
Příloha č. 6

ID Prioritní 

osy
Prioritní osa ID oblasti Strategická oblast ID Cíle Název cíle  Stručný popis cíle Priorita cíle Způsob hodnocení naplnění cíle

Četnost 

hodnocení 

naplnění cíle

Předpokládaný 

termín naplnění 

cíle

Průběţná kontrola procesu přípravy realizace stavby. 

Koordinace společných kroků města HB, ŘSD a MD, 

např. výkupy či směny dotčených pozemků.

1 Dopravní a technická infrastruktura 1.1
Kvalita komunikací a dopravní 

obsluţnost
1.1.2 Zvýšení parkovací kapacity

Problémem je nedostatek parkovacích míst na sídlištích a ve středu města. Cílem je 

zabezpečit organizaci dopravy v klidu, včetně nalezení nových parkovacích kapacit.
3

Vypracování koncepční dokumentace dopravy v klidu 

na území celého města s vyhodnocením případné 

potřeby rezidenčního stání.

2x ročně 2020

1 Dopravní a technická infrastruktura 1.1
Kvalita komunikací a dopravní 

obsluţnost
1.1.3 Zlepšení stavu místních  komunikací

Zlepšení stávajícího stavu, případnou výstavbou nových míst. komunikací by se měla 

zlepšit dopravní propustnost města, zejména  v dopravních špičkách.
2

Vypracovat generel výstavby a oprav místních 

komunikací (s prioritním uspořádáním), které by vedly 

ke zlepšení dopravní propustnosti.

4x ročně 2024

1 Dopravní a technická infrastruktura 1.1
Kvalita komunikací a dopravní 

obsluţnost
1.1.4

Rekonstrukce komunikací I., II., III. 

tř.

Při rekonstrukcích a modernizacích silnic, které nejsou ve správě města, poţadovat po 

investorech nadčasová řešení směrových, šířkových, příp. výškových uspořádání a 

pouţitých technologií.  

2

Počet km nově vystavěných /zrekonstruovaných 

komunikací. Kooperovat při přípravě staveb s KÚ a 

ŘSD.

1x ročně 2024

1 Dopravní a technická infrastruktura 1.1
Kvalita komunikací a dopravní 

obsluţnost
1.1.5 Zlepšení stavu chodníků pro pěší

Cílem je zlepšením stávajícího stavu chodníků tak, aby byla zvýšena bezpečnost 

chodců. Výstavba nových chodníků.
2

Dodrţení naplňování výstavby/rekonstrukce uvedeném 

v generelu (bude vytvořen).
1x ročně 2024

Optimalizovaná frekvence spojů MHD.

Zastávka MHD u domovů pro seniory a domu s 

pečovatelskou sluţbou.

1 Dopravní a technická infrastruktura 1.1
Kvalita komunikací a dopravní 

obsluţnost
1.1.7

Využívání alternativního pohonu 

pro vozový park  MHD a vozový 

park MěÚ 

V rámci obměny vozového parku města, zřízených organizací, postupně vyuţívat  

alternativní pohon.
1 Počet  vozidel s alternativním pohonem. 1x  ročně 2024

Stezka do Perknova je stěţejní trasou bezpečně spojující centrum města se západní 

částí města s významnou rezidenční oblastí. 

Důleţitá část radikály tzv. „Zeleného okruhu“.

1 Dopravní a technická infrastruktura 1.2 Cyklostezky 1.2.2 Realizace cyklostezky HB - Šmolovy
Vybudovat cyklostezku od lávky České armády po vjezd do průmyslové zóny 

„kasárna“, kde bude cyklostezka navazovat na první dvě etapy.
3 Vybudovaná cyklostezka HB – Šmolovy. 1x ročně 2016

1 Dopravní a technická infrastruktura 1.2 Cyklostezky 1.2.3

Vytvoření „Zeleného okruhu“,  

včetně výstavby dílčích částí 

cyklostezek

Postupně realizovat dílčí úseky dle koncepčního podkladu „Zelený okruh“. 2 Vybudované cyklostezky v Zeleném okruhu. 2x ročně 2024

1 Dopravní a technická infrastruktura 1.2 Cyklostezky 1.2.4
Provázání místních stezek se 

sousedními regiony

Zajistit provázanost s podobnými záměry v navazujících regionech podél řeky Sázavy: 

HB – Světlá n. Sázavou (příp. Okrouhlice), HB - Přibyslav (příp. Pohled).
1

Vytvořené studie proveditelnosti a projektové 

dokumentace k plánovaným cyklostezkám.

Realizace dle harmonogramu

2x ročně 2024

Vytvořená studie cyklostezek (2016).

Vytvořená projektová dokumentace cyklostezek (pro 

územní rozhodnutí) (2020).

Jednání s orgány MD a ČD.

V rámci záměru VRT bude stanice HB součásti 

strategických dokumentací.

Prosazování modernizace ţelezniční stanice formou spolupráce s ČD na:
Nastavení pravidelných setkání představitelů města s 

představiteli ČD.

Zajištění modernizace stanice HB – dokončit rekonstrukci společné odbavovací haly 

dle původního záměru ČD –„Ţivé nádraţí“
Pravidelné konzultace s kompetentními orgány ČD.

Zajištění rekonstrukce a opravy nástupišť a podchodů

Postupném zařazení kvalitnějších rychlíkových spojů typu IC, EC

1 Dopravní a technická infrastruktura 1.3 Ţelezniční doprava 1.3.3

Vyjednání zařazení většího počtu 

spěšných vlaků a rychlíků ve směru 

Pardubice / HK

Cílem je zajistit rychlejší přepravu osob do přirozených  spádových center –, Hr. 

Králové, Pardubice.
1

Předání a zdůvodnění poţadavků na zvýšení počtu 

spojů kompetentním orgánům ČD.
1x ročně 2020

Pozemky k prodlouţení dráhy jsou vykoupeny.

Travnatá dráha byla zpevněna.

Modernizace stávajícího a vybudování nového  

technického zázemí pro zachování stávajícího 

leteckého provozu letiště.

Vypracovaná dokumentace a realizace zázemí pro 

sport, kulturu a výstavnictví v areálu.

1 Dopravní a technická infrastruktura 1.5 Technická infrastruktura města 1.5.1
Čištění odpadních vod v osadách / 

místních částech
Napojení všech objektů v místní části na kanalizaci. 3

Počet napojených objektů na kanalizaci nebo s jiným 

způsobem čištění odpadních vod.
2x ročně 2018

Realizace  obchvatu města

Vybudování cyklostezky do 

Perknova

Modernizace železniční stanice HB

Vybudování zázemí pro další 

aktivity na letišti

Dopravní a technická infrastruktura Ţelezniční doprava

Letecká dopravaDopravní a technická infrastruktura

Letecká doprava

CyklostezkyDopravní a technická infrastruktura

CyklostezkyDopravní a technická infrastruktura

Ţelezniční doprava

Kvalita komunikací a dopravní 

obsluţnost
Dopravní a technická infrastruktura

1 1x ročně 2018

Zrekonstruované vlakové nádraţí (2024).

2 2x ročně 2024

Zajištění významu stanice, jako 

důležitého žel. uzlu v rámci 

koncepčních příprav stavby 

vysokorychlostní trati

Ţelezniční stanice HB bude mít ve finálním konceptu VRT  postavení podporující další 

rozvoj města, jako důleţitý a strategický ţelezniční uzel na této trati.
3 3x ročně 2024

Úprava vzletové a přistávací dráhy

3 Vybudovaná cyklostezka do Perknova.

Zpevnění a prodlouţení dráhy. 1 1x ročně 2O24+

1 2x ročně 2024+

1

1

1

1

1

1
Vytvoření zázemí a technických prvků pro zatraktivnění vyuţívání letiště, dále pro 

rozvoj nových aktivit sportovních, výstavních, kulturních a komerčních.

1x ročně 2024

Dokončení cyklostezek na obou 

stranách řeky Sázavy v zastavěném 

území města

Vybudované cyklostezky budou tvořit páteřní cyklostezky, na které budou napojeny 

navazující cyklostezky. Cyklostezky budou vedeny od lávky u Plastimatu po bývalý 

ţelezniční most pro vlečku k psychiatrické léčebně.

1 2x ročně 2024+

Cílem je realizace JV segmentu obchvatu, který je základním předpokladem pro 

zklidnění veškeré dopravy ve městě a zlepšení stávajícího stavu ŢP ve městě. 

Realizaci předchází majetkové zajištění pozemků. Vlastní realizace je odvislá od vůle 

státu a jeho aktivity.  Zařadit západní část obchvatu do investičního plánu státu.

Dopravní a technická infrastruktura

Dopravní a technická infrastruktura

1.1

1.1

1.2

1.2

1.3

1.3

1.4

1.4

Dopravní a technická infrastruktura

1

1

1.4.2

1.4.1

1.3.1

Přehled identifikovaných cílů města Havlíčkův Brod

1.3.2

1.2.5

1.2.1

1.1.6

1.1.1 3

Kvalita komunikací a dopravní 

obsluţnost

4x ročně 2020

Optimalizace provozu MHD

Zabezpečit  lepší frekvenci spojů v některých částech města ve večerních a 

dopoledních hodinách. Zkrátit vzdálenost zastávek MHD od domovů pro seniory a 

domu s pečovatelskou sluţbou.



1 Dopravní a technická infrastruktura 1.5 Technická infrastruktura města 1.5.2
Výměna azbestocementového 

vodovodního potrubí
Vypracování harmonogramu výměny potrubí a následná realizace. 1 Realizace probíhá dle harmonogramu. 1x ročně 2024

1 Dopravní a technická infrastruktura 1.5 Technická infrastruktura města 1.5.3 Modernizace veřejného osvětlení Obnova nevyhovujícího a morálně zastaralého veřejného osvětlení dle pasportu. 1 Obnova veřejného osvětlení v souladu s pasportem. 1x ročně 2024

2 Ţivotní prostředí 2.1 Nakládání s odpady 2.1.4
Modernizace technologií pro sběr a 

separaci odpadů 
Postupná modernizace svozové techniky, zařízení pro třídění a separaci odpadů. 2 Modernizovaná technika a technologie. 1x ročně 2024

Zpracovaný plán odpadového hospodářství

Účast na pravidelných jednáních řešící odpadovou 

problematiku na úrovni kraje

Objemy (tonáţ) jednotlivých druhů odpadů a počet 

tříděných druhů.

Náklady na vyseparování 1 tuny odpadu.

Náklady / výnosy vyseparovaného odpadu.

2 Ţivotní prostředí 2.1 Nakládání s odpady 2.1.3 Kultivace míst pro sběr a separaci
Modernizace a výstavba nových separačních míst ve městě vyuţívaných občany, 

modernizace sběrných dvorů.
2 Počet nových a rekonstruovaných separačních stání. 1x ročně 2024

Počet podpořených domácností.

Náklady na podporu domácností.

2 Ţivotní prostředí 2.2 Ochrana vod a ovzduší 2.2.2
Posílení retenční schopnosti krajiny 

a realizace protierozních opatření
Zamezení splachů ornice, půdy, protierozní ochrana.  2 Počet realizovaných protierozních opatření.  1x ročně 2024

2 Ţivotní prostředí 2.2 Ochrana vod a ovzduší 2.2.3

Dobrý technický stav a posílení 

rekreačních funkcí rybníků a 

vodních ploch v majetku města

Opravy a rekonstrukce rybníků; sledování stavu       (TBD posudky, manipulační řády).  1
Počet rybníků je dle TBD (technicko- bezpečnostní 

dohled) posudků v dobrém technickém stavu.
 1x ročně 2024

2 Ţivotní prostředí 2.2 Ochrana vod a ovzduší 2.2.4
Zachování a ochrana vybraných 

městských studní

Dostupnost uţitkové vody pro veřejnost. Zachování studní s ohledem na jejich vyuţití 

veřejností a nákladovost provozu.
 1 Počet funkčních studní. 1x ročně 2024

Dlouhodobá koncepce a 

zkvalitňování systému odpadového 

hospodářství

Nakládání s odpadyŢivotní prostředí
Zvýšení míry separace a využití 

odpadů
Sníţení negativních vlivů na ţivotní prostředí  a vyuţití druhotných surovin. 3 1x ročně 2024

Nakládání s odpadyŢivotní prostředí
Vytvoření strategického dokumentu odpadového hospodářství a zapojení města do 

celokrajského jednání ohledně výstavby koncového zařízení 
3 2x ročně 2024

Omezení topení tuhými palivy, modernizace zdrojů tepla pro domácnosti.  2  1x ročně 2024

2.1

2.2

2.1

Ţivotní prostředí 2.2.1

2.1.1

2.1.2

Ochrana vod a ovzduší

2

2

2
Postupná modernizace zdrojů 

vytápění 



2 Ţivotní prostředí 2.3 Ochrana přírody a krajiny 2.3.1
Posílení ekologických a rekreačních 

funkcí zóny kolem řeky Sázavy

Rozpracování a naplňování cílů studie „Rekreační zóny kolem Sázavy“. Stanovení 

harmonogramu realizace opatření.
2 Realizace opatření dle schváleného harmonogramu. 1x ročně 2024

2 Ţivotní prostředí 2.3 Ochrana přírody a krajiny 2.3.2
Zachování obecního vlastnictví 

vodních ploch a lesů
Zachování stávající rozlohy vodních ploch a lesů ve vlastnictví města. 2 Vodní a lesní plochy v majetku města. 1x ročně 2024

2 Ţivotní prostředí 2.3 Ochrana přírody a krajiny 2.3.3
Posílení biodiverzity a ochrany 

druhů

Podpora města majitelům nemovitostí při ochraně a zřizování nových hnízdišť a 

úkrytů pro chráněné a ohroţené druhy.
1 Počet přidělených podpor. 1x ročně 2024

2 Ţivotní prostředí 2.3 Ochrana přírody a krajiny 2.3.4
Posílení rekreačního potenciálu 

krajiny
Návrat drobných fragmentů do krajiny (cesty, pěšiny, meze, remízky, …). 2 Rozloha vybudovaných mezí, remízků. 1x ročně 2024 

2 Ţivotní prostředí 2.3 Ochrana přírody a krajiny 2.3.5

Realizace opatření k eliminaci 

nepůvodních invazních druhů 

rostlin a živočichů 

Minimalizace nepůvodních druhů rostlin a ţivočichů. 1 Počet zásahů k minimalizaci nepůvodních druhů. 1x ročně 2024

2 Ţivotní prostředí 2.3 Ochrana přírody a krajiny 2.3.6

Respektování ekologicky a 

krajinářsky významných prvků v 

územním plánu města

Minimalizace ekologicky nešetrných zásahů do krajiny 1
Počet ekologicky nešetrných zásahů do krajiny dle 

hodnocení expertního týmu.
1x ročně 2024

Technologie pro řízené větrání s rekuperací tepla, výměna stávajících zdrojů tepla za 

zdroje s vyšší účinností, kondenzační technologie.

Počet osazených vzduchotechnických zařízení s  

rekuperací tepla.

Hledání moţností úspor energií v rámci chodu městského úřadu a zřizovaných 

organizací.

Vyuţití moţností čerpání energie z obnovitelných zdrojů.

2 Ţivotní prostředí 2.4 Úspora energií 2.4.2
Snižování energetické náročnosti 

objektů v majetku města
Dokončení procesu zateplení budov v majetku města. 1 Počet zateplených budov. 1x ročně 2024

Počet oprávněných stíţností na stav zeleně na území 

města.

Městská zeleň je udrţována v souladu se schválenou 

koncepcí péče o zeleň.

Úplný pasport zeleně (2016).

Aktuální pasport zeleně (průběţně).

Vyhodnocení stavu přípravy.

Vyhodnocení vlastní realizace.

3 Kvalita ţivota 3.1 Vzdělávání 3.1.1
Stabilizovaná síť MŠ, ZŠ, OU, SŠ a 

VŠ s dobrou úrovní a různorodou 

nabídkou výuky

Dlouhodobě udrţitelná síť vzdělávacích zařízení na území města 3
Spokojenost studentů s nabízenými obory a s kvalitou 

výuky
1x ročně 2024

Počet spolků, center a zájmových skupin 

podporovaných městem.

Celková výše finanční podpory spolků, center a 

zájmových skupin ze strany města.

Výroční zprávy pro uţívání sportovního a kulturního 

majetku.

Celková výše finanční podpory sportovních a 

kulturních organizací a spolků.

Počet sportovních a kulturních organizací a spolků, se 

kterými město vypořádalo majetkové poměry.

3  Kvalita ţivota 3.2 Volnočasové aktivity 3.2.2 Rozvoj sportovní infrastruktury

Posilovat infrastrukturu pro sportovní aktivity podle zájmu občanů. V souvislosti se 

zájmem občanů udrţet a rozšířit  prostory a zázemí (hala a hřiště) pro stávající a nově 

vznikající kluby a sporty, např. pro rugby, floorbal, in-line, skate park, atd. 

2
Pravidelné ověřování zájmu občanů formou 

dotazníkového šetření, besed.

1x za 2 

roky
2015

Ověření prostorové ne/dostatečnosti z pravidelných 

výročních zpráv Krajské knihovny Vysočina.

Aktivní vyjednávání představitelů města se zástupci 

kraje v souvislosti s výstavbou nové budovy knihovny.

Výroční zprávy organizací a spolků podporovaných 

městem.

Počet a naplněnost realizovaných akcí.

Poptávka po programech v porovnání s nabídkou.

Pravidelné ověřování saturace sluţeb.

Pravidelné ověřování potřebnosti pro klienty – besedy 

a dotazníky o potřebách občanů.

Plnění střednědobého plánu sociálních sluţeb.

Volnočasové aktivity Kvalita ţivota 

Volnočasové aktivity Kvalita ţivota 

Městská zeleň Ţivotní prostředí

Městská zeleň Ţivotní prostředí

Ţivotní prostředí Městská zeleň 

 Kvalita ţivota 

Zlepšení péče o zeleň a následné 

zlepšení stavu zeleně na území 

města

Zlepšení péče o zeleň a dřeviny s cílem zvýšení bezpečnosti občanů a vytvoření 

příjemného prostředí na území města. Nastavení systému pravidelné kontroly zeleně 

a dřevin. Zpříjemnění prostředí ve městě.

3 1x ročně

Zlepšení podmínek činnosti Krajské 

knihovny Vysočiny

Zlepšení prostorových podmínek pro činnost Krajské knihovny Vysočiny, výstavba 

nového sídla.
2 1x ročně 

2.5

Rozšířit nabídku volnočasových a vzdělávacích aktivit pro seniory a k tomu zajistit i 

prostory (např. senior point).
2

Využití moderních technologií ke 

zvyšování účinnosti vytápění a 

větrání budov v majetku města

1x ročně

2024

2024

Náklady na vytápění 1m2.

1x ročně

2024

Revitalizace parku Budoucnost a 

veřejných prostranství

Postupná (po ucelených etapách) revitalizace městského parku a dalších veřejných 

prostranství.
 3

2024

1x ročně 20243

Zachovat dostatečnou síť center a spolků pro volnočasové aktivity s různorodou 

činností pro všechny věkové skupiny obyvatel s ohledem na poptávku a finanční 

moţnosti města. Součinnost města s cílem zabezpečení koncepčnosti při správě a 

vyuţití majetku sportovních a kulturních a zájmových organizací. Sjednocování 

majetkových poměrů u jednotlivých sportovních a kulturních zařízení.

Příprava a realizace jednotlivých etap revitalizace 

parku dle harmonogramu.
1x ročně

2015 (1. 

etapa)  - 2024 

(celek)

Aktualizace pasportu zeleně Úplné dokončení a pravidelná aktualizace pasportu zeleně. 2 1x ročně 2024

Všechny provozy TS na jednom 

místě

Soustředit všechny provozy (kromě sportovišť) a vedení TS ve společném areálu 

sběrného dvora Reynkova.
22

2

2

2.4

2.5

Ţivotní prostředí

Ţivotní prostředí

3

Rozvíjet spektrum nabízených sociálních sluţeb dle potřeb občanů, včetně 

zaměstnávání osob se zdravotním postiţením a osob ohroţených sociálním 

vyloučením. Zvýšit počet dobrovolníků v sociálních sluţbách. Zajistit sluţbu denního 

stacionáře pro osamělé osoby a osoby ohroţené sociálním vyloučením.

Rozvoj sociálních služeb ve vazbě 

na potřeby občanů 
Sodiální a zdravotní péče Kvalita ţivota 3

Rozšíření volnočasových a 

vzdělávacích aktivit pro seniory

3.2

3.2

Stabilita a podpora sportovních, 

kulturních a zájmových organizací a 

spolků

3.2.1Volnočasové aktivity3.2

3

3

3 3.2.4

3.2.3

3.3 1x ročně 20243.3.1

2.5.4

2.4.1

2.5

2.5

Úspora energií

Městská zeleň 2.5.1

2.5.2

2.5.3

2

2

3 1x ročně 2024



Zpráva o počtu dobrovolníků a činnosti 

dobrovolnických center.

Zajištění sluţby denního stacionáře pro osamělé 

osoby.

Zjištění sociálních pracovníků a hodnocení občanů.

3  Kvalita ţivota 3.3 Sodiální a zdravotní péče 3.3.2
Podpora činnosti okresní nemocnice 

a psychiatrické nemocnice

Finanční a hmotná podpora okresní nemocnice a psychiatrické nemocnice s udrţením 

stávajícího rozsahu zdravotní péče.
3 Příspěvek nemocnicím dle moţností města. 1 x ročně 2024

Vzniklá pobytová sluţba pro osoby se zdravotním 

postiţením.

Zpráva poskytovatele o činnosti.

Vzniklá hospicová péče.

Zpráva poskytovatele  - obsazenost sluţby hospicové 

péče občany města (pokud město bude přispívat na 

provoz).

Hlášení a zápisy z jednání organizací podílejících se na 

primární prevenci. 

Počet akcí primární prevence.

Počet účastníků akcí. 

Počet přestupků / trestných činů na území města.

Vytvoření koncepce vycházející ze střednědobého 

plánu sociálních sluţeb.

Vyhodnocování komunikace a postupů při krizových 

situacích dle aktuálních standardních řešení.

Zajistit podmínky pro dokončení rozhlasového 

varovného systému v majetku HZS.

Kontrola, posouzení a vyhodnocení efektivnosti 

stávajícího kamerového systému.

Modernizace kamerového systému v souladu s výstupy 

(kontroly, posouzení a vyhodnocení).

4 Podnikání, cestovní ruch a efektivní úřad 4.1
Podnikatelská infrastruktura a 

propagace podnikání
4.1.1

Vytvoření nových podnikatelských 

možností 

Výkupy ploch vhodných pro podnikání od privátních vlastníků, výstavba a 

zkapacitňování veřejné dopravní a technické infrastruktury, rozvoj nadregionální 

dopravní infrastruktury zejména ţelezniční, nové vyuţití opuštěných průmyslových 

objektů.

3
Průzkum podnikatelského prostředí ve spolupráci 

s hospodářskou komorou.

1x za 2 

roky
2024

Zlepšení komunikace města s hospodářskou komorou a podnikateli.

Propagace otevřenosti úřadu k podnikatelům (např. styčný důstojník pro podnikatele).

4 Podnikání, cestovní ruch a efektivní úřad 4.2 Rozvoj cestovního ruchu 4.2.1

Regionální spolupráce města 

Havlíčkův Brod s městy/obcemi v 

okolí při propagaci turistických cílů

Kontaktování okolním měst a obcí a dosaţení dohody o způsobu propagace turistických 

cílů. Vzájemná informovanost o nových turistických atrakcích.
2

Nastavená komunikace s okolními městy a obcemi v 

oblasti propagace turistických cílů.
1x ročně 2024

4 Podnikání, cestovní ruch a efektivní úřad 4.3
Efektivní úřad a péče o majetek 

města
4.3.1

Vytvoření efektivního a úsporného 

úřadu

Zkvalitnění informační kapacity, rozšíření moţností bezkontaktního vyřizování agend, 

zajištění maximální otevřenosti.

(Město všestranně podporuje elektronizaci veřejné správy a optimalizaci procesů, 

včetně ICT. Vyuţívá zkušenosti jiných měst (benchmarking, best practice), vyuţívá 

modely řízení kvality a implementuje optimální organizační strukturu. Personální IS, 

koloběh a zveřejňování smluv a faktur, atd.)

3
Dotazníkové šetření spokojenosti s poskytováním 

sluţeb.
1x ročně 2015

Roční inventarizace.

Programové prohlášení RM po jejím zvolení.

Vyjednané podmínky pro budoucí fungování KD. 1x ročně 2016

4 Podnikání, cestovní ruch a efektivní úřad 4.4

Naplňování principů udrţitelného 

rozvoje prostřednictvím „Místní 

agendy 21“ a principů WHO

4.4.1 Rozvoj místní Agendy 21

Naplňování principů MA 21 a postupné plnění indikátorů jednotlivých kategorií. 

Zařazení do kategorie C, realizace aktivit souvisejících s udrţitelným rozvojem 

(ekonomický, ekologický, sociální pilíř).

3 Dle systému agendy. 1x ročně 2024

4 Podnikání, cestovní ruch a efektivní úřad 4.4

Naplňování principů udrţitelného 

rozvoje prostřednictvím „Místní 

agendy 21“ a principů WHO

4.4.2
Realizace mezinárodního projektu 

„Zdravé město“
Vstup do projektu a jeho rozvoj. 3 Počet uspořádaných akcí. 1x ročně 2024

2024

Nastavení spolupráce s IZS a dalšími 

preventivními složkami a dokončení 

rozhlasového varovného systému

Bezpečnost

1x ročně 2015

Sodiální a zdravotní péče Kvalita ţivota 

Sodiální a zdravotní péče Kvalita ţivota 

Bezpečnost Kvalita ţivota 

Podnikatelská infrastruktura a 

propagace podnikání
Podnikání, cestovní ruch a efektivní úřad 

Vznik pobytové služby pro osoby se 

zdravotním postižením v regionu
Zajistit poskytovatele této sluţby v součinnosti s krajem. 3 1x ročně 2015

Zlepšení komunikace mezi městem 

a podnikateli
3

Jmenovaný „styčný důstojník“ pro komunikaci s 

podnikatelským sektorem.
1x ročně

1x ročně 

1x ročně 2024

Vznik hospicové péče Podpora zavedení sluţby hospicové péče do praxe. 2 1x ročně 2017

20241x ročně 3

Spolupráce s městskou policí a Policií ČR, školami, OSPOD, probační a mediační 

sluţbou a NNO. Vytvoření koncepce práce s osobami ohroţenými sociálním vyloučením 

a sociálně vyloučenými (vznik nových sociálních sluţeb, sociální bydlení, aj.).

Koncepce práce s osobami 

ohroženými sociálním vyloučením a 

sociálně vyloučenými a primární 

prevence sociálně patologických 

jevů

3

Zkvalitnění a efektivita správy majetku města (inventarizace majetku a návrh 

nakládání s nepotřebným majetkem), zpřesnění investiční koncepce, stanovení 

priorit.

Zefektivnění péče o majetek města
Efektivní úřad a péče o majetek 

města
Podnikání, cestovní ruch a efektivní úřad 4

3

Rozvíjet spektrum nabízených sociálních sluţeb dle potřeb občanů, včetně 

zaměstnávání osob se zdravotním postiţením a osob ohroţených sociálním 

vyloučením. Zvýšit počet dobrovolníků v sociálních sluţbách. Zajistit sluţbu denního 

stacionáře pro osamělé osoby a osoby ohroţené sociálním vyloučením.

Rozvoj sociálních služeb ve vazbě 

na potřeby občanů 
Sodiální a zdravotní péče Kvalita ţivota 3

3

4

V rámci cíle dojde ke kvalitní spolupráci mezi městskou policií a Policií ČR, hasičskými 

záchrannými útvary,  stejně tak i s městy, které mají větší zkušenosti s prevencí 

kriminality a bezpečnosti. Dalším cílem je dokončit rozhlasový varovný systém.

3

4.1

4.3 4.3.2

4.1.2

Efektivní služby městského 

kamerového monitorovacího 

systému

Průběţná modernizace kamerového monitorovacího systému. 2

Bezpečnost

3.3

3.4

3

3

3

 Kvalita ţivota 3

 Kvalita ţivota 

3.4

3.4 2024

3.3

3.3 1x ročně 2024

3.4.2

3.4.3

3.4.1

3.3.3

3.3.4

3.3.1



4 Podnikání, cestovní ruch a efektivní úřad 4.4

Naplňování principů udrţitelného 

rozvoje prostřednictvím „Místní 

agendy 21“ a principů WHO

4.4.3
Prohlubování spolupráce a 

přátelství s partnerskými městy

Výměnné pobyty podnikatelů a studentů, předávání dobré praxe, společné sportovní a 

kulturní aktivity.
2 Sběr informací o společných aktivitách. 1x ročně 2024


