propojení PĚŠÍ + CYKLISTA – Ratibořice
– Rozkoš - centrum
Stezka od muzea do Ratibořic podél
vody Úpy
Propojenost města s ATC
a ATC – Zlíč - ratibořice
Zpřístupnit břeh Úpy – úsek muzeum až
Vilémův most (pro pěší, techniku
POVODÍ)
Označení cyklostezek v katastru města
Více železnice pro dopravu podnikatelů
(využívat)
Nedostatečná provázanost dopravy
železniční a silniční (veřejné)
Výška perónu na nádraží
Zájezd – starý vodovod
Pasportizace sítí celé město
Zasíťování nových lokalit
Celkem hlasů pro oblast

1

Lepší – bezpečnější propojení – projekt
stezky - grant

1

1
1

Projekty

35

BEZPEČNOST
Hlavní problémy

Počet
hlasů

Návrhy řešení

Herny, nonstop

Zrušit herny

Drogy + alkohol + bary, nonstopy

Zrušení nonstopů a heren
Omezení heren a automatů
Omezení otevírací doby nočních
podniků
Zefektivnit práci MěP (služby v noci,
víkendy, kontrola prodeje alkoholu
mladistvým)
aby nedávaly příležitost ke scházení se
pochybných part + dohled policie

5

Stav veřejných prostor
Neudržované neobývané domy a
zahrady
Restaurace U slunce
(Riegrova/Nerudova)
Dům pana Pozděry – neobývaný,
zpustlý, do zahrady volně lezou
pochybné osoby (Palackého proti
hasičárně)

Počet
hlasů
1

3

5

„páky města“ pro donucení majitelů
objektů k udržování a zajištění
uvedených prostor
Dobrá práce Městské policie, ale je

7

nutné zvýšit počet strážníků
Celkem hlasů pro oblast

14

Pozn.: podněty týkající se bezpečnosti dopravy jsou zařazeny v oblasti Doprava vč. parkování,
infrastruktura.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, ZDRAVOTNICTVÍ,
ŠKOLSTVÍ a VZDĚLÁVÁNÍ
Hlavní problémy

Počet
hlasů

Modernizace školních budov

Šatny u ZŠ ul. Zelená
Úroveň učitelů na II. stupni (věkový
průměr)
Špatná komunikace v problémových
situacích s vedením ZŠ

1

Neviditelná škola (základní) - nevýrazná
Školní hřiště nedostatečné
Absence středního školství
Pečovatelské služby terénní
Nedostatek míst pro seniory v domově
důch. OLGA
Nevnímáme jako problém, dostačující

1

Celkem hlasů pro oblast

6

Návrhy řešení
Pokračovat v modernizaci budov a
zařízení
Nízkoprahové zařízení pro pubertální
mládež
Projekt - grant

Počet
hlasů
1

Pružnější řešení problémů (např.
šikana)
Obměnit školský kolektiv – noví a
mladší učitelé

1
2

SPRÁVA MĚSTA, MěÚ, VEDENÍ MĚSTA
Hlavní problémy
Nekvalitní vedení města
Důležité funkce ve městě zastávají lidé,
kteří nejsou ze Skalice (nemají vztah
k městu)

Počet
hlasů
1

Návrhy řešení

Počet
hlasů

Kompetentní vedení

Zeštíhlení správy města
Méně slibů a více činů
Odtažitý vztah město x občan

1

8

„Koule na dveřích MěÚ“ - nedůstojné
Malá komunikace
Malá informovanost občanů
Malá informovanost ze strany
stavebního úřadu (ani účastníci řízení
nejsou dostatečně informováni – pouze
úřední deskou i v případě malého
množství účastníků)
Dostupnost záznamů (i zvukových) na
www stránkách
Špatné ekonomické vedení
Slabé čerpání dotací
Možnosti pomoci města spolkům

1
1

Volby

2

1
1

Není anonymita na hale MěÚ (Radnice)
(matrika atd.)
Bez konkrétního určení

1

Celkem hlasů pro oblast

10

Intenzivně žádat o dotace
Získávání grantů + ostatní výpomoc
Chválíme nový rozhlas,
Emailové zpravodajství
Rozhlas využít pro propagaci kultury

1

Řešit stavebně (boxy)

JINÉ
Hlavní problémy
Malý zájem občanů o tuto akci

Počet
hlasů
1

Návrhy řešení

Počet
hlasů

Pozn.: další podněty byly zařazeny do příslušných tematických oblastí.

Využití výstupů veřejného setkání:
Všechny návrhy budou předány Řídící skupině, která stanoví VIZI rozvoje města a pracovním
skupinám, které budou řešit konkrétní cíle a projekty v rozvojových oblastech. Dále budou výstupy
setkání zveřejněny na webu města.
Výstupy veřejného setkání jsou jedním z důležitých podkladů pro zpracování Strategického plánu
„Česká Skalice 2030“.

Hodnocení veřejného setkání:
Na závěr účastníci hodnotili setkání (individuálně na lístky):
1. známkovali to, jak se jim setkání líbilo (1 = výborně, 5 = nedostatečně)
2. odpovídali na otázky „Co se Vám na setkání líbilo?“ a „Co byste zlepšili?“

9

Bodové
ohodnocení
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2,5
2,5
3
3
3

Komentáře
dobře připraveno, dobře vedeno
pěkná organizace
příležitost komunikovat o problémech, tvůrčí práce - potěšilo
připravenost a propracovanost prezentace

malý zájem veřejnosti
Pozitivní je, že se město konečně odhodlalo zabývat se strategickým plánem rozvoje města.
větší konkrétnost problémů
rozšířit propagaci akcí - pro větší účast
malá účast občanů
malá účast

větší účast občanů, kteří diskutují na ulicích
zlepšovat není třeba, dle účasti není pro koho - BOHUŽEL
plus: komunikace u stolu a moderování celé akce
mínus: účast občanů, reklama, někteří ještě nevědí, že se dělá strat. plán
špatné oslovení občanů, malá propagace - nalákat občany, opékání prasete atd.
kéž by mělo setkání nějaký význam
přání: hlavně aby to nezůstalo v šuplíku za 2 roky
plus: vyslechnutí jiných názorů spoluobčanů
mínus: krátká doba k diskuzi k problémům
získal jsem info
získala jsem názory pouze lidí u stolu. Doufala jsem, že uslyším názory více lidí.
škoda malého zájmu občanů
konečně! Zájem z vedení města o názor občanů
čekal jsem více lidí, jinak vše OK!
malý zájem občanů o účast na této akci
malá účast na veřejném setkání
očekávala jsem veřejné diskutování, nejen u stolů
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3
3
3
3
3
4
1,99

mám pochybnosti o účinnosti této akce pro rozvoj města
nízká účast obyvatel (malá reklama akce)
plus: svačina
malá účast
příjemná atmosféra především u stolu
čekal jsem širší debatu k problémům, hlavně detailnější
Celkový průměr

DĚKUJEME VŠEM, KDO SE SETKÁNÍ ZÚČASTNILI!
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