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Úvod
Předložený dokument je výsledkem procesu strategického plánování, jež by mělo město
Jirkov využívat v následujících letech ke svému rozvoji. Strategický plán vytyčuje hlavní
směry rozvoje města v následujících letech. Základním východiskem pro zvolenou strategii je
dlouhodobá rozvojová vize města naplňována realizací střednědobých až krátkodobých
strategických cílů a opatření, ke kterým by měly být přiřazeny konkrétní projekty a aktivity
vedoucí k jejich naplnění.
Procesem strategického plánování tak vznikl dokument, který by měl být spolu s územním
plánem měst Chomutova a Jirkova a městským rozpočtem, základním materiálem pro
budoucí rozvoj města Jirkova.
Na zpracování tohoto dokumentu se podílela řada odborníků z různých oblastí, politických
představitelů města, ale i zástupci nejširší laické veřejnosti rekrutující se z aktivních obyvatel
města, kteří se zapojili do činnosti některé z pracovních skupin. Veškeré návrhy prošly
procesem připomínkování, v rámci kterého se mohl kdokoliv k předloženým návrhům
vyjádřit. Veškeré podněty a připomínky byly zodpovědně posouzeny a ve většině případů i
zohledněny. Tento přístup ke zpracování Strategického plánu přispěl k tomu, že byla
zpracována strategie podchycující veškeré problémy a potřeby obyvatelstva, místních
podnikatelů a organizací, které jsou městem ovlivnitelné a stanovena opatření pro jejich
budoucí řešení.
Strategický plán byl říjnu tohoto roku schválen v Zastupitelstvu jako závazný rozvojový
dokument města. Nyní nastane důležitá, ale obtížná práce jeho naplňování. Ta bude
procesně založena na každoročním zpracování Akčních plánů, v rámci kterých budou ze
Strategického plánu vybrány projekty a úkoly určené v daném roce k realizaci a jejich vlastní
realizace. Zároveň bude zaveden princip monitorování, který bude sledovat, zda se
Strategický plán, resp. v jeho rámci definované cíle, daří naplňovat.
Zcela zásadní pro úspěšnou realizaci Strategického plánu je určení a přijmutí přímých
institucionálních, ale i personálních odpovědností za dílčí plnění navržených úkolů. V rámci
zpracování Strategického plánu byla již navržena a přijata výkonná (institucionální)
odpovědnost za realizaci jednotlivých opatření. Očekává se však, že i političtí představitelé
města v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, přijmou svou zákonnou povinnost
pečovat o všestranný rozvoj svěřeného území a o potřeby jeho občanů a budou aktivně
dohlížet na úspěšnou realizaci a plnění navržených Strategických cílů.
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1. Struktura a metodika návrhové části Strategického plánu
Předložený materiál je návrhovou částí Strategického plánu. Zpracování návrhové části
každého rozvojového dokumentu představuje rozhodování o tom, jaké problémy budou
prostřednictvím strategického plánu řešeny a jaké nástroje při tom budou použity. Tato část
plánu musí zároveň zodpovědět, jakým způsobem budou alokovány finanční zdroje, které
bude možné využít na realizaci plánu.
Strategický plán rozvoje města Jirkova (dále jen Strategický plán) je koncipován jako
střednědobý rozvojový dokument, který má formulovat rozvojové aktivity města. Základní
rámec dokumentu je však formulován dlouhodobě s výhledem až do roku 2023.
Důvodem je zohlednění dlouhodobé koncepce města při respektování aktuálních
střednědobých potřeb a rozvojových tendencí v kratším, předvídatelném období.
Návrhová část Strategického plánu je rozdělena na několik úrovní (stupňů), které se
navzájem obsahově liší mírou konkrétnosti (obecnosti). Pro účely Strategického plánu
rozvoje města Jirkova (dále jen Strategického plánu) byly stanoveny 4 základní úrovně,
které tvoří „strategický skelet“ návrhové části.

I.

II.

Rozvojová vize

Kritické oblasti a globální cíle

Strategické cíle

III.

Opatření
(rozvojové aktivity)

IV.

Jednotlivé úrovně je možné definovat následovně:
o

Vize popisuje stav, jehož by mělo být v budoucnu dosaženo a v tomto smyslu
představuje zastřešující rámec celé návrhové části.

o

Kritické oblasti představují strukturovanou formulaci hlavních tématických sektorů,
v rámci kterých je nutné danou problematiku řešit. Vymezení Kritických oblastí slouží
k logickému uspořádání Strategického plánu. V rámci každé kritické oblasti je
rozvojová vize městě konkretizovaná do podoby Globálních cílů.

o

Hlavní záměry v rámci každé kritické oblasti jsou dále rozvedené ve strategických
cílech. Stanovené strategické cíle jsou dekomponovány do jednotlivých opatření.
Strategické cíle jsou odvozeny od vize města a představují strategie nebo cesty, jak
dané vize dosáhnout.

o

Opatření na nejnižší úrovni návrhové části jsou obecně formulované záměry, které
se naplňují podporou konkrétnějších aktivit. Konkrétní projektové náměty získané
v průběhu zpracování strategie jsou přiřazeny k příslušným opatřením.
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Výsledkem tohoto postupu je hierarchické uspořádání návrhové části, kde se postupuje od
relativně široce definovaných cílů až ke konkrétním opatřením.
Z hlediska času dochází se snižováním úrovní návrhové části ke zkracování předpokládané
doby realizace. Časové horizonty realizace jednotlivých úrovní návrhové části mohou být
rámcově vyjádřeny následovně:
•
•
•

Rozvojová vize:
Strategické cíle:
Opatření (aktivity a projekty):

střednědobá až dlouhodobá realizace
střednědobá až dlouhodobá realizace
krátkodobá až střednědobá realizace

K práci na strategickém plánu rozvoje města byli přizváni zástupci místních podnikatelů,
představitelé škol a státní správy, členové zastupitelstva a zástupci dalších institucí
působících ve městě. Představitelé shora jmenovaných institucí pak tvořili pracovní skupiny
pro zpracování Strategického plánu. Vedoucí úlohu v procesu strategického plánování
v Jirkově představovala Řídící skupina složená ze zástupců samosprávy města a zástupců
městského úřadu v Jirkově. Dílčí problematiky byly předjednány v rámci tzv. Akčních
skupin, do kterých byly přizváni zástupci odborné veřejnosti a aktivní občané. Při zpracování
Strategického plánu pomáhala pracovním skupinám Regionální rozvojová agentura
Ústeckého kraje, a.s. (dále jen RRA ÚK), která jejich činnost metodicky řídila, zpracovávala
podklady k jednání, moderovala jednotlivé pracovní schůzky a zapracovávala relevantní
připomínky do dílčích výstupů.
Složení Řídící skupiny:
za politické subjekty :
Mgr. Fryč Bedřich
Kolářová Danuše
Ing. Kreissl Petr
Mikulášek Miroslav
Sadílek Jiří
Štejnar Radek

US - DEU (Strana zelených)
KSČM
Nezávislí
ODS
J21S
ČSSD

za MěÚ :
Ing. Avakjanová Viera
Moutelík Stanislav
Ing. Urban Pavel
Záda Jaroslav
za podnikatelské subjekty :
Beneš Antonín
Celio Most
Škuta Petr
Sady a školky
Ing. Štěpánová Romana Preciosa
Na jednání pracovních skupin, především řídící skupiny, se podílela paní Alexandra
Zdeňková, projektová manažerka Magistrátu Chomutov.
Členové řídící skupiny byly zároveň zařazeni do akčních skupin.
Personální obsazení Akčních skupin je uvedeno v kapitole 4 (Kritické oblasti).
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2. Postup prací na přípravě Strategického plánu
Proces strategického plánování socio-ekonomického rozvoje města Jirkova založený na
hledání shody o budoucnosti města mezi představiteli mnoha různých institucí ve městě byl
zahájen v listopadu 2005. Příprava Strategického plánu probíhala v rámci projektu BROUK,
z něhož byla i financována.
V rámci první fáze, která trvala přibližně 2 měsíce a zabývala se analýzou místních
podmínek, připravila RRA ÚK Profil města, který obsahuje základní informace o
obyvatelstvu, o místní ekonomice a podnikatelském prostředí, o infrastruktuře, o stavu
životního prostředí, o podmínkách pro bydlení, vzdělávání, kulturu a sport ve městě a další
důležité zjištění o městě Jirkově. Profil města shrnuje údaje o městě, jeho nejbližším okolí v
porovnání s údaji o okrese a analyzuje postavení města Jirkova i jeho vnitřní podmínky.
Současně se zpracováním Profilu města probíhal Průzkum názorů občanů, jehož cílem
bylo zjistit názory obyvatel na současné problémy a potřeby města, ale i na jeho budoucí
rozvoj. Průzkum byl realizován v průběhu měsíce dubna 2006 anonymním dotazníkovým
šetřením. Dotazníky byly do domácností distribuovány jak přímo (prostřednictvím městského
úřadu), tak nepřímo (např. prostřednictvím základních škol či internetových stránek města).
Občané měli možnost vyplněné dotazníky předat prostřednictvím sběrných míst nebo
v elektronické podobě vyplnit na internetových stránkách města. Celkem bylo tímto
způsobem sesbíráno a vyhodnoceno 531 dotazníků. Současně proběhl Průzkum
podnikatelského prostředí, který měl za cíl zhodnotit podmínky pro podnikání v Jirkově.
Formou dotazníků byly dotazovány fyzické a právnické osoby vyvíjející svou podnikatelskou
činnost na území města Jirkova. Výsledky z obou dotazníkových šetření byly formou
souhrnných zpráv vystaveny stejně jako ostatní dokumenty na internetových stránkách
města a následně využívány jako jedno z východisek při jednáních jednotlivých pracovních
skupin při tvorbě návrhové části strategického plánu.
Analytická část tvorby strategického plánu byla ukončena koncem dubna. Následovalo první
jednání Řídící skupiny, které proběhlo 7.6.2006 na MěÚ v Jirkově. Řídící skupina na svém
prvním jednání formulovala dlouhodobou rozvojovou vizi města a vymezila tzv. kritické
oblasti, kterými by se měly následně zabývat odborné pracovní skupiny (tzv. Akční skupiny).
K jednotlivým kritickým oblastem byly následně sestaveny Akční skupiny, do kterých byly
přizváni občané města, kteří mají z profesního či zájmového hlediska k dané oblasti blízko.
Účast v akčních skupinách byla dobrovolná a veřejná. Cílem jednání akčních skupin bylo
definování strategických cílů rozvoje města a navržení opatření vedoucích k naplnění těchto
cílů. V rámci jednání Akčních skupin byly formulovány silné a slabé stránky města, jeho
příležitosti a ohrožení v rámci dané kritické oblasti (SWOT analýza), které následně sloužily
jako jedno z východisek pro formulování strategických cílů a opatření.
Výstupy z jednání akčních skupin byly dne 2.8.2006 projednány na druhém jednání Řídící
skupiny, která strategické cíle a opatření prodiskutovala, doplnila, upravila a odsouhlasila
jejich podobu určenou pro dopracování návrhu strategického plánu. Součástí práce Řídící
skupiny bylo též určení subjektů, které by měly garantovat realizaci jednotlivých opatření
(odbory MěÚ, příspěvková organizace, atd.).
V průběhu měsíce srpna a září RRA ÚK rozpracovala ve spolupráci s příslušnými vedoucími
a zástupci odborů Městského úřadu jednotlivá opatření do detailnější podoby tak, aby z jejich
formulace bylo zřejmé, co by mělo Město v následujících letech realizovat, v jakém časovém
horizontu, kolik jej to bude stát a kdo by za realizaci jednotlivých úkolů měl nést
odpovědnost. Součástí podrobného rozpracování bylo i určení možných zdrojů financování
(Fondy EU, národní dotační programy, atd.). Takto připravený Strategický plán byl připraven
k veřejnému projednání, které proběhlo 2. října tohoto roku. Po zapracování připomínek
veřejnosti byl Strategický plán projednán v Radě města a následně v Zastupitelstvu města
Jirkova, které jej schválilo jako jeden ze základních koncepčních dokumentů rozvoje města.
Aktualizace dokumentu byla schválena usnesením zastupitelstva města č. 23/13/ZM/2020 ze
dne 27. 5. 2020.
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3. Rozvojová vize města Jirkova
Rozvojová vize tvoří „vstupní bránu“ do návrhové části Strategického plánu. Jejím smyslem
je určit zásadní rozvojovou orientaci města. Vize formuluje a popisuje stav, jehož by mělo
být v budoucnosti dosaženo v daném území, přičemž jednotlivé části návrhu (strategické
cíle, opatření, aktivity a projekty) jsou prostředkem k jejímu dosažení a naplnění.
Ačkoliv Strategický plán je koncipován na střednědobý horizont (na cca 7 let), při stanovení
vize byl zohledněn dlouhodobější časový horizont 15 – 20 let. Důvodem je zajištění
návaznosti dlouhodobé koncepce rozvoje města i po uplynutí období, pro které jsou
navrženy strategické cíle a opatření tohoto Strategického plánu. V rámci Strategického plánu
jsou výjimečně uvedena i opatření dlouhodobějšího charakteru, o kterých je nutné uvažovat
již v rámci střednědobého plánovacího procesu. Rozvojová vize města Jirkova byla
formulována s ohledem na potřebu trvale udržitelného rozvoje a s vědomím, že jen od
jasných vizí lze přejít k realizaci přínosných projektů.
Rozvojová vize města Jirkova:

„Jirkov = bezpečné, klidné a příjemné zahradní město v podhůří
Krušných hor vytvářející obytné a rekreační zázemí chomutovské
městské aglomerace“
Při stanovení rozvojové vize města Jirkova se vycházelo z níže uvedených pocitových
formulací, kterými pracovní Řídící skupina charakterizovala současný a budoucí obraz města
a svoji představu, jak tohoto obrazu dosáhnout (mise).
Současný profil města Jirkova byl charakterizován následovně (Co jsme?):
•

Poloha
Poloha v rozvojové ose Most – Chomutov, spolu s Chomutovem vytváří významnou
městskou a průmyslovou aglomeraci při hranicích se Saskem.

•

Přírodní a krajinný potenciál
Velmi cennými hodnotami města je poloha města na úpatí Krušných hor v údolí řeky
Bíliny s unikátním prostorem Červeného hrádku, která je však spolu s těžební činností
zároveň do jisté míry omezujícím faktorem plošného rozvoje.

•

Funkční a prostorová struktura
Jirkov není klasickým regionálním centrem, je součástí sídelní struktury vysoce
urbanizovaného prostoru, ve kterém hraje stěžejní roli město Chomutov. V urbanistické
struktuře města silně kontrastuje historické jádro a na ně navazující panelová zástavba.

•

Ekonomický potenciál
Ve srovnání s Chomutovem je v Jirkově podíl ploch ekonomické základny výrazně nižší,
což se odráží i v počtu pracovních příležitostí a vyjížďce za prací. Podniky a hospodářské
aktivity v Chomutově vytvářejí zdroje příjmů pro obyvatel Jirkova.

•

Občanská vybavenost
Blízkost a dobrá dopravní dostupnost Chomutova předurčuje a vytváří silné společenské,
kulturní a ekonomické vazby a přínosy pro místní obyvatele. Souměstí vytváří
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dostatečnou nabídku základních i vyšších služeb občanské vybavenosti. Určitá rezerva je
spojená s nabídkou sportovních a volnočasových zařízení přímo v Jirkově.
•

Obyvatelstvo a pracovní síla
Vysoká koncentrace obyvatel vázána na vysokou potřebu prac. sil v energetice, těžbě
uhlí a hutnictví vytvořila na území města lidský a pracovní potenciál. V souvislosti
s útlumem těchto odvětví se projevil problém absorpce volných pracovníků do jiných
odvětví, s tím související i problematická sociální, vzdělanostní, etnická struktura
obyvatel. Specifikem Jirkova je vysoká disproporce mezi bydlením a pracovními místy.

•

Atraktivita území pro rekreaci a cestovní ruch
Podmínky pro rozvoj cestovního ruchu vytváří celý prostor Červeného Hrádku s oborou,
zámeckým parkem, koupalištěm a historickým centrem Jirkova. Jedním z pozitiv je
zvláště poloha Jirkova na silnici I/13 a přímý kontakt města s krajinným a rekreačním
potenciálem Krušných hor. Obraz Jirkova je narušený přetrvávajícím vnímáním špatného
životního prostředí, ale i projevujícími se sociálně patologickými vlivy ve společnosti
(nezaměstnanost, kriminalita, nepřizpůsobiví obyvatelé).

Čím chceme být?
•

Prosperujícím sídlem, které bude příjemným místem pro bydlení a život místních lidí a
atraktivní adresou pro další potenciální obyvatele z okolních měst.

•

Zeleným městem vytvářející výborné podmínky a zázemí pro rekreační a volnočasové
aktivity obyvatel regionu, které ve spojení s existující turistickým potenciálem Červeného
hrádku vytvoří atraktivní turistickou nabídku pro domácí i zahraniční návštěvníky České
republiky.

•

Městem, které v maximální možné míře využije svého lidského, materiálního i finančního
potenciálu k systematickému rozvoji hospodářského, sociálního a životního prostředí.

•

Městem, jehož obyvatelé budou hrdí na to, že žijí v Jirkově a budou se aktivně zapojovat
do místního společenského, kulturního a volnočasového dění.

•

Bezpečným a plnohodnotným místem pro všechny, kteří zde žijí a tráví svůj volný čas.

•

Městem, kde každý občan nalezne příležitost pro uspokojení svých společenských,
materiálních, kulturních a sportovních potřeb.

Jak toho chceme dosáhnout?
•

Mobilizací lidských, materiálních a finančních zdrojů.

•

Pro obě strany výhodnou spoluprací se sousedním městem Chomutov.

•

Konsensem názorů všech zainteresovaných stran na rozvojových potřebách města.

•

Zvýšením vzájemné komunikace mezi obyvateli města a zvýšením jejich informovanosti
o dění ve městě. Intenzivním využitím místních médií a fungujících zájmových sdružení.

•

Podporou spolkové činnosti ve městě.

•

Intenzivnější komunikací se státní a krajskou správou a profesionálními institucemi.

•

Posilováním dobrého image města
marketingových prostředků a nástrojů.

•

Rozvojem a zlepšením údržby a využití veřejných prostranství a sportovišť.

•

Systematickou podporou rozvoje malého a středního podnikání, zejména pak služeb pro
občany a rozvoj cestovního ruchu, a na vymezených místech řemesel a malého
průmyslu. Cílem je zajistit dostatek pracovních příležitostí pro místní obyvatele.

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
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•

Zvýšenou péčí o historické a kulturní dědictví a přírodní prostředí města a jeho okolí,
které je předpokladem pro rozvoj cestovního ruchu a kvalitního života místních obyvatel.

•

Podporou rozvoje (ovlivněním) rodinné, školní a mimoškolní výchovy.

•

Systematickým odstraňováním slabých stránek a minimalizací rizik, posilňováním
předností a důkladnou přípravou na budoucí příležitosti.

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
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4. Kritické oblasti a globální cíle
4.1 Kritické oblasti
Na základě rozvojové vize byly pro diskusi v Řídící skupině vybrány Kritické oblasti, kterými
se Strategický plán dále zabývá. Kritické oblasti byly navrženy celkem 4 a jejich zaměření je
následující:

Kritická oblast č. 1 – Podnikání, zaměstnanost a infrastruktura
Kritická oblast č. 2 – Kultura, vzdělávání a sociální rozvoj
Kritická oblast č. 3 – Volný čas, sport a cestovní ruch
Kritická oblast č. 4 – Bezpečnost, bydlení a životní prostředí
Důležitým hlediskem výběru a formulace kritických oblastí bylo přerušení míry obecnosti,
s ohledem na podchycení vybraných oblastí rozvoje města, ale i zvolené zaměření a členění
Strategického plánu.
Vazby mezi rozvojovou vizí, globálními cíly a kritickými oblastmi a strategickými cíli
znázorňuje následující schéma:

Rozvojová vize města

Kritická oblast
č. 1

Kritická oblast
č. 2

Kritická oblast
č. 3

Kritická oblast
č. 4

Globální cíle

Globální cíle

Globální cíle

Strat. cíle

Strat. cíle

Strat. cíle

Strat. cíle

Opatření

Opatření

Opatření

Opatření

Globální cíle

4.2 Globální cíle
Aby bylo možné obecně formulovanou rozvojovou vizi města přenést do kritických oblastí,
byly definovány tzv. Globální cíle. Ty specifikují (konkretizují) rozvojovou vizi v rámci dané
Kritické oblasti. Řídící skupina v rámci každé ze 4 Kritických oblastí zformulovala následující
Globální cíle:

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
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Kritická oblast č. 1 – Podnikání, zaměstnanost a infrastruktura


Vytvořit na území města optimální podmínky pro rozvoj především malého a středního
podnikání. (Rozhodnutí o rozvoji průmyslových zón na území města provést v delším
časovém horizontu na základě vyhodnocení vývoje v oblasti zaměstnanosti a
obsazenosti v okolních průmyslových zónách.)



Zajistit vznik nových pracovních míst podporou rozvoje MSP a komunálních služeb,
které by alespoň částečně zmírnily vyjížďku obyvatel za prací mimo město.



Zkvalitnit dopravní a technickou infrastrukturu jak z hlediska potřeb podnikatelského
sektoru, tak především ve vazbě na zvyšování kvality života ve městě.

Kritická oblast č. 2 – Kultura, vzdělávání a sociální rozvoj


Rozvoj lidských zdrojů ve městě ve vazbě na žádoucí změnu sociální struktury města;



Rozvoj vzdělávací struktury ve městě zejména v oblasti základního a středního
školství;



Optimalizace sítě sociálních služeb ve městě s ohledem na potřeby jejich uživatelů;



Rozvoj kulturního života a založení tradičních kulturních a společenských akcí za
účelem posílení sounáležitosti a patriotismu u obyvatel města.

Kritická oblast č. 3 – Volný čas, sport a cestovní ruch


Vybudovat z Jirkova rekreační zónu Chomutovské aglomerace a příjemné místo pro
život místních obyvatel podporou rozvoje sportovních a volnočasových aktivit.



Rozvoj cestovního ruchu ve městě založit na rozvoji lokality Červeného hrádku a
poloze města na úpatí Krušných hor.



Systémově řešit zlepšení image města a zvýšení informovanosti o městě a jeho
atraktivitách a to jak ve vztahu k potenciálním turistům, tak ve vztahu k potenciálním
obyvatelům.

Kritická oblast č. 4 – Bezpečnost, bydlení a životní prostředí


Vytvořit z Jirkova po všech stránkách bezpečné město a příjemné místo pro život.



V urbanistické rozvoji města se zaměřit na rozvoj zeleně a obytné funkce – profilovat
Jirkov jako zahradní město.



Podporou rozvoje bydlení a obytné funkce města zvýšit atraktivitu Jirkova pro nové
obyvatele rekrutující se ze střední a vyšší vrstvy společnosti.

Problematika každé Kritické oblasti byla podrobně diskutována v rámci tzv. Akčních skupin,
do kterých byli přizváni zástupci odborné veřejnosti. Akční skupiny provedly SWOT analýzu a
zformulovaly Strategické cíle a opatření, jakožto návrhy odborné veřejnosti pro jednání Řídící
skupiny. Jednání jednotlivých akčních skupin formou kulatých stolů proběhla 28.6. a
12.7.2006.

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
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Personální obsazení Akčních skupin mělo následující podobu:
Akční skupina pro oblast Podnikání, zaměstnanost a infrastruktura
Batrin Michal
Beneš Antonín
Bezchleba Jan
Hutárek Břetislav, Ing.
Král Pavel
Kreissl Petr, Ing.

jednatel Podniku služeb Jirkov s.r.o.
ředitel firmy Celio Most
drobný podnikatel
R&M Unimontex s.r.o. Most
důchodce, bývalý vedoucí OMMaÚI
města
směnový inženýr - Elektrárny Prunéřov

pan Kulíšek
Mikulášek Miroslav
Moutelík Stanislav
Škapa Filip, ing.
Štěpánová Romana, Ing.
Urban Pavel, Ing.
Vaclík Jan, MUDr
Zábranský Ivo

občan města
podnikatel
místostarosta města
starosta města
ředitelka - Preciosa Jirkov
vedoucí SÚ a ŽP Jirkov
chirurg, Poliklinika Jirkov
ředitel firmy IZ - Real

člen bezpečnostní komise

člen komise rozvoje města
člen komise rozvoje města
předseda komise rozvoje
města
člen komise rozvoje města
člen Rady města
člen Rady města

člen Zastupitelstva města

Akční skupina pro oblast Kultura, vzdělávání a sociální rozvoj
Altmannová Mirka
Fryč Bedřich, Mgr.
Hromádková Marie
Kolářová Danuše
Kubaczková Vlasta

studentka UK - FF, sociální politika a
sociální práce
učitel
vedoucí OSVaZ
důchodce
vedoucí 3. MŠ

Marková Jitka
Nitkulincová Dáša, Mgr.
Procházková Hana
Reicheltová Eva, Mgr.
Rousek Miloš, Mgr.
Sailerová Milena
Šipoš Jan
Šulcová Eva

na mateřské dovolené
zástupkyně ředitele školy
ředitelka organizace KVIZ Jirkov
pracovnice OSVaZ
ředitel školy (občan Chomutova)
ředitelka Základní umělecké školy
romský aktivista
ředitelka MěÚSS

Tabulková Danuše

vedoucí OŠKaT

člen Zastupitelstva města
členka ZM a sociální komise
předsedkyně Smírčí rady
Chomutovska
členka sociální komise

členka Rady města
členka Rady města a sociální
komise
členka kulturní komise

Akční skupina pro oblast Volný čas, sport a cestovní ruch
Bečvář Michal
Hlinovský Zdeněk
Janoušková Olga
Koprušťák Josef, Ing.
Procházka Tomáš, Ing.
Raisr Jaromír

pracovník OŠKaT
předseda Volejbalového klubu
ředitelka DDM
vedoucí Finančního odboru
předseda Lyžařského klubu
člen turistického oddílu

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
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Reiner Milan, Ing.
Rodák Milan
Sadílek Jiří
Steinbachová Eva, Mgr.
Štejnar Radek
Zedek Luděk

vedoucí OMMaÚI
předseda oddílu kopané
podnikatel
zástupkyně ředitele ZŠ
pracovník Asistenčního centra
vedoucí tenisového klubu

člen komise rozvoje
člen Rady města
člen Zastupitelstva města
členka ZM, trenérka volejbalu
člen Zastupitelstva města
člen sportovní komise

Akční skupina pro oblast Bezpečnost, bydlení a životní prostředí
Avakjanová Viera, Ing.
Bach Jan

tajemnice MěÚ
pracovník OMMaÚI

Hlas Jan, Ing
Huráb Jaroslav, Ing.

informatik, člen ČZS( svaz zahrádkářů)
pracovník státní správy

Kučera Jaroslav
Mayer Josef
Novák Jaroslav, Ing.
Radimec Slavomír
Škuta Petr

ředitel Městské policie
důchodce
ředitel Lesů města Jirkova
náměstek jednatele Podniku služeb
Jirkov
podnikatel - Sady a školky Jirkov

Urban Josef
Vančurová Zlata, Ing.
Záda Jaroslav
Zamazal Libor, Ing

předseda ZO ČZS
pracovnice odboru SÚ a ŽP
strážník MěP - velitel směny
ředitel firmy Z - Real Jirkov

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
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prostředí
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prostředí

preventista kriminality
člen ZM, předseda finančního
výboru
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5. SWOT analýza
SWOT analýza je jedním z možných postupů systematického a přehledného zachycení
poznatků o objektu analýzy, mnohokrát úspěšně prověřeného praxí. Proti obvyklým
analytickým metodám prezentuje vyváženě pohled na minulost a současnost (ex post) a
pohled na budoucnost (ex ante) analyzovaného objektu, tedy jednotlivých kritických oblastí
města Jirkova.
SWOT analýza především umožňuje, aby ve stejně přehledné struktuře, v jaké je provedena
analýza, byla formulována strategie usměrnění budoucího vývoje města:
•
•
•
•

jak zachovat resp. rozvíjet jeho silné stránky,
jak odstraňovat resp. eliminovat jeho slabé stránky,
které z budoucích příležitostí lze využít pro jeho další rozvoj,
jakými cestami (prostředky, postupy) bude čelit očekávaným ohrožením jeho dalšího
rozvoje.

Silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení, byly řešeny v Akčních skupinách dle
stanovených kritických oblastí:


SWOT Kritické oblasti č. 1 – Podnikání, zaměstnanost a infrastruktura



SWOT Kritické oblasti č. 2 – Kultura, vzdělávání a sociální rozvoj



SWOT Kritické oblasti č. 3 – Volný čas, sport a cestovní ruch



SWOT Kritické oblasti č. 4 – Bezpečnost, bydlení a životní prostředí

SWOT analýzy pro jednotlivé kritické oblasti byly zpracovány příslušnými akčními skupinami
na svých úvodních jednáních. Následně pak v duchu výše uvedených zásad sloužily jako
východisko pro formulaci strategických cílů a opatření.

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
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SWOT Kritické oblasti č. 1 - Podnikání, zaměstnanost a
infrastruktura
Silné stránky
1.
2.
3.
4.
5.

Dobrá infrastruktura (poloha, dopravní obslužnost, zásobování energiemi, MHD apod.)
Skládka TKO včetně řešení odpadového hospodářství
Široké ulice s možností vybudování kvalitní infrastruktury pro různé typy dopravy
Vysoká úroveň zdravotních a sociálních služeb
Možnosti podnikání v cestovním ruchu a návazných oborech

Slabé stránky
1.
2.
3.
4.

Profesní struktura nezaměstnaných
Nedostatek parkovacích míst na sídlištích (včetně řešení centrálních parkovišť)
Stav místních komunikací a chodníků (bezbariérové přechody, technický stav…)
Není generel dopravy – řešení není koncepční (nevhodné uspořádání dopravy v centru,
problematické parkování, nedostatek cyklostezek…)
5. Stabilizační programy pružně reagující na potřeby trhu práce ve městě (průmyslové zóny)

Příležitosti
1. Vytvoření stabilizačního programu na zlepšení kvalifikační struktury obyvatel
2. Realizace cyklostezek
3. Lepší organizace dopravy (včetně vyřešení problémů dlouhodobého užívání parkovacích
míst bez pohybu vozidla)
4. Zlepšující se image města
5. Urbanistické dořešení Benešova náměstí a návazné podnikatelské aktivity

Ohrožení
1. Nebude řešena problematika nezaměstnaných (nezájem pracovat)
2. Ohrožení státní sociální a pracovní politikou (posouzení výše příspěvků
v nezaměstnanosti – životní a existenční minimum, obecně prospěšné práce apod.)
3. Nebude vyřešena problematika personálu polikliniky
4. Nevyřešení problematiky vlastnictví pozemků v majetku města (extravilán i intravilán)
5. Absence strategie útlumu těžby (vládní úroveň, kraj)

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
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SWOT Kritické oblasti č. 2 – Kultura, vzdělávání a sociální rozvoj
Silné stránky
1. Péče o seniory v respitních zařízeních
2. Zajištění vzdělání a volnočasových aktivit pro mládež školního a předškolního věku
3. Dostatečná nabídka sociálních služeb, základní sociální problémy podchyceny
příspěvkovými organizacemi města
4. Dostatek nabídek kulturních akcí
 Příznivá věková struktura obyvatelstva

Slabé stránky
1. Vysoká nezaměstnanost – nedostatek pracovních příležitostí
2. Nedostatek kvalifikovaných sociálních pracovníků
3. Nedostatek služeb poskytovaných v terénu sociálně vyloučeným (např. streetworker),
schází nízkoprahové zařízení pro mládež
4. Absence příležitostí k vyššímu vzdělání (VOŠ, VŠ)
5. Nedostatečné čerpání strukturálních fondů a ost. dotačních zdrojů, nedostatečná
administrativní kapacita pro čerpání SF
 Nízké množství SŠ a VŠ vzdělaných obyvatel oproti průměru ČR
 Absence komunitního plánu sociálních služeb (zmapování aktuální situace, potřeb,
nabídky)
 Špatné sociální zázemí v mnoha rodinách
 Nedostatek zájmu některých skupin obyvatelstva o aktivní trávení volného času
 Nedostatečná nabídka možností trávení volného času a sociálních služeb pro teenagery
 Negativní změny struktury obyvatelstva v souvislosti s migrací
 Nízká motivace pracovat – nemotivující nastavení sociálního systému
 Schází kulturní sál odpovídající úrovně
 Nedostatečně řešená bezbariérovost města
 Schází dětská hřiště

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
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Příležitosti
1. Podpora NNO a principu dobrovolnictví při poskytování sociálních služeb
2. Vytvoření komplexního systému poskytování sociálních služeb (Vytvoření stacionáře –
pomoc rodinám v péči o handicapované, seniory …, vytvoření agentury poskytující
asistenční služby, vytvoření „Centra pomoci“, vytvoření nízkoprahového centra, vytvoření
chráněného bydlení pro handicapované, vytvoření chráněných dílen pro pracovní
uplatnění handicapovaných
3. Vytvoření komunitního plánu sociálních služeb
4. Zvýšení absorpční kapacity města, aktivní tvorba projektů pro čerpání strukturálních
fondů, vytvoření funkce správce dotací (fundraisera)
5. Využití dosažitelných lidských zdrojů pro rozvoj města
 Dobrá koordinace MěÚ a Městské policie (např. při střežení sportovišť)




Poptávka po nových sociálních službách
Zvýšení kapacity terénních služeb
Zvýšení informovanosti obyvatelstva o dostupných sociálních službách

Ohrožení
1. Odliv schopných lidí, nízká kvalifikace značného počtu pedagogů na ZŠ
2. Kriminalita – vzájemná provázanost s problémy v sociální oblasti
3. Nárůst počtu sociálně vyloučených jedinců
4. Přetrvávající špatně nastavený sociální systém (problém tzv. „sociální pasti“)
5. Omezené množství finančních prostředků
 Přetrvávající nízká vzdělanost obyvatelstva obecně, zejména pak u některých skupin

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
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SWOT Kritické oblasti č. 3 – Volný čas, sport a cestovní ruch
Silné stránky
1. Existence výjimečného areálu koupaliště na Červeném Hrádku, zámku Červený hrádek a
tradičních akcí na Červeném hrádku
2. Výhodná poloha Jirkova z hlediska možného rozvoje cykloturistiky (možnosti napojení
města na horské cyklostezky) a fungující linka MHD ve směru Hora sv. Kateřiny a
Vejprty (využitelná pro cyklosturisty)
3. Volejbalový areál a tenisový areál v Ervěnicích, vysoká sportovní úroveň v oblasti
volejbalu, tenisu, lyžování, kuželky a kvalitní trenérské kádry v jednotlivých sportovních
odvětvích
4. Realizace projektu budování turistické infrastruktury na Červeném Hrádku, ubytovacích
kapacit na koupališti a realizace projektu školícího střediska
 Internetové stránky města a informační systém města

Slabé stránky
1. Neexistence typizovaného hřiště pro atletiku a multifunkční sportovní haly
2. Neexistence dětských hřišť, chybějící hřiště u 2. a 4. ZŠ, nedostatečné kapacity
volejbalového a tenisového areálu z hlediska poptávky a negativní vliv vandalismu na
existující sportoviště
3. Nedostatečná množství volných ploch pro vybudování sportovišť ve vlastnictví města
4. Slabá propagace Červeného hrádku na příjezdových komunikacích, nedostatečná
nadregionální propagace, nedostatečné napojení města na síť cyklostezek a neznačené
cyklotrasy
5. Stávající provoz informačního centra nevyhovuje poptávce ze strany návštěvníků
(personální kapacity, provozní doba), nejednotný turistický informační systém ve městě a
nedostatečná aktuálnost tištěných propagačních materiálů města
6. Negativní image města (jirkovská vyhláška, apod)
 Technický stav koupaliště
 Nedostatečná dopravní obslužnost Červeného hrádku
 Nedostatečná kapacity ubytovacích zařízení v hlavní turistické sezónně

Příležitosti
1. Možnost využití Telšského údolí a dalších lokalit pro cykloturistiku (magistrála), využití
převaděče pro cyklostezky a napojení na cyklostezku Most – Chomutov a na budovanou
síť cyklostezek v Chomutově
2. Komplexní řešení lokality ČH (sport, rekreace, cestovní ruch), rozvoj areálu koupaliště
Červený hrádek Oddělené řešení nabídky sportovních zařízení pro školy a pro veřejnost
3. Zajištění správcovství (dozoru) na sportovištích (financování z rozpočtu města - zřízení
příspěvkové organizace)
4. Vybudování kvalitních ubytovacích kapacit na Červeném hrádku a rozšíření nabídky
doplňkových služeb
 Rozšíření propagace města o další atraktivity města (věž, podzemí, gotický kostel)
 Propagace města na veletrzích cestovního ruchu a spolupráce s Chomutovem v oblasti
propagace

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.

18

Strategický plán rozvoje města Jirkova

Ohrožení
1.
2.
3.
4.

Majetkoprávní vztahy omezující výstavbu cyklostezek a dalších sportovišť
Ochranná pásma I. stupně Telšském údolí (omezení pro rozvoj cyklostezek)
Majetkové vztahy k rybníku na Červeném hrádku
Zánik tradičního kuželkářského sportu (není kuželna)

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
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SWOT Kritické oblasti č. 4 – Bezpečnost, bydlení a životní prostředí
Silné stránky
1.
2.
3.
4.




Přítomnost areálu Červený Hrádek
Péče o seniory
Odpadové hospodářství
Trolejbusy a autobusy
Možnost příměstské rekreace
Příznivý věkový průměr obyvatelstva
Dobré zásobování a kvalita pitné vody

Slabé stránky
1.
2.
3.
4.
5.




Bezpečnost
Nezaměstnanost
Dožívání panelové zástavby
Nevyhovující stav dopravních komunikací
Pořádek
Stav veřejné zeleně
Nevyhovující stav kanalizační sítě
Nezabezpečení potřeb mladých

Příležitosti
1.
2.
3.












Regenerace sídlišť
Rozvoj koncepce práce policie
Využívání finančních podpor pro rozvoj z fondů EU
Poloha města
Průběžné zlepšování stavu ovzduší
Centrální vytápění
Zateplení domů
Pokračující privatizace bytového fondu
Černé skládky
Rozvoj volnočasových aktivit
Koncepce odpadového hospodářství
Obnovitelné zdroje energie
Optimalizace obchodní sítě
Vyjasnění majetkoprávních vztahů vybraných pozemků

Ohrožení
1.
2.
3.



Parkovací místa
Nedoplatky obyvatel na službách
Migrace obyvatel
Znečištění vod
Změny klimatu

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
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6. Strategické cíle
Strategické cíle jsou v tomto Strategickém plánu chápány jako prioritní cíle. Strategické cíle
vyjadřují, čeho chce město ve spolupráci s dalšími subjekty a institucemi působícími ve
městě v rámci dané kritické oblasti dosáhnout. Pro potřeby Strategického plánu byl v rámci
každé kritické oblasti definován různý počet strategických cílů. Strategické cíle považujeme
v rámci každé kritické oblasti za rovnocenné, co do důležitosti (tzn. jejich číslování neukazuje
pořadí důležitosti). Pro účely Strategického plánu bylo v rámci 4 kritických oblastí navrženo
celkem 18 strategických cílů, které navazují na výsledky analytické části. Cíle svým
zaměřením navazují na analytickou část dokumentu, resp. jejich smyslem je buď využít
silných stránek a příležitostí města a regionu, nebo eliminovat hlavní problémy a
minimalizovat důsledky potenciálních hrozeb formulovaných v příslušných SWOT analýzách.
Strategické cíle stanovené v rámci prioritních oblastí:
Kritická oblast č. 1

Podnikání, zaměstnanost a infrastruktura - P

Strategický cíl P1:

Systémové řešení dopravní problematiky ve městě včetně parkování a
cyklotras

Strategický cíl P2:

Postupná změna kvalifikační struktury nezaměstnaných a podpora
tvorby nových pracovních příležitostí

Strategický cíl P3:

Oživení centra města a zlepšení podmínek pro MSP v návaznosti
na jeho novou podobu

Strategický cíl P4:

Rozvoj a obnova technické infrastruktury

Strategický cíl P5:

Rozvoj spolupráce mezi veřejnou správou a podnikateli

Kritická oblast č. 2

Kultura, vzdělávání a sociální rozvoj - K

Strategický cíl K1:

Vytvoření optimálního systému sociálních služeb

Strategický cíl K2:

Zpřístupnění města handicapovaným občanům

Strategický cíl K3:

Rozvoj lidských zdrojů a zkvalitnění sociálního prostředí města

Strategický cíl K4:

Rozvoj partnerství

Strategický cíl K5:

Zlepšení nabídky kulturních aktivit ve městě

Kritická oblast č. 3

Volný čas, sport, cestovní ruch a komunikace s veřejností - V

Strategický cíl V1:

Rozšíření nabídky a kapacity zařízení a lokalit pro sport a volný
čas ve městě

Strategický cíl V2:

Změna image města a zvýšení informovanosti o nabídce města
pro turisty a návštěvníky

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
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Kritická oblast č. 3

Volný čas, sport, cestovní ruch a komunikace s veřejností - V

Strategický cíl V3:

Využití potenciálu města pro rekreaci a cestovní ruch

Strategický cíl V4:

Rozvoj cyklodopravy

Strategický cíl V5:

Podpora rozvoje stávajících a zavádění nových nástrojů
zlepšování komunikace města směrem k občanům

Kritická oblast č. 4

Bezpečnost, bydlení a životní prostředí – B

Strategický cíl B1:

Zlepšení podmínek pro rozvoj individuálního bydlení a komplexní
regenerace panelových sídlišť

Strategický cíl B2:

Zvýšení bezpečnosti ve městě

Strategický cíl B3:

Zvýšení podílu a kvality zeleně a zlepšení stavu veřejných
prostranství v intravilánu města (profilace jako zahradní město)

Strategický cíl B4:

Naplňování plánů zaměřených na zlepšení životního prostředí

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
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7. Opatření k naplnění cílů
Strategické cíle jsou naplňovány prostřednictvím opatření. Opatření jsou obecněji
formulované záměry, které se naplňují podporou konkrétnějších aktivit. V zájmu zachování
přehlednosti a účelovosti Strategického plánu bylo snahou zpracovatele zajistit naplnění
stanovených cílů minimálním počtem opatření. Opatření jsou zpravidla krátkodobého až
střednědobého charakteru, ve výjimečných případech byla do Strategického plánu zařazena
i opatření dlouhodobějšího charakteru, o kterých je vhodné uvažovat již v rámci
střednědobého plánovacího procesu.

7.1 Návrh opatření
Pro přehlednost byla ke každé kritické oblasti přiřazena specifická barva, která označuje
všechny s ní související strategické cíle a opatření s ohledem na snadnější orientaci ve
schématech a následujících kapitolách.
Pořadí jednotlivých opatření v rámci každého strategického cíle neoznačuje jeho prioritu,
resp. důležitost pro rozvoj města. Jednotlivá opatření mají buď zcela konkrétní povahu, tzn.
že opatřeni je definováno jako zcela konkrétní projekt, nebo má povahu obecnou, tzn.
charakterizuje typy projektů nebo úkolů, jejichž realizace bude v rámci implementačního
cyklu podporována.

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
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Kritická oblast č. 1 – Podnikání, zaměstnanost a infrastruktura
P1

Systémové řešení dopravní problematiky ve městě včetně parkování
a cyklotras

P1.1 Propojení přivaděčem rozdělených částí města
P1.2 Optimalizace počtu parkovacích míst
P1.3 Rozvoj cyklodopravy ve městě a zajištění její návaznosti na okolí města
P1.4 Bezbariérovost dopravy
P1.5 Zpracování generelu dopravy
P2

Postupná změna kvalifikační struktury nezaměstnaných a podpora tvorby
nových pracovních příležitostí

P2.1 Prosazovat závislost výplaty sociálních dávek na veřejně prospěšných pracích
P2.2 Podpora tvorby motivačních programů pro nezaměstnané
P2.3 Podpora tvorby nových pracovních příležitostí
P2.4 Podpora vzniku učebních oborů dle potřeb trhu práce
P3

Oživení centra města a zlepšení podmínek pro MSP v návaznosti na jeho novou
podobu

P3.1 Rozšíření volnočasových aktivit na náměstí zejména z oblasti kultury
P3.2 Iniciace nového využití volných prostor
P3.3 Iniciace intenzivnějšího využívání budovy kina ve vazbě na nákupy
P3.4 Vybudování centra služeb (OMMaÚI)
P3.5 Zpracování studie revitalizace centra města
P4

Rozvoj a obnova technické infrastruktury

P4.1 Zkvalitnění stavu inženýrských sítí
P4.2 Zavádění moderních informačních technologií
P5

Rozvoj spolupráce mezi veřejnou správou a podnikateli

P5.1 Realizace projektů PPP
P5.2 Vytvoření komplexní nabídky objektů a pozemků města k podnikání

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
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Kritická oblast č. 2 – Kultura, vzdělávání a sociální rozvoj
K1

Vytvoření optimálního systému sociálních služeb

K1.1

Vytvoření komunitního plánu sociálních služeb

K1.2

Realizace projektů a aktivit vyplývajících z komunitního plánu

K1.3

Podpora neziskových institucí při realizaci služeb v zájmu města

K1.4

Rozšiřování a zkvalitňování služeb pro seniory a zdravotně postižené

K1.5

Centrum sociální prevence

K2

Zpřístupnění města handicapovaným občanům

K2.1

Zpracování Akčního plánu bezbariérovosti města

K2.2

Realizace Akčního plánu bezbariérovosti města

K2.3

Podpora integrace handicapovaných dětí do škol

K3

Rozvoj lidských zdrojů a zkvalitnění sociálního prostředí města

K3.1

Prevence sociálního vyloučení

K3.2

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

K3.3

Průběžná modernizace všech jirkovských škol

K3.4

Vytváření podmínek pro specializované a speciální školství

K3.5

Podpora rekvalifikačních a vzdělávacích programů

K3.6

Rozšiřování zázemí pro klienty a návštěvníky vzdělávacího a kulturního zařízení
v rámci areálu Červený Hrádek

K4

Rozvoj partnerství

K4.1

Optimalizace grantového systému města

K4.2

Podpora vnitřní a mezinárodní spolupráce institucí

K4.3

Podpora tvorby a koordinace projektů prostřednictvím samostatného útvaru rozvoje
města

K4.4

Zkvalitnění možností přístupu obyvatel k informacím o dění ve městě

K5

Zlepšení nabídky kulturních aktivit ve městě

K5.1

Vybudování reprezentativního kulturního stánku

K5.2

Vytváření širokého spektra nabídky kulturních akcí včetně akcí organizovaných
za podpory grantových titulů

K5.3

Rozšíření vybavenosti kulturního centra na zámku Červený Hrádek

K5.4

Podpora lokálních kulturních tradic

K5.5

Podpora muzejní a galerijní činnosti

K5.6

Rozšíření činnosti a nabídky služeb kulturního a informačního centra
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Kritická oblast č. 3 – Volný čas, sport a cestovní ruch
a komunikace s veřejností
V1

Rozšíření nabídky a kapacity zařízení a lokalit pro sport a volný čas ve městě

V1.1 Rozvoj lokality Bremen – Kotenovo hřiště
V1.2 Vybudování multifunkční sportovní haly
V1.3 Vybudování víceúčelového sportovního areálu (u 2. a 4. ZŠ)
V1.4 Vybudování kamerového systému na sportovištích a jeho propojení na internet
V2

Změna image města a zvýšení informovanosti o nabídce města pro turisty a
návštěvníky

V2.1 Zpracování marketingové a komunikační strategie města
V2.2 Vybudování turistického informačního systému (informační tabule na Červeném
Hrádku, v centru města, na autobusovém nádraží a železniční stanici - Jirkov, instalace
turistických ukazatelů ve městě)
V2.3 Rozšíření a zkvalitnění provozu informačního centra včetně propagace města
V3

Využití potenciálu města pro rekreaci a cestovní ruch

V3.1 Rozvoj lokality Červeného Hrádku jako centra cestovního ruchu a školícího centra
V3.2 Optimalizace provozu koupaliště a kempu
V3.3 Využití stávajícího turistického potenciálu k dalšímu rozvoji
V3.4 Zpracování koncepce rozvoje cestovního ruchu
V4

Rozvoj cyklodopravy

V4.1 Realizace projektu cyklostezky Jirkov - Vysoká Pec – Jezeří
V4.2 Napojení Jirkova na cyklostezku od Chomutova – lesoparku a Bezručova údolí
V4.3 Napojení Jirkova na cyklostezku Most – Chomutov (Jirkov – Vysoká Pec – Kyjická
nádrž)
V4.4 Realizace dalších cyklistických stezek v návaznosti na zpracovanou studii
V4.5 Využití rekreačních lokalit v zázemí města (Telšské údolí)
V5

Podpora rozvoje stávajících a zavádění nových nástrojů zlepšování komunikace
města směrem k občanům

V5.1 Pořízení portálu občana
V5.2 Zpracování Komunikační strategie města vč. Akčního plánu a její implementace
V5.3 Pořízení elektronické úřední desky
V5.4 Vzdělávání představitelů města a zaměstnanců městského úřadu v oblasti
komunikačních a prezentačních dovedností směrem k veřejnosti
V5.5 Modernizace webových stránek
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Kritická oblast č. 4 – Bezpečnost, bydlení a životní prostředí
B1

Zlepšení podmínek pro rozvoj individuálního bydlení a komplexní regenerace
panelových sídlišť

B1.1 Postupná regenerace panelových sídlišť dle technického stavu
B1.2 Příprava ploch a vytváření podmínek pro individuální bydlení
B1.3 Vytváření startovacích bytů pro mladé rodiny
B2

Zvýšení bezpečnosti ve městě

B2.1 Zpracování koncepce spolupráce mezi Policií ČR, Městskou policií a občany města
B2.3 Podpora aktivit prevence sociopatogenních jevů
B2.4 Aktivní zapojení etnických menšin do společenského života v obci
B2.5 Podpora sociálních služeb pro rizikové skupiny obyvatel ohrožených sociální exkluzí
(drogově závislí, sociálně slabí, po výkonu trestu)
B3

Zvýšení podílu a kvality zeleně a zlepšení stavu veřejných prostranství
v intravilánu města (profilace jako zahradní město)

B3.1 Rozvoj a revitalizace veřejné zeleně a úprava veřejných prostranství včetně zkvalitnění
péče
B3.2 Výsadba vzrostlé zeleně na sídlištích
B3.4 Úprava majetkoprávních vztahů vybraných pozemků k lokalitě parku a obory Červený
Hrádek
B3.5 Podpora environmentální výchovy obyvatel zejména u dětí a mládeže
B4

Naplňování plánu zaměřených na zlepšení životního prostředí

B4.1 Realizace Plánu zlepšování kvality ovzduší
B4.2 Naplňování závazné části Plánu odpadového hospodářství
B4.3 Naplňování Povodňového plánu
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7.2 Podrobná specifikace navržených opatření
V následující části jsou detailněji rozvedena navržená opatření. V rámci podrobné
specifikace je u každého opatření uvedeno:
•

Popis opatření – stručné vystižení předmětu a náplně opatření, případně vazeb na další
opatření Strategického plánu nebo zdůvodnění potřebnosti a přínosů opatření.

•

Podporované aktivity – podle současné úrovně znalostí a charakteru opatření se jedná
o obecnější či zcela konkrétní formulace projektů nebo skupin projektů a akcí, které je
vhodné v rámci strategického plánu realizovat nebo podporovat.

•

Realizátor – návrh institucí a orgánů města, které by měl nést odpovědnost za přípravu
a realizaci konkrétních aktivit vycházejících z daného opatření. Uvedeny jsou hlavní
předpokládané či doporučené instituce.
Použité zkratky:
OMMaÚI
SÚaŽP
OŠKaT
OSVaZ
OF
OPr
OVS
ÚIA
Pol.
POH

Odbor majetku města a útvar investic
Stavební úřad a životní prostředí
Odbor školství, kultury a tělovýchovy
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Odbor finanční
Odbor právní
Odbor vnitřní správy
Útvar interního auditu
Politické vedení města
Plán odpadového hospodářství

Taj.
ZŠ
MěP
DDM
MěÚSS
KVIZ
MěK
PSJ
DPCHJ
PPP

Tajemník
Základní školy
Městská policie
Dům dětí a mládeže
Městský ústav sociálních služeb
Kulturní, vzdělávací a inf. zařízené
Městská knihovna
Podnik služeb Jirkov s.r.o.
Dopravní podnik měst CV a J, a.s.
Public private partnership

•

Doba realizace – jedná se o doporučení doby realizace konkrétních opatření a aktivit.
Jedná se pouze o rámcové vymezení, které bude závislé na podobě Akčních plánů.

•

Odhad nákladů - je uveden předběžný a pouze orientační odhad nákladů na realizaci
aktivit, které by měly být v rámci opatření v období let 2007 – 2013 provedeny. Očekává
se, že většina opatření (projektů) bude realizována za podpory dotačních programů a je
proto možné předpokládat, že skutečné náklady pro město budou ve výši cca 15 až 30 %
(dle podmínek vhodného dotačního programu).
Použité zkratky:
ROP
IOP
OPŽP
OPD
OPV
OPVVI
OPPI
OPLZaZ
SROP
PPP
MDČR
MMR
MV ČR
MZDČR
MŠMT

- Regionální operační program regionu NUTS Severozápad
- Integrovaný operační program
- Operační program Životní prostředí
- Operační program doprava
- Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
- Operační program Výzkum a vývoj pro inovace
- Operační program Podnikání a inovace
- Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
- Společný regionální operační program
- Public private partnership
- Ministerstvo dopravy
- Ministerstvo pro místní rozvoj
- Ministerstvo vnitra
- Ministerstvo zdravotnictví
- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
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SFRB
SFŽP
SFRDI

- Státní fond rozvoj bydlení
- Státní fond životního prostředí
- Státní fond rozvoje dopravní infrastruktury

•

Zdroje financování – uvedeny jsou jak zdroje místní, tzn. prostředky z městského
rozpočtu a prostředky realizátorů projektů, tak zdroje vnější, tzn. prostředky z krajských,
státních a evropských programů, které jsou běžně dostupné a prověřené. Vzhledem
k blížícímu se novému programovacímu období EU (2007 – 2013), jsou zpravidla
uváděny již operační programy, které bude možné využívat v budoucích letech.

•

Vazba na další opatření – jsou zde uvedena opatření, která úzce souvisí s uvedeným
opatřením, doplňují jej, či dané opatření dále rozvíjejí.

Řazení opatření v rámci Strategických cílů
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Podrobná specifikace opatření kritické oblasti Podnikání, zaměstnanost a
infrastruktura
Strategický cíl P1:

Systémové řešení dopravní problematiky ve městě včetně parkování
a cyklotras

Opatření P1.1:

Propojení přivaděčem rozdělených částí města

Popis opatření:

Umělý vodní tok, tzv. Podkrušnohorský přivaděč, byl vybudován v
60. letech 20. století k zajištění dodávek užitkové vody k
zásobování dolů a chemických závodů. Správcem tohoto toku je
Povodí Ohře, s. p. Tato umělá překážka rozděluje město na dvě
nepřirozené části a brání tak organickému rozvoji a znesnadňuje
pohyb mezi oběma částmi města. Cílem je vybudovat alespoň dvě
bezpečná a kapacitní propojení obou částí města zejména pro
pěší a cyklistickou dopravu. Bude se jednat o technicky a finančně
náročná řešení a je vhodné jejich umístění projednat ve veřejné
diskusi s občany města.

Podporované
aktivity:

o Zvýšení propustnosti provozu mezi přivaděčem rozdělenými
částmi města
o Podpora komunitního plánování ve městě

Realizátor:

OMMaÚI

Doba realizace:

2007-2013

Odhad nákladů:

10 mil. Kč

Zdroje financování:

o
o
o

Vazba na další
opatření:

P1.5 Zpracování generelu dopravy

Strategický cíl P1:

Systémové řešení dopravní problematiky ve městě včetně parkování
a cyklotras

Opatření P1.2:

Optimalizace počtu parkovacích míst

Popis opatření:

V některých částech města je pociťován citelný nedostatek míst
pro parkování. Jedná se zejména o některé obytné lokality.
Problémem není pouze malý počet parkovacích míst, ale také
způsob parkování a obavy o bezpečnost zaparkovaných vozidel.
K řešení situace v oblasti parkování by měl napomoci generel
dopravy, v němž by tato problematika měla představovat důležitý
úkol. Cílovým stavem by měla být dostatečná kapacita
parkovacích míst zejména v obytných a nákupních zónách města
při zlepšení způsobu parkování, zachování efektivity při budování
nových parkovacích míst (zábor ploch, vynakládané finanční
prostředky), zvýšení bezpečnosti parkujících vozidel a
neomezování rozvoje ostatních způsobů dopravy (pěší, cyklisté).

Podporované
aktivity:

o Provedení analýzy současného stavu parkovacích ploch ve
městě (součást generelu dopravy)

Rozpočet města
Evropské fondy (ROP)
Státní (SFDI)
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o Změna způsobu parkování v lokalitách, kde je to účelné
o Zlepšení bezpečnostních opatření u stávajících parkovišť
(kamerový systém, posílení kapacity městské policie apod.)
o Cílené budování veřejných parkovišť nebo garáží v lokalitách,
které trpí jejich nedostatkem
Realizátor:

OMMaÚI

Doba realizace:

2007-2012

Odhad nákladů:

30 mil. Kč

Zdroje financování:

o
o
o
o

Vazba na další
opatření:

P1.3 Rozvoj cyklodopravy ve městě a zajištění její návaznosti na
okolí města
P1.5 Zpracování generelu dopravy

Strategický cíl P1:

Systémové řešení dopravní problematiky ve městě včetně parkování
a cyklotras

Opatření P1.3:

Rozvoj cyklodopravy ve městě a zajištění její návaznosti na
okolí města

Popis opatření:

Cyklistická doprava představuje pro město šanci, jak zvýšit
celkovou bezpečnost dopravy, zintenzívnit propojení Jirkova
s okolím a sekundárně podporovat podnikatele (zejména ve
službách a v maloobchodě). Město Jirkov má pro rozvoj
cyklodopravy velmi dobré podmínky. Zatím však tento způsob
dopravy není příliš rozvinut. Chybí zejména vybudovaná
infrastruktura v podobě cyklostezek a cyklotras, které by cyklistům
zajišťovaly bezpečný pohyb. Důležitým aspektem rozvoje
cyklodopravy je zahrnutí této problematiky do plánovaného
generelu dopravy a úzká koordinace rozvoje cyklistiky
v návaznosti na sousední město Chomutov. Rozvojové plochy pro
tento typ dopravy by měl obsahovat i nový územní plán města.

Podporované
aktivity:

o Budování infrastruktury pro cyklistickou dopravu (cyklostezky,
cyklotrasy)
o Snižování počtu automobilů v centru města
o Podpora alternativních druhů dopravy
o Zvýšení návštěvníků města cestujících na kole

Realizátor:

OMMaÚI

Doba realizace:

2007-2013

Odhad nákladů:

15 mil. Kč

Evropské fondy
Rozpočet města
Národní
Soukromé

Zdroje financování:

o
o
o
o

Vazba na další
opatření:

P1.2 Optimalizace počtu parkovacích míst
P1.5 Zpracování generelu dopravy

Soukromé
Rozpočet města
Národní
Evropské fondy
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Strategický cíl P1:

Systémové řešení dopravní problematiky ve městě včetně parkování
a cyklotras

Opatření P1.4:

Bezbariérovost dopravy

Popis opatření:

Problematikou bazbariérovosti v oblasti stavebnictví se podrobně
zabývá vyhláška MMR č. 369/200 o obecných technických
požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou
schopností pohybu a orientace. Tato vyhláška přesně specifikuje,
jaké stavby a za jakých podmínek musí být přístupny osobám
s omezenou schopností pohybu a orientace. V optimálním případě
by město mělo postupně odstranit bariéry na všech veřejných
prostranstvích jako jsou chodníky, přechody pro chodce, dále
veřejné budovy, ve spolupráci s podnikateli také provozovny
obchodu a služeb apod. Důležitou součástí opatření by měla být
také akustická signalizace pro nevidomé a slabozraké na
přechodech pro chodce. Realizací těchto technických úprav se
výrazně zvýší nejen kvalita života tělesně a zdravotně postižených,
ale i ostatních obyvatel města Jirkova.

Podporované
aktivity:

o Budování bezbariérového napojení silničních komunikací a
chodníků

Realizátor:

OMMaÚI, DP, Svaz zdravotně postižených

Doba realizace:

2007-2013

Odhad nákladů:

10 mil. Kč

Zdroje financování:

o
o
o

Vazba na další
opatření:

P1.2 Optimalizace počtu parkovacích míst
P1.3 Rozvoj cyklodopravy ve městě a zajištění její návaznosti na
okolí města
P1.5 Zpracování generelu dopravy

Strategický cíl P1:

Systémové řešení dopravní problematiky ve městě včetně parkování
a cyklotras

Opatření P1.5:

Zpracování generelu dopravy

Popis opatření:

Komplexní řešení problémů dopravy vyžaduje zevrubnou znalost o
všech prvcích dopravní infrastruktury a jejích problémech. Velmi
účinným nástrojem pro optimalizaci nakládání s finančními
prostředky v této oblasti se může stát generel dopravy. Ten
zejména přesně inventarizuje všechny plochy s dopravními
funkcemi (komunikace, parkoviště, garáže, chodníky, autobusové
zastávky apod.). Z provedených analýz je možno získat obrázek o
efektivitě vynakládaných prostředků na budování nové
infrastruktury a údržbu stávajících zařízení. Lze optimalizovat
vedení tras silničního provozu, zlepšit parkování a celkovou
dopravní obslužnost, dát prostor pěším a cyklistům, zlepšit
infrastrukturu pro podnikání apod. Tento typ dokumentu vyžaduje
odborné zpracování a koordinaci činností s Policií ČR, Dopravním

Rozpočet města
Evropské fondy (OPV, OPLZaZ)
Státní (Úřad práce v Teplicích)
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podnikem Chomutova a Jirkova, Státním fondem dopravní
infrastruktury a mnoha dotčenými orgány státní správy (DOSS).
Podporované
aktivity:

o Zavedení systému v problematice dopravy
o Zlepšení dopravní obslužnosti a kvality života v souvislosti
s optimalizací dopravy
o Optimalizace parkovacích ploch
o Podpora alternativních způsobů dopravy (pěší, cyklistické)

Realizátor:

OMMaÚI

Doba realizace:

2007-2013

Odhad nákladů:

300 tis. Kč (dokument), 30 mil. Kč (vlastní realizace)

Zdroje financování:

o
o
o

Vazba na další
opatření:

P1.1 Propojení přivaděčem rozdělených částí města
P1.2 Optimalizace počtu parkovacích míst
P1.3 Rozvoj cyklodopravy ve městě a zajištění její návaznosti na
okolí města
P1.4 Bezbariérovost dopravy

Strategický cíl P2:

Postupná změna kvalifikační struktury nezaměstnaných a podpora
tvorby nových pracovních příležitostí

Opatření P2.1:

Prosazovat závislost výplaty sociálních dávek motivačními
opatřeními

Popis opatření:

Současná praxe výplaty sociálních dávek nevytváří u jejich
příjemců v podstatě žádnou motivaci k tomu, aby byli trvale
zaměstnáni. Systém by měl být více adresný a přispívat lidem
skutečně potřebným. Základním otázkou dalšího vývoje je však
nastavení celého mechanismu ze strany státu. Ten je v současné
době pro státní rozpočet dlouhodobě neudržitelný. Krajské a
obecní samosprávy by měly dostat větší šanci rozhodovat o
penězích určených na sociální dávky. Bohužel nelze prosazovat
závislost výplaty dávek sociální podpory na veřejně prospěšných
pracích. To je v rozporu s Listinou základních práv a svobod.
Veřejně prospěšné práce jsou organizovány úřady práce. Město
odvádí za tyto pracovníky 37% daň. Množství takto zaměstnaných
lidí tedy závisí na dohodě města a ÚP.

Podporované
aktivity:

o Zlepšení efektivity vynakládaných prostředků na sociální dávky
v nezaměstnanosti
o Zvyšování motivace nezaměstnaných pro hledání nové práce

Realizátor:

OSVaZ

Doba realizace:

2007-2013

Odhad nákladů:

při 30 lidech 1 066 000 Kč/rok

Rozpočet města
Evropské fondy (ROP)
Státní (Státní fond dopravní infrastruktury)

Zdroje financování:

o
o
o

Vazba na další
opatření:

P2.2 Podpora tvorby motivačních programů pro nezaměstnané
P2.3 Podpora tvorby nových pracovních příležitostí

Rozpočet města
Evropské fondy (OPV, OPLZaZ)
Státní (Úřad práce v Chomutově)
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Strategický cíl P2:

Postupná změna kvalifikační struktury nezaměstnaných a podpora
tvorby nových pracovních příležitostí

Opatření P2.2:

Podpora tvorby motivačních programů pro nezaměstnané

Popis opatření:

Problémem některých dlouhodobě nezaměstnaných občanů města
je motivace pracovat. Systém sociálních dávek zaručuje poměrně
dobrý životní standard. Dlouhodobá nezaměstnanost však s sebou
nese celou škálu problémů. Jedním z nich je získávání špatného
vztahu k práci a k zodpovědnosti za vlastní život dětmi dlouhodobě
nezaměstnaných. Je třeba použít všech prostředků pro to, aby
takových dlouhodobě nezaměstnaných a dětí bylo co nejméně.
Město ve spolupráci s Úřadem práce v Chomutově má celkem
dostatek možností, jak žádat prostředky na podobné programy
zejména ze strukturálních fondů. Velmi účinná se v tomto ohledu
může stát pomoc specializovaných neziskových organizací. Od
1.1.2007 vstupuje platnost Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci
v hmotné nouzi, jehož § 19 ukládá orgánu, který pomoc v hmotné
nouzi poskytuje, vypracovat aktivizační plán. Existuje již návrh na
vytvoření pracovní čety pro úklidové práce ve spolupráci
s nestátním subjektem s podílem města

Podporované
aktivity:

o Tvorba motivačních programů pro nezaměstnané (zejména
dlouhodobě)
o Zvyšování motivace nezaměstnaných pro hledání nové práce
o Zlepšování sociální situace v rodinách dlouhodobě
nezaměstnaných
o Snižování závislosti na sociálních dávkách

Realizátor:

OSVaZ, OŠKaT, UP

Doba realizace:

2007-2013

Odhad nákladů:

2700 Kč/pracovník/měsíc

Zdroje financování:

o
o
o

Vazba na další
opatření:

P2.1 Prosazovat závislost výplaty sociálních dávek na veřejně
prospěšných pracích
P2.3 Podpora tvorby nových pracovních příležitostí
P2.4 Podpora vzniku učebních oborů dle potřeb trhu práce

Strategický cíl P2:

Postupná změna kvalifikační struktury nezaměstnaných a
podpora tvorby nových pracovních příležitostí

Opatření P2.3:

Podpora tvorby nových pracovních příležitostí

Popis opatření:

Město samo nemůže vytvářet mnoho pracovních míst. Může však
jejich vznik nepřímo podpořit různými opatřeními. Jedná ze
především o podporu malých a středních podnikatelů formou
kvalitní nabídky ploch popř. objektů pro podnikání, zvýhodněné
pronájmy obecního majetku, pomoc s budováním infrastruktury pro
podnikání. Důležité je také kvalitní školství a výchova dětí
k zodpovědnosti, poctivosti a budování pocitu sounáležitosti
s místem jejich bydliště. Město může samo zřídit několik

Rozpočet města
Evropské fondy (OPV, OPLZaZ, ROP)
Státní (Úřad práce v Chomutově)
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pracovních míst např. při veřejně prospěšných pracích.
Podporované
aktivity:

o Přímá tvorba pracovních míst ze strany města
o Podpora místních malých a středních podnikatelů (nabídka
ploch, zvýhodněné pronájmy)
o V budoucnosti motivační systém obecních daní.

Realizátor:

OSVaZ, UP

Doba realizace:

2007-2013

Odhad nákladů:

132 000 Kč/1 pracovní místo/rok

Zdroje financování:

o
o
o

Vazba na další
opatření:

P2.1 Prosazovat závislost výplaty sociálních dávek na veřejně
prospěšných pracích
P2.2 Podpora tvorby motivačních programů pro nezaměstnané
P2.4 Podpora vzniku učebních oborů dle potřeb trhu práce

Strategický cíl P2:

Postupná změna kvalifikační struktury nezaměstnaných a
podpora tvorby nových pracovních příležitostí

Opatření P2.4:

Podpora vzniku učebních oborů dle potřeb trhu práce

Popis opatření:

Vznik nebo zánik učebních oborů v sekundárním vzdělávání by
měl v ideálním případě vycházet z potřeb trhu práce. Není-li tomu
tak, absolventi nejsou příliš dobře uplatnitelní a vzniká tak potřeba
dalších nákladů na jejich rekvalifikace resp. sociální dávky. Již
dnes se začíná projevovat nedostatek pracovníků v některých
dělnických profesích a oborech (např. elektrotechnika) Město by
mělo mít velmi dobrý přehled o potřebách zaměstnavatelů. Pro ten
jsou například vhodné databáze úřadu práce, ač ty nejsou zcela
věrným obrazem potřeb trhu práce, neboť všechny firmy
nepoptávají pracovníky prostřednictvím úřadů práce. Město by
mělo zprostředkovat styk zástupců škol v okolí s místními firmami
a podnikateli. Taková akce může fungovat formou jakéhosi
veletrhu pořádaného pro žáky základních škol a jejich rodiče,
kterým může pomoci při rozhodování při přihlašování na střední
školy či do učebních oborů.

Podporované
aktivity:

o Podpora vzniku nových učebních oborů, jejichž absolventi mají
velkou šanci získat zaměstnání
o Zefektivnění fungování škol a učilišť v regionu
o Spolupráce soukromého a veřejného sektoru
o Zlepšené uspokojování potřeb trhu práce v souvislosti
s kvalifikací zaměstnanců

Realizátor:

OSKaT

Doba realizace:

2007-2013

Odhad nákladů:

dle momentální situace

Zdroje financování:

o
o
o

Rozpočet města
Evropské fondy (OPV, OPLZaZ)
Státní (Úřad práce v Chomutově)

Rozpočet města
Evropské fondy (OPLZaZ)
Státní (Úřad práce v Chomutově)

Vazba na další
opatření:
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Strategický cíl P3:

Oživení centra města a zlepšení podmínek pro MSP v návaznosti na
jeho novou podobu

Opatření P3.1:

Rozšíření volnočasových aktivit na náměstí zejména z oblasti
kultury

Popis opatření:

Oživení náměstí resp. širšího centra nemůže být jen otázkou
opravy budov, zastavění proluk nebo obsazení volných prostor pro
podnikání. Ruku v ruce s revitalizací fyzickou by měla jít také
zlepšená nabídka kulturních aktivit a akcí. Na náměstí lze pořádat
jarmarky, koncerty pod širým nebem, dětské dny, připomínky
různých významných výročí, divadelní představení apod.
V případě nepříznivého počasí nebo u akcí formálnějšího
charakteru lze vhodně využít budovy blízkého kina. Na náměstí lze
zřídit čítárnu novin a časopisů jako samostatné pracoviště městské
knihovny, která může sloužit zároveň jako informační centrum a
malá galerie. Město ostatně může zřídit výstavní síň samostatně.
Tato může být spojena např. s kavárnou nebo čajovnou. Optimální
variantou je poskytnout kvalitní prostory místním spolkům a
kulturním organizacím, které mohou přispět ke vzniku takových
typů zařízení.

Podporované
aktivity:

o Podpora konání kulturních akcí v centru města
o Podpora místních kulturních organizací a spolků
o Vybudování kulturního zařízení

Realizátor:

OSKaT, KVIZ

Doba realizace:

2007-2013

Odhad nákladů:

Kč

Zdroje financování:

o
o
o

Vazba na další
opatření:

P3.3 Iniciace intenzivnějšího využívání budovy kina ve vazbě na
nákupy
P3.5 Zpracování studie revitalizace centra města

Strategický cíl P3:

Oživení centra města a zlepšení podmínek pro MSP v návaznosti na
jeho novou podobu

Opatření P3.2:

Iniciace nového využití volných prostor

Popis opatření:

V centru města se nacházejí budovy, jejichž prostory jsou
nevyužity. Vzhledem k jejich poloze tak dochází k útlumu jedněch
ze základních funkcí městského centra, kterými jsou obchod a
služby. Prázdné prostory nelákají obyvatele a návštěvníky města
do jeho středu a uliční parter je de facto nevyužíván jako místo
setkávání lidí, odpočinku, trávení volného času atd. Tím dochází
také k ekonomickým ztrátám na tržbách potenciálních obchodníků.
Důležitou otázkou je dořešení majetkoprávních vztahů, jednání
s vlastníky o případném pronájmu, nabídka nevyužitých prostor
města za výhodnou cenu místním podnikatelům, diskuse s občany

Rozpočet města
Evropské fondy (OPV, OPLZaZ)
Státní (Úřad práce v Teplicích)

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.

36

Strategický plán rozvoje města Jirkova

o konkrétních potřebách a požadavcích. Vhodné je vypracovat
jednoduchý průzkum trhu, zda vůbec jsou schopny některé typy
služeb či obchodů obstát v tvrdé konkurenci nákupních řetězců.
Na zřízení určitého typu služeb, po kterém je sice společenská
poptávka, ale není rentabilní, by město mohlo krátkodobě přispívat
z vlastního rozpočtu.
Podporované
aktivity:

o Obsazení nevyužitých prostor v centru města vhodnými
aktivitami
o Revitalizace uličního parteru náměstí a přilehlých ulic
o Zlepšení podmínek pro vznik služeb a provozoven
maloobchodu
o Zlepšení kvality života prostřednictví rozšířené nabídky služeb
přímo ve městě

Realizátor:

OMMaÚI, IZ-REAL

Doba realizace:

2007-2013

Odhad nákladů:

5 mil. Kč

Zdroje financování:

o
o
o

Vazba na další
opatření:

P3.4
P3.5
P5.1
P5.2

Strategický cíl P3:

Oživení centra města a zlepšení podmínek pro MSP v návaznosti na
jeho novou podobu

Opatření P3.3:

Iniciace intenzivnějšího využívání budovy kina ve vazbě na
nákupy

Popis opatření:

V současné době je udržování zařízení kina velmi finančně
náročné. Návštěvnost představení je poměrně nízká a náklady na
provoz i údržbu každým rokem stoupají. Záměrem je poskytnout
širší nabídku představení zvláště pro děti a mládež v době nákupů
rodičů. Propojení aktivit nově vznikajícího nákupního centra
v těsné blízkosti centra městského nabízí oboustranně výhodnou
spolupráci. Nebudou tak podpořeny jenom nákupy, ale také
smysluplné trávení volného času a provoz budovy kina.
Potenciálně může také dojít k oživení městského centra ve vazbě
na zvýšený pohyb občanů v těchto místech. Ve větších nákupních
centrech totiž většinou existují také prostory pro zábavu, přičemž
často to bývá zrovna kino.

Podporované
aktivity:

o Podpora spolupráce samosprávy a podnikatelského sektoru
o Širší nabídka kulturních pořadů v městském kině (zejména
v denní době ve vazbě na nákupy v blízkém obchodním domě)

Realizátor:

OMMaÚI, OSKaT

Doba realizace:

2007-2013

Odhad nákladů:

1 mil. Kč/rok

Zdroje financování:

o

Rozpočet města
Evropské fondy (OPPaI, ROP)
Státní (Úřad práce v Teplicích)
Vybudování centra služeb
Zpracování studie revitalizace centra města
Realizace projektů PPP
Vytvoření komplexní nabídky objektů a pozemků města
k podnikání

Rozpočet města
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o
o

Evropské fondy (ROP)
Soukromé

Vazba na další
opatření:

P3.1 Rozšíření volnočasových aktivit na náměstí zejména
z oblasti kultury
P3.5 Zpracování studie revitalizace centra města

Strategický cíl P3:

Oživení centra města a zlepšení podmínek pro MSP v návaznosti na
jeho novou podobu

Opatření P3.4:

Vybudování centra služeb

Popis opatření:

Město postrádá kvalitní nabídku drobných služeb. Za většinou jsou
nuceni občané Jirkova dojíždět do blízkého Chomutova. V některé
z opuštěných budov v centru města by mohlo vzniknout tzv.
centrum služeb (kadeřník, kosmetika, pedikúra, prádelna, čistírna,
apod.). Možností je také vybudovat nový objekt na pozemku
města. Došlo by tak k oživení městského centra, zvýšení tržeb za
poskytované služby a samozřejmě ke zlepšení kvality života
místních obyvatel. Některé typy konkurenceschopných služeb by
se mohly rovněž stát vyhledávanými i občany Chomutova nebo
okolních obcí.

Podporované
aktivity:

o Vybudování centra služeb
o Zlepšení podmínek pro podnikání ve službách (poskytnutí
prostor, výhodný pronájem)
o Podpora dosud neexistujících typů služeb
o Zvyšování kvality života obyvatel města

Realizátor:

OMMaÚI

Doba realizace:

2007-2013

Odhad nákladů:

5 mil. Kč

Zdroje financování:

o
o
o

Vazba na další
opatření:

P3.3 Iniciace intenzivnějšího využívání budovy kina ve vazbě na
nákupy
P3.5 Zpracování studie revitalizace centra města

Strategický cíl P3:

Oživení centra města a zlepšení podmínek pro MSP v návaznosti na
jeho novou podobu

Opatření P3.5:

Zpracování studie revitalizace centra města

Popis opatření:

Vzhledem ke komplexní povaze řešení problémů městského
centra je vhodné vypracovat samostatný dokument zabývající se
tímto tématem (spolupráce urbanisty, architekta, zahradního
architekta, odborníka na dopravu, sociologa apod.). Dokument
typu regulačního plánu by byl v tomto případě asi zbytečně
nákladnou záležitostí. Je třeba vzít v potaz regulativy stávajícího
územního plánu resp. při tvorbě nového podporovat taková
vymezení ploch, která mohou podpořit revitalizaci městského
centra. Vhodné by tedy bylo, aby tato studie vznikala v součinnosti

Rozpočet města
Evropské fondy
Státní
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s novou územně plánovací dokumentací města. Žádoucí je
posílení obytné funkce městského centra, podpora drobných
živnostníků a služeb, co možná největší vyloučení automobilové
dopravy.
Podporované
aktivity:

o Vytvoření koncepčního dokumentu řešícího revitalizaci
městského centra
o Vznik provozoven služeb a maloobchodu v centru města

Realizátor:

OMMaÚI

Doba realizace:

2007-2013

Odhad nákladů:

100 tis. Kč

Zdroje financování:

o
o
o

Vazba na další
opatření:

P3.1 Rozšíření volnočasových aktivit na náměstí zejména
z oblasti kultury
P3.2 Iniciace nového využití volných prostor
P3.3 Iniciace intenzivnějšího využívání budovy kina ve vazbě na
nákupy
P3.4 Vybudování centra služeb

Strategický cíl P4:

Rozvoj a obnova technické infrastruktury

Opatření P4.1:

Zkvalitnění stavu inženýrských sítí

Popis opatření:

Pro rozvoj podnikání a kvalitu bydlení ve městě je faktor kvality
inženýrských sítí velmi podstatný. Ze strany města je vhodné, aby
vytvářelo účinný tlak na správce sítí, kteří by měli udržovat rozvody
v provozuschopném stavu. Budování kabelové televize či
vysokorychlostního
internetu
je
záležitostí
soukromých
společností. Reprezentace města může pomoci při průzkumu
zájmu o taková zařízení či spolufinancovat jejich případné
vybudování v místech, která nejsou pro investora zajímavá. Velmi
důležitá je koordinace výstavby či rekonstrukcí jednotlivých
inženýrských sítí. Optimální je spojit více akcí najednou, což vede
nejen k úspoře prostředků, ale zejména ke kratšímu blokování
provozu ve městě a menšímu omezení občanů.

Podporované
aktivity:

o Podpora spolupráce městské samosprávy a subjektů
spravujících inženýrské sítě (projekty PPP)
o Zvýšení kvality života obyvatel města

Realizátor:

OMMaÚI, PSJ

Doba realizace:

2007-2013

Odhad nákladů:

35 mil. Kč

Rozpočet města
Evropské fondy (ROP)
Státní

Zdroje financování:

o
o
o

Vazba na další
opatření:

P4.2 Zavádění moderních informačních technologií

Rozpočet města
Evropské fondy (ROP)
Státní
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Strategický cíl P4:

Rozvoj a obnova technické infrastruktury

Opatření P4.2:

Zavádění moderních informačních technologií

Popis opatření:

Zájmem města je, aby moderní informační technologie, zejména
pak vysokorychlostní internet, byly dostupné co možná nejširšímu
spektru obyvatel města. Přístup k těmto technologiím resp.
informacím je dnes jedním z nejdůležitějších rozvojových faktorů
vůbec. Město by tedy mělo podporovat připojení co největšího
množství občanů. Technicky to lze řešit buď prostřednictvím
kabelové televize, optických telefonních kabelů nebo bezdrátově
šířeného signálu. Město si může samo pronajmout frekvence a
tyto za konkurenceschopné ceny pronajímat přímo občanům.
Samozřejmostí by se měl stát bezplatný internet na městském
úřadu a v knihovně.

Podporované
aktivity:

o Podpora zavádění nových informačních technologií
v domácnostech
o Poskytování internetového připojení zdarma ve veřejných
budovách města

Realizátor:

OMMaÚI

Doba realizace:

2007-2013

Odhad nákladů:

Kč/rok

Zdroje financování:

o
o
o
o

Vazba na další
opatření:

P4.1 Zkvalitnění stavu inženýrských sítí

Strategický cíl P5:

Rozvoj spolupráce mezi veřejnou správou a podnikateli

Opatření P5.1:

Realizace projektů PPP

Popis opatření:

Zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním
řízení dává veřejné správě nástroj, jak uzavírat s podnikatelskými
subjekty a neziskovými organizacemi tzv. PPP partnerství (Public
Private Partnership – partnerství veřejného a soukromého sektoru)
za konkrétním účelem. Za peníze soukromých subjektů je tak
možno vybudovat veřejně prospěšná zařízení, která budou těmito
subjekty např. dlouhodobě provozována a poté přejdou do majetku
města. Město se na jejich provozu může podílet. Realizací
takového druhu partnerství se otvírá významná cesta
k financování rozvojových záměrů obcí a měst zejména v oblasti
technické infrastruktury.

Podporované
aktivity:

o Zlepšení spolupráce mezi privátním a komunálním sektorem
o Realizace konkrétních projektů založených na bázi PPP

Realizátor:

OMMaÚI

Doba realizace:

2007-2013

Odhad nákladů:

Kč

Rozpočet města
Evropské fondy
Státní
Soukromé
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Zdroje financování:

o
o
o

Vazba na další
opatření:

P3.2 Iniciace nového využití volných prostor
P5.2 Vytvoření komplexní nabídky objektů a pozemků města
k podnikání

Strategický cíl P5:

Rozvoj spolupráce mezi veřejnou správou a podnikateli

Opatření P5.2:

Vytvoření komplexní nabídky objektů a pozemků města
k podnikání

Popis opatření:

Pro podporu vzniku nových živnostenských provozoven nebo
podniků je důležité, aby potenciální investor měl dokonalou
představu o nabídce objektů a ploch pro podnikání. Takové
informace by měl dostat především od zástupců města. Pro
efektivní nabídku nemovitostí vhodných pro podnikání hodlá město
zpracovat podrobný katalog. Data o podnikatelských plochách
z tohoto katalogu by měla být průběžně aktualizována. V ideálním
případě by město mělo nabízet sanované opuštěné objekty nebo
plochy tzv. brownfields a až na druhém místě poskytovat plochy
nové. U takovýchto ploch dochází k velkému záboru půdy a rostou
náklady na zasíťování. U brownfields však existují rizika jako velká
investiční náročnost sanace, malá využitelná plocha, nevhodné
umístění apod. Plochy v katalogu by měly být nabízeny na
webových stránkách města, prostřednictvím hospodářských
komor, na veletrzích apod.

Podporované
aktivity:

o Zpracování katalogu objektů a pozemků pro podnikání
o Cílená propagace a prezentace nabídky objektů a pozemků
města k podnikání

Realizátor:

OMMaÚI

Doba realizace:

2007-2013

Odhad nákladů:

500 tis. Kč/rok

Rozpočet města
Státní
Soukromé

Zdroje financování:

o
o
o

Vazba na další
opatření:

P3.2 Iniciace nového využití volných prostor
P5.1 Realizace projektů PPP

Rozpočet města
Evropské fondy (OPV, OPLZaZ)
Státní (Úřad práce v Teplicích)
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Podrobná specifikace opatření kritické oblasti Kultura, vzdělávání a sociální
rozvoj
Strategický cíl K1:

Vytvoření optimálního systému sociálních služeb

Opatření K1.1:

Vytvoření komunitního plánu sociálních služeb

Popis opatření:

Komunitní plánování se stává samozřejmou součástí rozvoje
sociálních služeb. Vychází zejména z porovnání existující nabídky
sociálních služeb ve městě se zjištěnými potřebami jejích
uživatelů, a tím vede jednak k efektivnímu využívání služeb pro
potřebné skupiny obyvatelstva (do procesu přípravy jsou zapojeni
stávající i potenciální uživatelé, poskytovatelé soc.služeb,
zadavatel), a jednak
k efektivnímu vynakládání finančních
prostředků k poskytování sociálních služeb v co nejvyšší kvalitě a
rozsahu.

Podporované
aktivity:

o
o
o
o
o
o

Realizátor:

OSVaZ, MěÚSS, ostatní poskytovatelé sociálních služeb

Doba realizace:

2007-2013

Odhad nákladů:

cca 200 tis.Kč

Zdroje financování:
Vazba na další
opatření:

o
o

Vytvoření plánu aktivit pro přípravu KP
Vypracování sociodemografické analýzy města
Zmapování poskytovatelů sociálních služeb ve městě
Vytvoření řídící skupiny
Vytvoření pracovních skupin všech účastníků
Informování veřejnosti o připravovaném KP

Městský rozpočet
Evropské fondy (IOP, OPLZaZ)

K1.2 Realizace projektů a aktivit vyplývajících z KP
K1.3 Podpora neziskových institucí při realizaci služeb v zájmu
města
K1.4 Rozšiřování a zkvalitňování služeb pro seniory a zdravotně
postižené
K2.1 Zpracování Akčního plánu bezbariérovosti města
K2.2 Realizace Akčního plánu bezbariérovosti města
K2.3 Podpora integrace handicapovaných dětí do škol
K3.1 Prevence sociálního vyloučení
K4.1 Optimalizace grantového systému města

Strategický cíl K1:

Vytvoření optimálního systému sociálních služeb

Opatření K1.2:

Realizace projektů a aktivit vyplývajících z komunitního plánu

Popis opatření:

Smyslem komunitního plánu je zajistit dobře fungující systém
rozvoje sociálních služeb potřebným skupinám obyvatelstva,
zajistit rovnocenný přístup k těmto službám, rozšiřovat, případně
zavádět nové služby v oblasti poskytování sociální péče. Na
základě vyhodnocených výsledků analýz a poznatků zamezit
nesystémovému rozvoji těchto služeb, zajistit provázanost
sociálních služeb mezi jednotlivými poskytovateli s ostatními
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službami, a tím tak zefektivnit vynakládané finanční zdroje a
pomoc potřebným.
Podporované
aktivity:

o Vyhodnocení výsledků analýz
o Návrhy řešení, stanovení priorit, odstranění zjištěných
nedostatků v poskytování sociálních služeb
o Vytvoření adresáře poskytovatelů sociálních služeb
o Časový harmonogram realizace KP
o Optimalizace stávajícího stavu soc. služeb, příp.zavedení nové
služby
o Vytvoření systému financování
o Kontrola realizace komunitního plánu
o Pravidelná aktualizace KP
o Vznik Průvodce sociálními službami ve městě Jirkov

Realizátor:

OSVaZ, MěÚSS, ostatní poskytovatelé sociálních služeb

Doba realizace:

2007-2013

Odhad nákladů:

Náklady dle rozsahu jednotlivých projektů

Zdroje financování:
Vazba na další
opatření:

o
o

Městský rozpočet
Evropské fondy (IOP, OPLZaZ)

K1.1 Vytvoření komunitního plánu sociálních služeb
K1.3 Podpora neziskových institucí při realizaci služeb v zájmu
města
K1.4 Rozšiřování a zkvalitňování služeb pro seniory a zdravotně
postižené
K2.1 Zpracování Akčního plánu bezbariérovosti města
K2.2 Realizace Akčního plánu bezbariérovosti města
K2.3 Podpora integrace handicapovaných dětí do škol
K3.1 Prevence sociálního vyloučení
K4.1 Optimalizace grantového systému města

Strategický cíl K1:

Vytvoření optimálního systému sociálních služeb

Opatření K1.3:

Podpora neziskových institucí při realizaci služeb v zájmu města

Popis opatření:

Nestátní neziskové organizace působí v nejrozmanitějších
oblastech života společnosti jako jsou sociální služby, zdraví,
vzdělání a výzkum, kultura a umění, ekologie, rozvoj občanské
komunity, bydlení, organizování dobročinnosti, sport a rekreace aj.
Mají kladný vliv na kvalitu sociálního prostředí, neboť se často
zaměřují na práci se skupinami obyvatel ohroženými sociálním
vyloučením.
NNO působící v oblasti poskytování sociálních služeb plní obtížně
zastupitelnou roli v péči o seniory, tělesně postižené a sociálně
vyloučené skupiny obyvatelstva, a to formou asistenčních služeb
v terénu, ošetřovatelskou a pečovatelskou službou v rodinách i ve
specializovaných zařízeních, poradenskou službou atd.

Podporované
aktivity:

o

o

Podpora rozvoje nestátního neziskového sektoru v oblasti
poskytování sociálních služeb, vzdělání, péče o děti a mládež
atd.
Rozvoj dobrovolnictví
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Rozvoj materiálně technické základny NNO
Odborná příprava a vzdělávání dobrovolných a dalších
pracovníků pro práci v NNO
o Podpora aktivit různých NNO – např. vznik Informačního
centra sociálních služeb – poradenství, rozšíření kapacity
Azylového domu, vytvoření chráněného bydlení, dílen, zřízení
nízkoprahového centra pro mládež atd.

o
o

Realizátor:

OSVaZ, MěÚSS, ostatní poskytovatelé sociálních služeb

Doba realizace:

2007-2013

Odhad nákladů:

cca 100 – 150 tis. Kč/každoročně

Zdroje financování:

o
o

Městský rozpočet
Evropské fondy (IOP, OPLZaZ)

Vazba na další
opatření:

K1.1 Vytvoření komunitního plánu sociálních služeb
K1.2 Realizace projektů a aktivit vyplývajících z KP
K1.4 Rozšiřování a zkvalitňování služeb pro seniory a zdravotně
postižené
K2.3 Podpora integrace handicapovaných dětí do škol
K3.1 Prevence sociálního vyloučení
K3.2 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
K3.4 Vytváření podmínek pro specializované a speciální školství
K4.1 Optimalizace grantového systému města
K5.2 Vytváření širokého spektra nabídky kulturních akcí včetně akcí
organizovaných za podpory grantových titulů
K5.4 Podpora lokálních kulturních tradic

Strategický cíl K1:

Vytvoření optimálního systému sociálních služeb

Opatření K1.4:

Rozšiřování a zkvalitňování služeb pro seniory a zdravotně
postižené

Popis opatření:

Vzhledem ke stárnutí populace a vysokému počtu seniorů ve
společnosti je nutné vytvořit podmínky pro rovnoprávný a aktivní
život, kvalitní a odpovídající bydlení občanů se sníženou
soběstačností, zejména občanů v důchodovém věku, ale také pro
zdravotně postižené občany. Z těchto důvodů musí město Jirkov
jednak zajistit rozšíření kapacity a modernizaci ve stávajících
zařízeních – zejména bezbariérový přístup k bytovým jednotkám,
výstavba nových bytových jednotek, zázemí pro volnočasové
aktivity, rozšíření asistenčních služeb v terénu, a jednak zajistit
nové služby v poskytování sociálních služeb např. zřízení
stacionáře (toto zařízení je určeno seniorům, jejichž celkový
zdravotní stav vyžaduje dohled nebo spolupráci a o které se
v průběhu dne nemohou postarat jejich blízcí či příbuzní). V péči o
handicapované se soustředit na zřízení chráněného bydlení
s bezbariérovými vstupy, chráněných dílen pro pracovní uplatnění
tělesně postižených atd.

Podporované
aktivity:

o
o
o
o
o

Příprava projektu rozšíření a modernizace stávajících zařízení
Dále rozvíjet a zkvalitňovat sociální služby
Odborné vzdělávání pracovníků sociálních služeb
Vytipování vhodné lokality pro zřízení stacionáře
Poptávka po této službě
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o
o
o
o

Materiálové, technické vybavení stacionáře
Výstavba chráněného bydlení, dílen
Analýza finančních nákladů projektů
Zajištění finančních zdrojů

Realizátor:

OSVaZ, MěÚSS, ostatní poskytovatelé sociálních služeb

Doba realizace:

2007-2013

Odhad nákladů:

cca 100 mil. Kč

Zdroje financování:

o
o

Městský rozpočet
Evropské fondy (IOP)

Vazba na další
opatření:

K1.1 Vytvoření komunitního plánu sociálních služeb
K1.2 Realizace projektů a aktivit vyplývajících z KP
K1.3 Podpora neziskových institucí při realizaci služeb v zájmu
města
K2.1 Zpracování Akčního plánu bezbariérovosti města
K2.2 Realizace Akčního plánu bezbariérovosti města
K3.1 Prevence sociálního vyloučení
K4.1 Optimalizace grantového systému města

Strategický cíl K1:

Vytvoření optimálního systému sociálních služeb

Opatření K1.5:

Centrum sociální prevence a pomoci

Popis opatření:

Smyslem opatření je vytvoření takového zařízení, které bude
poskytovat široké spektrum sociálních služeb na jednom místě.
Bude se jednat například o poradenství psychologické,
zdravotnické i finanční – týkající se sociálních dávek apod.

Podporované
aktivity:

o Rozšíření služeb MěÚSS o vytvořené Centrum sociální
prevence a pomoci
o Poskytování profesionálních služeb – poradenství
psychologické, zdravotnické i finanční

Realizátor:

OSVaZ, MěÚSS, ostatní poskytovatelé sociálních služeb

Doba realizace:

2007-2013

Odhad nákladů:
Zdroje financování:
Vazba na další
opatření:

o
o

Městský rozpočet
Evropské fondy (IOP)

K1.1 Vytvoření komunitního plánu sociálních služeb
K1.2 Realizace projektů a aktivit vyplývajících z KP
K1.3 Podpora neziskových institucí při realizaci služeb v zájmu
města
K2.1 Zpracování Akčního plánu bezbariérovosti města
K2.2 Realizace Akčního plánu bezbariérovosti města
K3.1 Prevence sociálního vyloučení
K4.1 Optimalizace grantového systému města
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Strategický cíl K2:

Zpřístupnění města handicapovaným občanům

Opatření K2.1:

Zpracování Akčního plánu bezbariérovosti města

Popis opatření:

Život handicapovaných občanů je omezený v řadě oblastí. Hlavní
podmínkou pro jejich zapojení do aktivního života je
bezbariérovost infrastruktury a dopravy. Cílem tohoto opatření je
zpracování a realizace Akčního plánu bezbariérovosti města, který
se zaměří na odstraňování zjištěných nedostatků, aby izolovanost
postižených a technické bariéry byly co nejmenší. Bezbariérový
pohyb po městě je třeba řešit v širším kontextu, není možné
zaměřit se na realizaci jednotlivých projektů bez jejich vzájemného
propojení.

Podporované
aktivity:

o
o
o
o
o

Realizátor:

OMMaÚI

Doba realizace:

2007-2013

Odhad nákladů:

cca 200 tis. Kč

Zdroje financování:

o
o
o

Zpracování Akčního plánu bezbariérovosti města
Zmapování současného stavu bezbariérovosti
Návrhy řešení, opatření k odstranění nedostatků
Projektová dokumentace
Vytvoření analýzy finančních nákladů

Rozpočet města
Státní (MPSVČR)
Evropské fondy (IOP, OPLZaZ)

Vazba na další
opatření:

K1.1 Vytvoření komunitního plánu sociálních služeb
K1.2 Realizace projektů a aktivit vyplývajících z KP
K1.4 Rozšiřování a zkvalitňování služeb pro seniory a zdravotně
postižené
K2.2 Realizace Akčního plánu bezbariérovosti města
K2.3 Podpora integrace handicapovaných dětí do škol
K3.1 Prevence sociálního vyloučení
K3.3 Průběžná modernizace všech jirkovských škol
K4.1 Optimalizace grantového systému města

Strategický cíl K2:

Zpřístupnění města handicapovaným občanům

Opatření K2.2:

Realizace Akčního plánu bezbariérovosti města

Popis opatření:

Smyslem tohoto opatření je umožnit tělesně postiženým občanům
bezproblémový pohyb po městě. Na základě výsledků analýzy
současného stavu bezbariérovosti musí město Jirkov odstranit
všechny zjištěné nedostatky, zajistit bezbariérový přístup do úřadů,
veřejných budov, škol, zdravotnických zařízení, dopravních
prostředků atd.

Podporované
aktivity:

o Systémové řešení problematiky bezbariérovosti – chodníky,
pěší komunikace, obchody, atd.
o Zvýšení kvality a bezbariérovosti dopravních komunikací ve
městech
o Výstavba bezbariérových vstupů do budov, zdravotnických
zařízení, škol, sportovišť
o Výtahy
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o Lokalizace záměru
o Způsob financování
Realizátor:

OMMaÚI

Doba realizace:

2007-2013

Odhad nákladů:

Dle rozsahu navržených opatření

Zdroje financování:

o
o
o

Rozpočet města
Státní (MPSVČR)
Evropské fondy (IOP, OPLZaZ)

Vazba na další
opatření:

K1.1 Vytvoření komunitního plánu sociálních služeb
K1.2 Realizace projektů a aktivit vyplývajících z KP
K1.4 Rozšiřování a zkvalitňování služeb pro seniory a zdravotně
postižené
K2.1 Zpracování Akčního plánu bezbariérovosti města
K2.3 Podpora integrace handicapovaných dětí do škol
K3.1 Prevence sociálního vyloučení
K3.3 Průběžná modernizace všech jirkovských škol
K4.1 Optimalizace grantového systému města
K5.5 Podpora muzejní a galerijní činnosti

Strategický cíl K2:

Zpřístupnění města handicapovaným občanům

Opatření K2.3:

Podpora integrace handicapovaných dětí do škol

Popis opatření:

Zdravotní postižení výrazně ovlivňuje život jedince, zvláště pak
dítěte. Vedle zdravotních a psychických potíží s sebou mnohdy
přináší i sociální handicap, protože handicapovanému brání žít
běžným způsobem života a v konečném důsledku může vést až
k sociálnímu vyloučení. Smyslem tohoto opatření je podpora
integrace handicapovaných dětí do běžných škol, zajistit jim
rovnoprávné vzdělání a tím i větší možnost pozdějšího pracovního
uplatnění. Soužití handicapovaných a zdravých jedinců je velice
důležité z hlediska odstranění komunikačních bariér, vede ke
vzájemné toleranci a pochopení.

Podporované
aktivity:

o Zřízení funkce asistenta pedagoga
o Individuální výukový plán
o Bezbariérový vstup do školy, bezbariérový pohyb v objektu
školy
o Speciální učebna, pomůcky
o Spolupráce, výměna zkušeností s pedagogy ze speciálních
škol

Realizátor:

OŠKaT, ZŠ

Doba realizace:

2007-2013

Odhad nákladů:

100 tis. Kč/ročně

Zdroje financování:

Vazba na další
opatření:

o
o
o

Rozpočet města
Státní (MŠMTČR)
Evropské fondy (IOP, OPLZaZ)

K1.1 Vytvoření komunitního plánu sociálních služeb
K1.2 Realizace projektů a aktivit vyplývajících z KP
K1.3 Podpora neziskových institucí při realizaci služeb v zájmu
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K2.1
K2.2
K3.1
K3.2
K3.3
K3.4
K4.1

města
Zpracování Akčního plánu bezbariérovosti města
Realizace Akčního plánu bezbariérovosti města
Prevence sociálního vyloučení
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Průběžná modernizace všech jirkovských škol
Vytváření podmínek pro specializované a speciální školství
Optimalizace grantového systému města

Strategický cíl K3:

Rozvoj lidských zdrojů a zkvalitnění sociálního prostředí
města

Opatření K3.1:

Prevence sociálního vyloučení

Popis opatření:

Ve městě žije velmi početná romská komunita, třebaže statistické
údaje tomu nenasvědčují. Zejména oni jsou v naprosté většině
závislí na sociálních dávkách a žijí na okraji společnosti. Smyslem
opatření je eliminovat formou prevence společenskou a sociální
exkluzi a působením zejména na novou generaci je naučit
takovým návykům, aby se mohli do společnosti a života ve městě
zapojit.

Podporované
aktivity:

o Podpora činnosti romské samosprávy
o Osvětová činnost ve školách i romské komunitě
o Vytvoření pozice sociálního pracovníka pro komunikaci
s problematickými komunitami (nejvhodnější z řad této
komunity)

Realizátor:

OSVaZ, MěÚSS, ostatní poskytovatelé sociálních služeb

Doba realizace:

každoročně

Odhad nákladů:

100 – 200 tis. Kč/ročně

Zdroje financování:

o
o
o

Rozpočet města
Evropské fondy
Státní (MKČR – Program integrace příslušníků romské

komunity v r. 2006 – předpokládá se opakování)
Vazba na další
opatření:

B2.2 – Podpora aktivit prevence sociopatogenních jevů
B2.4 - Podpora sociálních služeb pro rizikové skupiny obyvatel
ohrožených sociální exkluzí
P2.1 – Prosazovat závislost výplaty sociálních dávek na veřejně
prospěšných pracích
P2.2 – Podpora tvorby motivačních programů pro nezaměstnané

Strategický cíl K3:

Rozvoj lidských zdrojů a zkvalitnění sociálního prostředí
města

Opatření K3.2:

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Popis opatření:

Smyslem tohoto opatření je nenásilnou formou měnit stávající
neutěšené zázemí v rodinách ve ztížené sociální situaci. Řada
jejich příslušníků již rezignovala na vyvíjení jakékoliv aktivity, která
by vedla ke zlepšení situace a nachází se v pro ně bezvýchodné
situaci. Úkolem sociálních aktivizačních služeb tedy bude působit
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v těchto rodinách, zejména, pokud jsou zde děti a formou jejich
zapojování do různých aktivit a činností dosáhnout změny v jejich
postoji k životu a tím i funkci rodiny.
Podporované
aktivity:

o
o
o
o
o

Realizátor:

OSVaZ, MěÚSS, ostatní poskytovatelé sociálních služeb
NNO
dobrovolníci

Doba realizace:

Od 2007

Odhad nákladů:

500 tis. Kč
100 – 200 tis. Kč/ročně na činnosti

Zdroje financování:

o
o
o

Využívání dobrovolnické činnosti
Vybudování nízkoprahového centra pro mládež
Vybudování centra národnostních menšin
Asistenční služby v terénu
Centrum sociální prevence a pomoci

Rozpočet města
Evropské fondy
Státní

Vazba na další
opatření:

B2.2 – Podpora aktivit prevence sociopatogenních jevů
B2.4 - Podpora sociálních služeb pro rizikové skupiny obyvatel
ohrožených sociální exkluzí
P2.2 – Podpora tvorby motivačních programů pro nezaměstnané
K3.1 – Prevence sociálního vyloučení
K1.2 – realizace projektů a aktivit vyplývajících z Komunitního
plánu
K1.3 – Podpora neziskových institucí při realizaci služeb v zájmu
města

Strategický cíl K3:

Rozvoj lidských zdrojů a zkvalitnění sociálního prostředí
města

Opatření K3.3:

Průběžná modernizace všech jirkovských škol

Popis opatření:

Nároky na vzdělávání a získávání kvalifikace v současnosti
neustále rostou. S tím zároveň souvisí vytvoření takových
podmínek, aby bylo možné dosáhnout co nejlepších výsledků.
Cílem opatření je tedy zajistit postupnou modernizaci všech
jirkovských škol, co se týče prostředí (budovy, okolní prostředí) i
vybavenosti dostupnými moderními pomůckami (počítače, přístup
na internet apod.)

Podporované
aktivity:

o
o
o
o
o

Realizátor:

OŠKaT, KVIZ

Doba realizace:

2007 - 2013

Odhad nákladů:

Dle zjištěného stavu a projektové dokumentace

Zpracování analýzy stavu jirkovských škol
Vypracování návrhu /koncepce jejich modernizace
Zpracování jednotlivých projektů
Zajištění vhodných dotačních titulů pro jejich realizaci
Zajištění finančních prostředků na spolufinancování realizace
projektů
o Zpracování potřebné dokumentace k podání žádosti
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Zdroje financování:

o
o
o

Vazba na další
opatření:

K3.4 – vytváření podmínek pro specializované a speciální školství
K1.2 – realizace projektů a aktivit vyplývajících z Komunitního
plánu

Strategický cíl K3:

Rozvoj lidských zdrojů a zkvalitnění sociálního prostředí
města

Opatření K3.4:

Vytváření podmínek pro specializované a speciální školství

Popis opatření:

Smyslem opatření je v návaznosti na modernizaci škol v Jirkově
vytvářet postupně různé specializace a zaměření těchto škol, které
by již konkrétně využívaly dovedností a zájmu dětí a tyto by dále
rozvíjely (jazyky, technické zaměření, ekologie apod.)

Podporované
aktivity:

o Vytipování možných okruhů zaměření
o Získání kvalifikovaných učitelů
o Zajištění odpovídající vybavenosti škol

Realizátor:

OŠKaT, ZŠ, SOU

Doba realizace:

2007 – 2013

Odhad nákladů:

400 tis. Kč

Rozpočet města
Evropské fondy
Státní

Zdroje financování:

o
o
o

Vazba na další
opatření:

K3.3 – Průběžná modernizace všech jirkovských škol
K2.3 – Podpora integrace handicapovaných dětí do škol

Strategický cíl K3:

Rozvoj lidských zdrojů a zkvalitnění sociálního prostředí
města

Opatření K3.5:

Podpora rekvalifikačních a vzdělávacích programů

Popis opatření:

Opatření je zaměřeno rozvoj lidských zdrojů ve městě takovým
způsobem, aby jejich znalosti a dovednosti lépe odpovídaly
potřebám stávajících a budoucích zaměstnavatelů. V rámci
opatření je vhodné podporovat tvorbu rekvalifikačních programů,
školící programy pro stávající zaměstnance veřejných institucí,
motivační kurzy, apod.

Podporované
aktivity:

o Podpora vzdělávacích a rekvalifikačních programů pro
nezaměstnané
o Podpora školících programů pro zaměstnance veřejných
institucí
o Podpora rozšíření vzdělávacích programů místních škol
v reakci na potřeby trhu

Realizátor:

OŠKaT, KVIZ

Doba realizace:

Každoročně

Odhad nákladů:

100 tis. Kč

Rozpočet města
Evropské fondy
Státní
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Zdroje financování:

o
o
o

Vazba na další
opatření:

P2.2 – Podpora tvorby motivačních programů pro nezaměstnané
P2.4 – Podpora vzniku učebních oborů dle potřeb trhu práce
K3.4 – Vytváření podmínek pro specializované a speciální školství

Strategický cíl K3:

Rozvoj lidských zdrojů a zkvalitnění sociálního prostředí
města

Opatření K3.6:

Rozšiřování zázemí pro klienty a návštěvníky vzdělávacího a
kulturního zařízení v rámci areálu Červený Hrádek

Popis opatření:

Součástí areálu Červeného Hrádku je uvažováno mimo jiné
s rozšířením zázemí již provozovaného vzdělávacího a kulturního
zařízení

Podporované
aktivity:

o Rozšíření zázemí pro klienty zařízení v souvislosti s rozšířením
nabídky služeb a zvýšení počtu klientů

Realizátor:

KVIZ, OMMaÚI

Doba realizace:

2007 – 2013

Odhad nákladů:

500 tis. Kč

Rozpočet města
Evropské fondy (OPV, OPLZaZ)
Státní (Úřad práce v Chomutově)

Zdroje financování:

o
o
o

Vazba na další
opatření:

K3.5 – Podpora rekvalifikačních a vzdělávacích programů
K5.2 – Vytváření širokého spektra nabídky kulturních akcí včetně
akcí organizovaných za podpory grantových titulů
K5.3 – Rozšíření vybavenosti kulturního centra na zámku Červený
Hrádek
K5.4 – Podpora lokálních kulturních tradic
K5.5 – Podpora muzejní a galerijní činnosti
P2.2 – Podpora tvorby motivačních programů pro nezaměstnané
B3.4 – Podpora environmentální výchovy obyvatel zejména u dětí
a mládeže

Strategický cíl K4:

Optimalizace grantového schématu města

Opatření K4.1:

Optimalizace grantového systému města

Popis opatření:

Poměrně velkou část příjmové části rozpočtu města tvoří dotace.
Přesto jen malá část těchto prostředků je využita na realizaci
investičních záměrů. Smyslem opatření je tedy provést
optimalizaci grantového systému tak, aby finanční prostředky byly
využity co nejefektivněji.

Podporované
aktivity:

o Analýza současného stavu systému grantů ve městě
o Návrh optimalizace grantového systému ve městě

Realizátor:

OŠKaT, OSVaZ, MěÚSS, ostatní poskytovatelé sociálních služeb,
OF

Rozpočet města
Evropské fondy
Státní
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Doba realizace:

2007

Odhad nákladů:

Neinvestiční charakter opatření

Zdroje financování:

Neinvestiční charakter opatření

Vazba na další
opatření:

Opatření bude mít vliv na veškeré investiční akce v rámci tohoto
strategického dokumentu

Strategický cíl K4:

Optimalizace grantového schématu města

Opatření K4.2:

Podpora vnitřní a mezinárodní spolupráce institucí

Popis opatření:

Aby práce úředníků městského úřadu a dalších institucí byla
přínosná a efektivní je potřeba podporovat jejich vzájemnou
spolupráci a koordinaci činností

Podporované
aktivity:

o Zhodnotit přínosy a plnění stávajících partnerských smluv
o Aktivně vyhledávat a rozvíjet partnerství, zejména v tomto
dokumentu stanovených kritických oblastech
o Zpracovávat společné projekty, které je možné spolufinancovat
ze SF

Realizátor:

OMMaÚI, OŠKaT

Doba realizace:

Od 2007

Odhad nákladů:

Dle charakteru zpracovávaných projektů

Zdroje financování:

o

Rozpočet města

Vazba na další
opatření:

K4.3 – Podpora tvorby a koordinace projektů

Strategický cíl K4:

Optimalizace grantového schématu města

Opatření K4.3:

Podpora tvorby a koordinace projektů prostřednictvím
samostatného útvaru rozvoje města

Popis opatření:

Opatření úzce souvisí s předešlým K4.2. Pro realizaci řady
projektů je potřeba dobře zpracovat projektovou dokumentaci a
další podklady popř. využít partnerství ke koordinaci souvisejících
projektů. Dále je uvažováno v rámci tohoto opatření s vytvořením
nového útvaru, který se bude touto složitou problematikou zabývat.

Podporované
aktivity:

o Vytvoření samostatného útvaru rozvoje města
o Získání kvalifikovaných zaměstnanců
o Podpora tvorby a koordinace projektů

Realizátor:

samostatný útvar rozvoje města

Doba realizace:

Každoročně

Odhad nákladů:

Dle množství a náročnosti projektů a potřebné dokumentace k nim
Mzdové náklady zaměstnanců nového útvaru

Zdroje financování:

o

Vazba na další
opatření:

K4.2 – Podpora vnitřní a mezinárodní spolupráce institucí
K5.2 – Vytváření širokého spektra nabídky kulturních akcí včetně
akcí organizovaných za podpory grantových titulů
K5.4 – Podpora lokálních kulturních tradic

Rozpočet města
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Strategický cíl K4:

Optimalizace grantového schématu města

Opatření K4.4:

Zkvalitnění možností přístupu obyvatel k informacím o dění ve
městě

Popis opatření:

Zapojení veřejnosti do dění ve městě a dosažení tím úspěchu při
realizaci záměrů města je velmi důležité. Z tohoto důvodu je
navrženo výše uvedené opatření tak, aby široká veřejnost měla
možnost snadného získávání informací o záměrech představitelů
města, o uvažovaných konkrétních projektech popř., aby měli
obyvatelé možnost sami navrhovat možná řešení různých
problémů ve městě.

Podporované
aktivity:

o Přístup k informacím tradičními médii – místní rozhlas, tisk,
internetové stránky města, propagační materiály tradičně
pořádaných akcí apod.
o Zavedení e – Governmentu na MěÚ – využívání moderních
informačních technologií v komunikaci s veřejností

Realizátor:

OŠKaT, OVS

Doba realizace:

2007-2013

Odhad nákladů:

cca 1 mil. Kč (nové technologie)

Zdroje financování:

o
o
o

Vazba na další
opatření:

K4.1 – Optimalizace grantového systému města
K4.3 – Podpora tvorba a koordinace projektů
K1.1 – vytvoření Komunitního plánu sociálních služeb
B2.1 – Zpracování koncepce spolupráce mezi PČR, MěP a
občany města
B4.1 – realizace plánu zlepšování kvality ovzduší
B4.2 – Naplňování závazné části POH
B4.3 – Naplňování Povodňového plánu

Strategický cíl K5:

Zlepšení nabídky kulturních aktivit ve městě

Opatření K5.1:

Vybudování reprezentativního kulturního stánku

Popis opatření:

Stávající budova domu kultury neodpovídá technickými ani
estetickými požadavky dnešním potřebám. Základní otázkou je,
zda rekonstruovat budovu, ve které Kulturní dům Zdeňka
Glückseliga (dále jen KD) působí, nebo zda využít také některých
dalších stávajících prostor v centru města. Účelné by bylo zaměřit
aktivity zejména ke stávajícímu KD. Cílem je vytvořit
reprezentativní kulturní stánek, rekonstruovat budovu tak, aby
splňovala současné technické parametry kladené na ozvučení,
osvětlení apod., minimalizovat náklady na provoz zejm.
energetické. KD by se měl stát využitelný pro co možná nejvíce
místních kulturních akcí, spolků, sdružení, kroužků. Z pronájmů za
kulturní akce může získat zařízení finanční prostředky na svůj
provoz a údržbu. Břímě investice na celkovou rekonstrukci však
zůstává především na bedrech města.

Rozpočet města
Evropské fondy (IOP)
Státní (MI ČR)
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Podporované
aktivity:

o Rekonstrukce stávajícího KD Zdeňka Glückseliga
o Analýza využitelnosti chátrajících historických objektů pro
kulturní využití
o Podpora činnosti místních kulturních spolků a sdružení

Realizátor:

OMMUaUI, OSKaT

Doba realizace:

2007-2013

Odhad nákladů:

30 mil. Kč

Zdroje financování:

o
o
o
o

Vazba na další
opatření:

K5.2 Vytváření širokého spektra nabídky kulturních akcí včetně akcí
organizovaných za podpory grantových titulů
K5.3 Rozšíření vybavenosti kulturního centra na zámku Červený
Hrádek
K5.4 Podpora lokálních kulturních tradic
K5.5 Podpora muzejní a galerijní činnosti

Strategický cíl K5:

Zlepšení nabídky kulturních aktivit ve městě

Opatření K5.2:

Vytváření širokého spektra nabídky kulturních akcí včetně akcí
organizovaných za podpory grantových titulů

Popis opatření:

V současné době není nabídka kulturních pořadů a akcí ve městě
zcela dostatečná. Týká se to nejen množství, ale zejména kvality
těchto akcí. Základním předpokladem pro uspokojování potřeb
v oblasti kultury je provedení monitoringu a poptávky mezi různými
věkovými a zájmovými skupinami zdejších obyvatel. Město může
za přispění prostředků ze svého rozpočtu vytvořit odpovídající
nabídku různých kulturních a společenských akcí. V žádném
případě nemusí jít pouze o přímé pořadatelství či organizaci ze
strany města. V návaznosti na provedený průzkum poptávky lze
nastavit poměrně efektivně cílený systém grantových titulů pro
podporu kultury. Prostřednictvím této motivace zde působících
neziskových organizací jako jsou spolky, kroužky, kluby apod. lze
vytvářet kvalitní kulturní nabídku s vynaložením nevelkých nákladů
a především takovou, o kterou bude zájem.

Podporované
aktivity:

o Monitoring zájmů a poptávky v oblasti kultury
o Nastavení grantového systému reagujícího na zjištěné potřeby
o Vytvoření odpovídající nabídky kulturních a společenských
akcí s podporou grantových titulů

Realizátor:

OSKaT, KVIZ

Doba realizace:

2007-2013

Odhad nákladů:

500 tis. Kč/rok

Městské
Krajské
Státní
Evropské

Zdroje financování:

o
o
o
o

Vazba na další
opatření:

K1.3 Podpora neziskových institucí při realizaci služeb v zájmu
města

Městské
Krajské
Soukromé
Nadační
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K4.1
K4.3
K5.1
K5.3

Optimalizace grantového systému města
Podpora tvorby a koordinace projektů
Vybudování reprezentativního kulturního stánku
Rozšíření vybavenosti kulturního centra na zámku Červený
Hrádek
K5.4 Podpora lokálních kulturních tradic
K5.5 Podpora muzejní a galerijní činnosti

Strategický cíl K5:

Zlepšení nabídky kulturních aktivit ve městě

Opatření K5.3:

Rozšíření vybavenosti kulturního centra na zámku Červený
Hrádek

Popis opatření:

V nedávné době zahájilo na zámku Červený Hrádek provoz
Vzdělávací středisko a centrum cestovního ruchu, které má do
budoucna již konkrétní záměry, jež by bylo možné na zámku a
v jeho okolí realizovat s cílem zlepšení nabídky v oblasti
infrastruktury cestovního ruchu a na ni navazující návštěvnosti
areálu. Prozatím jsou zde provozovány vinárna a restaurace a
existuje také možnost ubytování. Do budoucna se počítá
s rozšířením ubytovacích kapacit (vázáno na výměnu oken,
rekonstrukci topení a další technické úpravy), nabídku služeb typu
fitness centra, sauny, solné jeskyně. Cyklistům by měla sloužit
půjčovna kol případně také se servisním zázemím. Je také
zpracován projekt na odbahnění blízkého rybníka a zřízení
půjčovny lodiček. Pro pořádání větších kulturních akcí jako jsou
koncerty a divadla pod širým nebem chce město vybudovat letní
amfiteátr. V neposlední řadě zde existuje dlouhodobý záměr
vzniku muzea loutkářství.

Podporované
aktivity:

o
o
o
o
o

Realizátor:

KVIZ, OMMaÚI

Doba realizace:

2007-2013

Odhad nákladů:

80 mil. Kč

Rozšiřování ubytovacích kapacit
Budování infrastruktury pro cestovní ruch
Revitalizace rybníka s návaznou infrastrukturou
Vybudování amfiteátru pod otevřeným nebem
Vybudování muzea loutkářství

Zdroje financování:

o
o
o
o
o

Vazba na další
opatření:

K1.3 Podpora neziskových institucí při realizaci služeb v zájmu
města
K3.6 Rozšíření zázemí pro klienty a návštěvníky vzdělávacího a
kulturního zařízení v rámci areálu Červený Hrádek
K5.1 Vybudování reprezentativního kulturního stánku
K5.2 Vytváření širokého spektra nabídky kulturních akcí včetně akcí
organizovaných za podpory grantových titulů
K5.4 Podpora lokálních kulturních tradic
K5.5 Podpora muzejní a galerijní činnosti

Městské
Soukromé
Krajské
Státní
Strukturální fondy
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Strategický cíl K5:

Zlepšení nabídky kulturních aktivit ve městě

Opatření K5.4:

Podpora lokálních kulturních tradic

Popis opatření:

V regionu, který se dodnes potýká s následky poválečného odsunu
původního německého obyvatelstva, je velmi těžké navazovat na
místní historické kulturní tradice. Existuje možnost hledání cest
k návratu k tradičním akcím, které jsou spojeny zejména
s církevními svátky, dnes se však jeví účelnější iniciace vzniku
nových kulturních tradic. Je třeba všemožně podporovat místní
kulturní a společenské organizace, spolky a kroužky. Opomíjeny
by neměly být ani národnostní menšiny, které jsou nositeli vlastní
svébytné kultury. Jako handicap se jeví absence kulturních akcí,
které přesahují území města. Je vhodné přilákat potenciální
návštěvníky nejenom na zámek Červený Hrádek, ale také do
městského centra, což by napomohlo jeho oživení. Účinným
nástrojem se mohou stát několikadenní hudební nebo kulturní
festivaly. Pořádání takových větších akcí však s sebou nese
zvýšené nároky na investice v oblasti infrastruktury cestovního
ruchu, ubytovacích a stravovacích kapacit.

Podporované
aktivity:

o Hledání historických souvislostí kulturních tradic města Jirkova
o Podpora kulturního vyžití etnických menšin
o Iniciace vzniku vícedenních kulturních akcí typu hudební či
filmový festival
o Podpora lokálních kulturních, historických a národopisných
spolků a sdružení
o Podpora výchovy ke kulturnímu cítění a tradicím ve školní
výuce

Realizátor:

OSKaT, KVIZ

Doba realizace:

2007-2013

Odhad nákladů:
Zdroje financování:

o
o
o
o

Městské
Soukromé
Státní
Strukturální fondy

Vazba na další
opatření:

K4.3 Podpora tvorby a koordinace projektů
K5.1 Vybudování reprezentativního kulturního stánku
K5.2 Vytváření širokého spektra nabídky kulturních akcí včetně akcí
organizovaných za podpory grantových titulů
K5.3 Rozšíření vybavenosti kulturního centra na zámku Červený
Hrádek
K5.5 Podpora muzejní a galerijní činnosti

Strategický cíl K5:

Zlepšení nabídky kulturních aktivit ve městě

Opatření K5.5:

Podpora muzejní a galerijní činnosti

Popis opatření:

Město Jirkov provozuje ve své režii Městskou galerii. Její technický
stav je ovšem dlouhodobě nevyhovující. Dnes je zde prezentována
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stálá expozice děl akademického malíře J. Plívy. Do galerie, jejíž
výstavní prostory jsou umístěny v prvním patře není bezbariérový
přístup, výstavy tak nejsou dostupné pro imobilní osoby a osoby s
omezenou schopností pohybu. Také četnost otevírací doby –
v současné době čtyři dny v týdnu – není zcela ideální. Ve městě
existuje ještě jedna galerie na Červeném Hrádku a také obchod
s uměleckými předměty spojený s malou prodejní galerií.
Z hlediska uspokojování kulturních potřeb je tento stav velmi
nevyhovující. Cílem je posílit investiční podporu Městské galerii,
aby se stala důstojným kulturním zařízením. Vhodné by bylo zřídit
také městské muzeum s přírodovědnými, historickými nebo
národopisnými sbírkami. V muzeu by se mohly konat také
příležitostné výstavy, semináře, školení apod. Město může také
podpořit soukromé subjekty nebo fyzické osoby při potenciálním
zájmu zřídit soukromou galerii, a to formou nabídky prostor,
zvýhodněného nájmu nebo příspěvku na vybudování expozice.
Podporované
aktivity:

o Podpora rozvoje Městské galerie
o Podpora soukromých subjektů při zřizování nových muzejních
či galerijních expozic
o Vznik městského muzea

Realizátor:

OSKaT

Doba realizace:

2007-2013

Odhad nákladů:

Investice do modernizace galerie – 2 mil. Kč, roční provoz – 100
tis. Kč
Zřízení městského muzea – 3 mil. Kč.

Zdroje financování:

o
o
o

Městské
Soukromé
Nadační

Vazba na další
opatření:

K2.2 Realizace Akčního plánu bezbariérovosti města
K5.1 Vybudování reprezentativního kulturního stánku
K5.2 Vytváření širokého spektra nabídky kulturních akcí včetně akcí
organizovaných za podpory grantových titulů
K5.3 Rozšíření vybavenosti kulturního centra na zámku Červený
Hrádek
K5.4 Podpora lokálních kulturních tradic

Strategický cíl K5:

Zlepšení nabídky kulturních aktivit ve městě

Opatření K5.6:

Rozšíření činnosti a nabídky služeb kulturního a informačního
centra

Popis opatření:

V současné době funguje kulturní a informační centrum na
Červeném Hrádku. Smyslem opatření je v závislosti na rostoucím
zájmu o kulturní a informační služby rozšířit nabídku těchto služeb,
popř. zavádět nové a pro potenciální klienty atraktivní činnosti,
které počet zájemců ještě zvýší.

Podporované
aktivity:

o Rozšíření činností a služeb
o Vytváření nových atraktivních aktivit

Realizátor:

OSKaT

Doba realizace:

2007-2013
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Odhad nákladů:

cca 50 - 100 tis.Kč/rok

Zdroje financování:

o
o
o

Vazba na další
opatření:

K5.1 Vybudování reprezentativního kulturního stánku
K5.2 Vytváření širokého spektra nabídky kulturních akcí včetně akcí
organizovaných za podpory grantových titulů
K5.3 Rozšíření vybavenosti kulturního centra na zámku Červený
Hrádek
K5.4 Podpora lokálních kulturních tradic

Městské
Soukromé
Nadační
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Podrobná specifikace opatření kritické oblasti Volný čas, sport a cestovní ruch
Strategický cíl V1:

Rozšíření nabídky a kapacity zařízení a lokalit pro sport a
volný čas ve městě

Opatření V1.1:

Rozvoj lokality Bremen – Kotenovo hřiště

Popis opatření:

Město Jirkov není dostatečně vybaveno zázemím pro volnočasové
a rekreační aktivity místních obyvatel. Ti jsou zpravidla nuceni
využívat nabídky sousedního Chomutova. Intravilán města
nedisponuje ani dostatečným množství volně přístupných ploch,
kde by bylo možné volnočasové aktivity provozovat. Jednou
z mála možností je lokalita Bremen a navazující lokalita Kotenova
hřiště. Potenciál lokality v této oblasti je značný a zájmem města
by mělo být jej využít. Existují různé varianty využití a rozvoje této
lokalit. V rámci opatření je potřeba, aby byla vybrána nejlepší
varianta využití lokality a to jak z hlediska potřeb obyvatel, tak
z hlediska podmínek území.

Podporované
aktivity:

o Výběr nejvhodnější varianty využití lokality (studie, anketa,
apod.)
o Zpracování projektové dokumentace
o Zpracování žádosti o dotace
o Zajištění potřebných finančních zdrojů
o Realizace záměru
o Zajištění provozu a údržby vybudovaného areálu

Realizátor:

OMMaÚI

Doba realizace:

2007-2008

Odhad nákladů:

50 mil. Kč – 150 mil. Kč (dle zvoleného řešení)

Zdroje financování:

o
o
o

Vazba na další
opatření:

V1.4 Vybudování kamerového systému na sportovištích a jeho
propojení na internet
V1.3 Vybudování víceúčelového sportovního areálu (u 2. a 4. ZŠ)

Strategický cíl V1:

Rozšíření nabídky a kapacity zařízení a lokalit pro sport a
volný čas ve městě

Opatření V1.2:

Vybudování multifunkční sportovní haly

Popis opatření:

Město Jirkov nedisponuje reprezentativní sportovní halou, která by
poskytla odpovídající zázemí pro konání důležitých sportovních ale
i společenských akcí. Cílem opatření je zajištění komplexní
nabídky zázemí pro halové sporty včetně dalších doprovodných
aktivit – např. restaurace, ubytovacích kapacit.

Podporované
aktivity:

o Výběr vhodné lokality pro vybudování multifunkční haly
o Zpracování projektové dokumentace

Rozpočet města
Evropské fondy (ROP)
Nadace
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o
o
o
o

Zpracování žádosti o dotace
Zajištění potřebných finančních zdrojů
Realizace záměru
Zajištění provozu a údržby vybudovaného areálu

Realizátor:

OMMaÚI

Doba realizace:

2009-2011

Odhad nákladů:

100 – 200 mil. Kč (dle charakteru multifunkční haly)

Zdroje financování:

o
o

Vazba na další
opatření:

V1.4 Vybudování kamerového systému na sportovištích a jeho
propojení na internet
V1.1 Rozvoj lokality Bremen – Kotenovo hřiště

Strategický cíl V1:

Rozšíření nabídky a kapacity zařízení a lokalit pro sport a
volný čas ve městě

Opatření V1.3:

Vybudování víceúčelového sportovního areálu

Popis opatření:

Cílem opatření je proto vybudovat víceúčelový sportovní areál u 2.
a 4. základní školy, díky kterému by se vyřešila jak absence
kvalitního sportovního zázemí pro atletiku, tak absence
sportovního zázemí uvedených základních škol i nedostatečné
nabídky sportovního vyžití v dané lokalitě. Součástí záměru by
měla být i výstavba dětského hřiště, které by rozšířilo možnosti pro
volnočasové vyžití dětí a mládeže z přilehlých obytných lokalit..

Podporované
aktivity:

o
o
o
o
o

Realizátor:

OMMaÚI, OŠKaT

Doba realizace:

2008-2009

Odhad nákladů:

Cca 50 mil. Kč

Rozpočet města
Evropské fondy (ROP)

Zpracování projektové dokumentace
Zpracování žádosti o dotace
Zajištění potřebných finančních zdrojů
Realizace záměru
Zajištění provozu a údržby vybudovaného areálu

Zdroje financování:

o
o

Vazba na další
opatření:

V1.4 Vybudování kamerového systému na sportovištích a jeho
propojení na internet
V1.1 Rozvoj lokality Bremen – Kotenovo hřiště

Strategický cíl V1:

Rozšíření nabídky a kapacity zařízení a lokalit pro sport a
volný čas ve městě

Opatření V1.4:

Vybudování kamerového systému na sportovištích a jeho
propojení na internet

Popis opatření:

Cílem opatření je zajistit dostatečnou ochranu stávajících a
plánovaných sportovních zařízení a areálů před vandaly, ale
zároveň zvýšit a optimalizovat jejich využití ze strany obyvatel

Rozpočet města
Evropské fondy (ROP)
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města. Podstatou navrhovaného řešení je vybudování
kamerového systému, který by 24 hodin denně sledoval provoz na
sportovištích a díky propojení na internet by poskytoval aktuální
informaci potenciálním zájemcům o využití (obsazenosti)
jednotlivých zařízení pro nejširší veřejnost, rodičům o dění na
hřištích a díky veřejnému přístupu k jeho sledování by zajistil
dostatečnou prevenci před ničením a devastací jednotlivých
zařízení.
Podporované
aktivity:

o Nákup kamerového systému
o Instalace kamerového systému na sportovištích
o Zajištění provozu systému a jeho napojení na internetové
stránky města
o Propojení kamerového systému s kamerovým systémem
městské policie.
o Správa a údržba systému

Realizátor:

OMMaÚI, OŠKaT

Doba realizace:

2008-2009

Odhad nákladů:

Cca 2 mil. Kč

Zdroje financování:

o
o
o

Vazba na další
opatření:

V1.1 Rozvoj lokality Bremen – Kotenovo hřiště
V1.3 Vybudování víceúčelového sportovního areálu (u 2. a 4. ZŠ)
V1.2 Vybudování multifunkční haly

Strategický cíl V2:

Změna image města a zvýšení informovanosti o nabídce
města pro turisty a návštěvníky

Opatření V2.1:

Zpracování marketingové a komunikační strategie města

Popis opatření:

Město Jirkov není z řady racionálních, ale i iracionálních důvodů
vnímáno jako příliš atraktivní místo pro život nebo jako lákavý
turistický cíl. V řadě případů vychází tento negativní pohled na
město z nepříliš dobré informovanosti. Záměrem opatření je proto
zpracovat marketingovou a komunikační strategii města, na
základě bude zaveden systém směřující prostřednictvím realizace
řady konkrétních opatření k zlepšení image města, ke zvýšení
informovanosti o nabídce jeho turistických cílů a atraktivit, k
zavedení efektivního komunikačního systému a napomohou
k vytváření lepšího obrazu města navenek.

Podporované
aktivity:

o Zpracování marketingové a komunikační strategie
o Realizace návrhů vzešlých z marketingové a komunikační
strategie

Realizátor:

KVIZ

Doba realizace:

2007

Odhad nákladů:

200 tis. Kč (v případě zpracování strategie dodavatelským
způsobem)

Zdroje financování:

o
o

Rozpočet města
Evropské fondy (IOP,ROP)
Státní (MVČR)

Rozpočet města
Evropské fondy (ROP)
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Vazba na další
opatření:

V2.3 Rozšíření a zkvalitnění provozu informačního centra včetně
propagace města
V3.4 Zpracování koncepce rozvoje cestovního ruchu
V2.2 Vybudování turistického informačního systému

Strategický cíl V2:

Změna image města a zvýšení informovanosti o nabídce
města pro turisty a návštěvníky

Opatření V2.2

Vybudování turistického informačního systému

Popis opatření:

V návaznosti na realizaci opatření V2.1 by měl být turistický
informační systém, který by zlepšil orientaci turistů a návštěvníků
ve městě a cíleně je nasměroval k turistickým cílům a atraktivitám.

Podporované
aktivity:

o Instalace informačních tabulí na Červeném Hrádku, v centru
města, na autobusovém nádraží, železniční stanici a na
dalších frekventovaných místech
o Instalace turistických ukazatelů ve městě
o Vybudování informačních panelů a historických památek a u
turistických cílů ve městě
o Instalace nových informačních panelů u příjezdových
komunikací

Realizátor:

OMMaÚI, KVIZ

Doba realizace:

2007

Odhad nákladů:

Cca 1 mil. Kč

Zdroje financování:

o
o

Vazba na další
opatření:

V2.1 Zpracování marketingové a komunikační strategie města
V2.3 Rozšíření a zkvalitnění provozu informačního centra včetně
propagace města
V3.4 Zpracování koncepce rozvoje cestovního ruchu

Strategický cíl V2:

Změna image města a zvýšení informovanosti o nabídce
města pro turisty a návštěvníky

Opatření V2.3

Rozšíření a zkvalitnění provozu informačního centra včetně
propagace města

Popis opatření:

Stávající provoz a činnost informačního centra byla hodnocena
v pracovních skupinách podílejících se na přípravě Strategického
plánu jako nedostatečná. Kritizována byla jednat provozní doba
centra, rozsah poskytovaných služeb a úroveň propagace města.
Záměrem opatření je proto podpořit kroky, které povedou
k rozšíření a zkvalitnění provozu informačního centra a ke zvýšení
tak standardu služeb pro turisty a návštěvníky města, stejně jako
zkvalitnění propagačních a informačních materiálů města, a to jak
z hlediska jejich aktuálnosti, tak z hlediska jejich jazykových
mutací.

Podporované
aktivity:

o Rozšíření provozní doby centra v odpoledních hodinách a o
svátcích
o Posílení personálního obsazení centra

Rozpočet města
Evropské fondy (ROP)
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o Tvorba a aktualizace propagačních materiálů města se
zaměřením na propagační materiály v cizích jazycích a na
moderní způsoby propagace
Realizátor:

KVIZ

Doba realizace:

2007

Odhad nákladů:

Cca 1 mil. Kč

Zdroje financování:

o
o

Vazba na další
opatření:

V2.1 Zpracování marketingové a komunikační strategie města
V2.2 Vybudování turistického informačního systému
V3.4 Zpracování koncepce rozvoje cestovního ruchu

Strategický cíl V3:

Využití potenciálu města pro rekreaci a cestovní ruch

Opatření V3.1

Rozvoj lokality Červeného hrádku jako centra cestovního
ruchu a školícího centra

Popis opatření:

Červený Hrádek má pro rozvoj cestovního ruchu v Jirkově
strategický význam. Na jeho atraktivitě by měla být postavena celá
koncepce rozvoje turismu ve městě. Zároveň je vhodné a důležité
samotnou lokalitu posouvat neustále dopředu a vybudovat z ní
skutečné turistické centrum nadregionálního významu. Opatření
v návaznosti na probíhající projekt školícího centra bude
podporovat dalších aktivity, které napomohou k rozvoji lokality jako
celku a zvýší její konkurenceschopnost vůči ostatním obdobným
zařízením.

Podporované
aktivity:

o Dokončení projektu školícího centra
o Rozšíření ubytovacích kapacit
o Budování doprovodné infrastruktury

Realizátor:

KVIZ

Doba realizace:

2007

Odhad nákladů:

Dle potřeb

Rozpočet města
Evropské fondy (ROP)

Zdroje financování:

o
o

Vazba na další
opatření:

V3.2 Optimalizace provozu koupaliště a kempu
V2.2 Vybudování turistického informačního systému

Strategický cíl V3:

Využití potenciálu města pro rekreaci a cestovní ruch

Opatření V3.2

Optimalizace provozu koupaliště a kempu

Popis opatření:

Existence koupaliště a kempu byla při jednání akčních skupin
hodnocena jako jedna z oblastí infrastruktury cestovního ruchu,
kterou je třeba podporovat a dále rozvíjet. Na druhé straně byla
vyjádřena nespokojenost se stávajícím provozem zařízení,
financováním údržby a investic. Záměrem opatření je proto najít na
funkční a efektivní systém provozu areálu, jasně vytýčí práva a
povinnosti provozovatele a určí jasnou koncepci dalšího rozvoje

Rozpočet města
Evropské fondy (ROP)
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rekreačního areálu. Cílem opatření je zkvalitnit služby areálu,
zvýšit jeho využití jak ze strany obyvatel města, obyvatel okolních
obcí a turistů a optimalizovat a zefektivnit ekonomiku provozu
zejména ve vazbě na potřeby městského rozpočtu.
Podporované
aktivity:

o Zhodnocení efektivity a kvality stávajícího provozu areálu
o Stanovení jasné koncepce rozvoje areálu jak z hlediska nároků
na další investice, tak z hlediska jeho provozu.

Realizátor:

OMMaÚI

Doba realizace:

2007

Odhad nákladů:

V závislosti na způsobu zvoleného řešení

Zdroje financování:

o
o

Vazba na další
opatření:

V3.1 Využití lokality Červeného Hrádku jako centra cestovního ruchu
a školícího centra

Strategický cíl V3:

Využití potenciálu města pro rekreaci a cestovní ruch

Opatření V3.3

Využití stávajícího turistického potenciálu k dalšímu rozvoji

Popis opatření:

Opatření je zaměřené na podporu rozvoje turistických atraktivit,
kterými město disponuje, ale které zatím dostatečně využívány ze
strany turistů a návštěvníků města (například objekty v historickém
centru města). Důvodem jejich nedostatečného využívání je jak
slabá propagace a informovanost o jejich existenci a významnosti,
tak také v některých případech z důvodu jejich stávajícímu
technického stavu nebo obtížné přístupnosti. Je potřeba zvýšit
informovanost o tom, že turistický potenciál města není spojen
pouze s lokalitou Červeného hrádku, ale že turisté mohou nalézt
řadu atraktivním míst a cílů i přímo ve městě nebo v jeho
nejbližším okolí. V rámci opatření je vhodné také rozvíjet nové
produkty cestovního ruchu, pro které má město a jeho zázemí
vhodné předpoklady, ale které dosud nejsou zcela využity a
dostatečně rozvíjeny (turistické produkty ve vazbě na přírodní
prostředí Krušných hor nebo průmyslovou tradici – agroturistika,
aktivní rekreace, adrenalinové sporty, atd.). Opatření má přímou
vazbu na opatření V3.4, které by mělo navrhnout postup jak
turistický potenciál města rozvíjet.

Podporované
aktivity:

o Zhodnocení potenciálu města v oblasti cestovního ruchu a
určení možnosti jeho dalšího využití
o Zvýšení informovanosti o dalších turistických atraktivitách
města
o Podpora rozvoje moderních a netradičních forem cestovního
ruchu, pro které má město vhodné podmínky
o Podpora rekreační funkce zázemí města

Realizátor:

KVIZ

Doba realizace:

2007 - 2009

Odhad nákladů:

V závislosti na způsobu zvoleného řešení (řádově v milionech Kč)

Zdroje financování:

o
o

Rozpočet města
Evropské fondy (ROP)

Rozpočet města
Evropské fondy (ROP)
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Vazba na další
opatření:

V3.4 Zpracování koncepce rozvoje cestovního ruchu

Strategický cíl V3:

Využití potenciálu města pro rekreaci a cestovní ruch

Opatření V3.4

Zpracování koncepce rozvoje cestovního ruchu

Popis opatření:

Cestovní ruch tvoří velice komplikovanou a provázanou oblast a
řízení jeho rozvoje vyžaduje proto systémový přístup ze strany
města, jakožto hlavního koordinátora rozvojových aktivit na území
města. Pro potřeby systémového řešení této problematiky se již
stává pravidlem tvorba koncepčního dokumentu, v rámci kterého
bude jasně definován rozvojový potenciál města, jeho problémy a
potřeby v oblasti cestovního ruchu a navrženy konkrétní aktivity a
doporučení, které je vhodné zrealizovat, aby se rozvoj v oblasti
cestovního ruchu orientoval správným a pro celkový rozvoj města
přínosným směrem.

Podporované
aktivity:

o Zpracování koncepce rozvoje cestovního ruchu
o Realizace navržených doporučení a rozvojových aktivit

Realizátor:

KVIZ

Doba realizace:

2007 - 2008

Odhad nákladů:

200 tis. Kč

Zdroje financování:

o
o

Vazba na další
opatření:

V2.1 Zpracování marketingové a komunikační strategie
V3.3 Využití stávajícího turistického potenciálu k dalšímu rozvoji

Strategický cíl V4:

Rozvoj cyklodopravy

Opatření V4.1

Realizace projektu cyklostezky Jirkov – Vysoká Pec – Jezeří

Popis opatření:

Záměrem opatření je realizace projektu výstavby cykostezky
propojující Jirkov s turisticky vyhledávaný cílem zámkem Jezeří.
Realizace projektu by významným způsobem zvýšila návštěvnost
zámku, jehož dostupnost z Jirkovské strany je velice
komplikovaná, a zároveň by zpřístupnila nové lokality, dosud
uzavřené v důsledku povrchové důlní činnosti, pro rekreační účely.

Podporované
aktivity:

o Spolupráce s důlními společnosti při obnově krajiny v oblasti
Dolu Československé armády
o Příprava projektové dokumentace
o Realizace projektu

Realizátor:

OMMaÚI

Doba realizace:

2008 - 2010

Odhad nákladů:

20 mil. Kč

Rozpočet města
Evropské fondy (ROP)

Zdroje financování:

o
o

Vazba na další
opatření:

V4.3 Napojení Jirkova na cyklostezku Most - Chomutov
V3.4 Zpracování koncepce rozvoje cestovního ruchu

Rozpočet města
Evropské fondy (ROP)
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V3.3 Využití stávajícího potenciálu k dalšímu rozvoji
V2.2 Vybudování turistického informačního systému
V4.4 Realizace dalších cyklostezkv návaznosti na zpracovanou studii
P1.3 Rozvoj cyklodopravy ve městě a zajištění její návaznosti na
okolí města

Strategický cíl V4:

Rozvoj cyklodopravy

Opatření V4.2

Napojení Jirkova na cyklostezku od Chomutova – lesoparku a
Bezručova údolí

Popis opatření:

Opatření má za cíl využít budované sítě cyklotras města
Chomutova i na území pro Jirkovské obyvatele a napojit území
Jirkova na tuto síť. Páteřní trasa propojující Jirkov a Chomutov by
měla být napojena na cyklostezku vedoucí od chomutovského
lesoparku do Bezručova údolí.

Podporované
aktivity:

o Vyjasnění majetkoprávních vztahů v území, kde bude
cyklostezka trasována
o Příprava projektové dokumentace
o Realizace projektu

Realizátor:

OMMaÚI

Doba realizace:

2007 – 2009

Odhad nákladů:

5 mil. Kč

Zdroje financování:

o
o

Vazba na další
opatření:

V3.4 Zpracování koncepce rozvoje cestovního ruchu
V2.2 Vybudování turistického informačního systému
V4.4 Realizace dalších cyklostezkv návaznosti na zpracovanou studii
P1.3 Rozvoj cyklodopravy ve městě a zajištění její návaznosti na
okolí města

Strategický cíl V4:

Rozvoj cyklodopravy

Opatření V4.3

Napojení Jirkova na cyklostezku Most - Chomutov

Popis opatření:

Připravovaná cyklostezka propojující Most a Chomutov bude
velice frekventovanou komunikací a celodenním provozem cyklistů
a cykloturistů. Bude tedy zdrojem i potenciálních návštěvníků
Jirkova, rekrutujících se právě z uživatelů připravované
cyklostezky. S touto variantou je možné kalkulovat za
předpokladu, že bude zajištěno přímé napojení Jirkova na tuto
cyklostezku. Jako jedna z variant napojení může byt trasována ve
z Jirkova přes Vysokou Pec a Vodní nádrž Kyjice.

Podporované
aktivity:

o Vyjasnění majetkoprávních vztahů v území na trase Jirkov,
vysoká Pec – Kyjická vodní nádrž
o Příprava projektové dokumentace
o Realizace projektu

Realizátor:

OMMaÚI

Doba realizace:

2007 – 2009

Rozpočet města
Evropské fondy (ROP)
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Odhad nákladů:

2 - 5 mil. Kč

Zdroje financování:

o
o

Vazba na další
opatření:

V4.1 Realizace projektu cyklostezky Jirkov – Vysoká Pec – Jezeří
V4.4 Realizace dalších cyklostezkv návaznosti na zpracovanou studii
V3.4 Zpracování koncepce rozvoje cestovního ruchu
V3.3 Využití stávajícího potenciálu k dalšímu rozvoji
V2.2 Vybudování turistického informačního systému
P1.3 Rozvoj cyklodopravy ve městě a zajištění její návaznosti na
okolí města

Strategický cíl V4:

Rozvoj cyklodopravy

Opatření V4.4

Realizace dalších cyklostezek v návaznosti na zpracovanou
studii

Popis opatření:

Pro rozvoj cyklodopravy v zázemí města Jirkova je důležité, aby
nabídka cyklotras a cyklostezek byla co nejširší, a to jak z hlediska
jejich délky, tak z hlediska jejich náročnosti pro uživatele. Pro
území Chomutovska je zpracována studie, která navrhuje možné
trasování cyklotras a cyklostezek v regionu. Záměrem opatření je
postupnými kroky naplňovat dílčí návrhy a vytvořit v okolí Jirkova
pestrou síť cyklistických komunikací, které rozšíří rekreační
nabídku města a možnosti pro rekreační vyžití Jirkovských
obyvatel.

Podporované
aktivity:

o
o
o
o

Realizátor:

OMMaÚI

Doba realizace:

2007 – 2013

Odhad nákladů:

Dle rozsahu

Rozpočet města
Evropské fondy (ROP)

Posouzení návrhů studie
Navržení harmonogramu realizace cyklostezek
Příprava projektové dokumentace pro vybrané cyklostezky
Realizace výstavby cyklostezek a značení cyklotras

Zdroje financování:

o
o

Vazba na další
opatření:

V4.4 Využití rekreačních lokalit v zázemí města (Telčské údolí)
V4.1 Realizace projektu cyklostezky Jirkov – Vysoká Pec – Jezeří
V4.3 Napojení Jirkova na cyklostezku Most - Chomutov
V3.4 Zpracování koncepce rozvoje cestovního ruchu
V3.3 Využití stávajícího potenciálu k dalšímu rozvoji
V2.2 Vybudování turistického informačního systému
P1.3 Rozvoj cyklodopravy ve městě a zajištění její návaznosti na
okolí města

Strategický cíl V4:

Rozvoj cyklodopravy

Opatření V4.5

Využití rekreačních lokalit v zázemí města (Telčské údolí)

Popis opatření:

Telčské údolí je jednou z velice atraktivních lokalit v zázemí města,
která může být velice vhodným cílem pro aktivní rekreaci. Rozvoj

Rozpočet města
Evropské fondy (ROP)
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lokality Telčského údolí by proto měl být podložen zpracováním
studie, která by prověřila možnosti umístění cyklotras s napojením
na ostatní trasy a která by navrhla nejvhodnější způsob využití
území z hlediska různých rekreačních aktivit. V návaznosti na
výsledky studie bude nutné vyjasnit majetkoprávních vztahů
k dotčeným pozemkům. V případě, že se ukáže, že realizace
záměru nic nebrání, mělo by dojít k jeho realizaci.
Podporované
aktivity:

o Zpracování studie, která prověří možnosti umístění cyklotras
s napojením na ostatní trasy v území
o Vyjasnění majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům
o Příprava projektové dokumentace
o Realizace záměru

Realizátor:

OMMaÚI

Doba realizace:

2008 – 2010

Odhad nákladů:

Dle rozsahu

Zdroje financování:

o
o

Vazba na další
opatření:

V4.4 Realizace dalších cyklostezek v návaznosti na zpracovanou
studii
V3.4 Zpracování koncepce rozvoje cestovního ruchu
V3.3 Využití stávajícího potenciálu k dalšímu rozvoji
V2.2 Vybudování turistického informačního systému
P1.3 Rozvoj cyklodopravy ve městě a zajištění její návaznosti na
okolí města

Rozpočet města
Evropské fondy (ROP)
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Podrobná specifikace opatření kritické oblasti Bezpečnost, bydlení a životní
prostředí
Strategický cíl B1:

Zlepšení podmínek pro rozvoj individuálního bydlení a
komplexní regenerace panelových sídlišť

Opatření B1.1:

Postupná regenerace panelových sídlišť dle technického
stavu

Popis opatření:

Špatný technický stav a dožívání panelových sídlišť je
problematika větších i menších měst v celé republice. K jejich
postupným opravám a rekonstrukcím dochází jen velice pomalu.
Cílem opatření je tedy posoudit stav budov v majetku města a
navrhnout jejich postupnou revitalizaci za pomoci dotačních titulů
k tomuto účelu vyhlášených

Rozvojové aktivity:

o vytvoření koncepce oprav sídlišť v závislosti na jejich
technickém stavu
o odprodej bytů v panelových domech do soukromého vlastnictví
o zajištění potřebné dokumentace pro podání žádosti na
revitalizaci bytů v majetku města
o zajištění finančních prostředků na spoluúčast
o podání žádostí na dotace pro realizaci projektů

Realizátor:

OMMaÚI

Doba realizace:

návaznost na již probíhající rekonstrukce

Odhad nákladů:

100 mil. Kč

Zdroje financování:

o
o
o

Městský rozpočet
Evropské fondy (IOP)
Státní (Program regenerace panelových sídlišť)

Vazba na další
opatření:

B1.2 – Příprava ploch a vytváření podmínek pro individuální
bydlení
B1.3 – Vytváření startovacích bytů pro mladé rodiny

Strategický cíl B1:

Zlepšení podmínek pro rozvoj individuálního bydlení a
komplexní regenerace panelových sídlišť

Opatření B1.2:

Příprava ploch a vytváření podmínek pro individuální bydlení

Popis opatření:

Dle analytické části dokumentu jsou již vyčleněny lokality, které
budou určeny pro individuální výstavbu rodinných domů. Smyslem
opatření je tedy připravit z pozice města podmínky pro tuto
výstavbu spočívající především v zasíťování uvažovaných parcel a
nastavení smluvních podmínek pro budoucí zájemce.

Rozvojové aktivity:

o příprava ploch, zejména jejich zasíťování (vody, kanalizace,
elektřina, plyn)
o nastavení smluvních podmínek pro potenciální zájemce o
výstavbu především RD
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o spolupráce s budoucími obyvateli na úpravách veřejných
prostranství a okolí nové výstavby
Realizátor:

OMMaÚI

Doba realizace:

V návaznosti na schválený územní plán města

Odhad nákladů:

cca 100 mil. Kč

Zdroje financování:

o
o
o

Městský rozpočet
Státní (MMR – Podpora výstavby technické infrastruktury)
Soukromé

Vazba na další
opatření:

B1.1 – Postupná regenerace panelových sídlišť dle technického
stavu
B1.3 – Vytváření startovacích bytů pro mladé rodiny

Strategický cíl B1:

Zlepšení podmínek pro rozvoj individuálního bydlení a
komplexní regenerace panelových sídlišť

Opatření B1.3:

Vytváření startovacích bytů pro mladé rodiny

Popis opatření:

Přestože je bytový fond města relativně mladý a kvalitní, převažuje
tu vysokopodlažní panelová zástavba nad činžovní městskou a
venkovskou rodinnou zástavbou. Vzhledem k setrvalému mírnému
nárůstu počtu obyvatel a zastavení další panelové výstavby bude
nutné zvýšení současné bytové výstavby. Smyslem opatření je
zajištění podmínek pro pořízení dostupného bydlení zejména pro
mladé rodiny, které by měly v budoucnu vytvářet střední popř.
vyšší vrstvy společnosti, které by chtělo město k bydlení přilákat.

Rozvojové aktivity:

o vytipování vhodných objektů pro vytvoření kvalitních
startovacích bytů
o zpracování projektové dokumentace na rekonstrukce a
revitalizace
o vytipování vhodného dotačního titulu pro získání dotace na
realizaci projektů
o zajištění finančních prostředků z rozpočtu města na
spolufinancování
o zpracování žádosti a povinných příloh dle požadavků
dotačního titulu
o podání žádosti

Realizátor:

OMMaÚI

Doba realizace:

2007 - 2013

Odhad nákladů:

Dle projektové dokumentace

Zdroje financování:

o
o

Městský rozpočet
Státní (MMR – Podpora výstavby podporovaných bytů)

Vazba na další
opatření:

B1.1 – Postupná regenerace panelových sídlišť dle technického
stavu
B1.2 – Příprava ploch a vytváření podmínek pro individuální
bydlení

Strategický cíl B2:

Zvýšení bezpečnosti ve městě
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Opatření B2.1:

Zpracování koncepce spolupráce mezi Policií ČR, Městskou
policií a občany města

Popis opatření:

Otázka bezpečnosti ve městě byla jednou z hlavních kritických
oblastí, kterou se obyvatelé zabývali v rámci dotazníkového
šetření. Kritizují zejména málo kontrol pro bezpečnost ve městě,
po 20 hodině apod. (viz příloha č. 1 Profilu). Pro zvýšení efektivity
spolupráce mezi bezpečnostními složkami (MěP a PČR) a
samotnými občany je navrhováno v rámci opatření zpracování
koncepce spolupráce, ze které by veškeré aktivity pro zvýšení
bezpečnosti vycházely.

Rozvojové aktivity:

o vytvoření pracovní skupiny ze zástupců zainteresovaných
stran – zveřejnění záměru zpracování koncepce a možnost
účasti občanů na jejím vytváření
o zpracování koncepce spolupráce mezi PČR, MěP a občany
o realizace opatření a aktivit vycházejících z koncepce
o monitoring naplňování koncepce (akční skupina)

Realizátor:

Město Jirkov
Policie ČR
Městská policie
Aktivní zástupci z řad obyvatel

Doba realizace:

Od 2007

Odhad nákladů:

200 tis. Kč

Zdroje financování:

o

Městský rozpočet

Vazba na další
opatření:

B2.2 – Podpora aktivit prevence sociopatogenních jevů
B2.3 – Aktivní zapojení etnických menšin do společenského života
v obci
K3.1 – Prevence sociálního vyloučení

Strategický cíl B2:

Zvýšení bezpečnosti ve městě

Opatření B2.2:

Podpora aktivit prevence sociopatogenních jevů

Popis opatření:

Zamýšlené aktivity týkající se prevence budou vycházet mimo jiné
také ze zpracované koncepce spolupráce mezi Policií ČR,
Městskou policií a občany. Kriminalitě a vandalismu lze předcházet
důslednou výchovou, osvětou ve školách a aktivním vyplněním
volného času dětí a mládeže.

Rozvojové aktivity:

o osvětová činnost ve školách a v médiích
o podpora volnočasových aktivit zejména dětí a mládeže

Realizátor:

OSVaZ, poskytovatelé sociálních služeb
Městská policie

Doba realizace:

každoročně

Odhad nákladů:

100 tis. Kč/ročně

Zdroje financování:
Vazba na další
opatření:

o

Městský rozpočet

B2.1 – Zpracování koncepce spolupráce mezi Policií ČR,
Městskou policií a občany města
B2.3 – Aktivní zapojení etnických menšin do společenského života
v obci
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B2.4 – Podpora sociálních služeb pro rizikové skupiny obyvatel
ohrožených sociální exkluzí
K3.1 – Prevence sociálního vyloučení
P2.1 – Prosazovat závislost výplaty sociálních dávek na veřejně
prospěšných pracích
P2.2 – Podpora tvorby motivačních programů pro nezaměstnané

Strategický cíl B2:

Zvýšení bezpečnosti ve městě

Opatření B2.3:

Aktivní zapojení etnických menšin do společenského života v
obci

Popis opatření:

Přestože se k Romské národnosti v rámci SLDB v roce 2001
přihlásilo v Jirkově pouze 0,3% populace je ve skutečnosti zřejmé,
že tato komunita má ve městě mnohem větší zastoupení. Zejména
Romové patří mezi problematické obyvatelstvo, jež charakterizuje
vysoká míra nezaměstnanosti, s tím spojená
kriminalita,
nepřizpůsobivost, vybydlování bytů apod. Cílem navrženého
opatření je jejich zapojení do života ve městě a „výchova“
především mladé generace k určitým hodnotám.

Rozvojové aktivity:

o podpora vzniku samosprávy etnické skupiny
o motivace a zapojení jejích příslušníků do aktivního života ve
městě
o seznamování jejich prostřednictvím širokou veřejnost s jejich
s jejich kulturou a životním stylem (podpora při pořádání
Romských festivalů, propagace činnosti spolků, osvěta ve
vzdělávacích zařízeních,..)

Realizátor:

OSVaZ, poskytovatelé sociálních služeb, OŠKaT

Doba realizace:

každoročně

Odhad nákladů:

Neinvestiční opatření

Zdroje financování:

o
o

Městský rozpočet
Státní – (MKČR – Program integrace příslušníků romské
komunity v r. 2006 – předpokládá se opakování)

Vazba na další
opatření:

B2.1 – Zpracování koncepce spolupráce mezi Policií, Městskou
policií a občany města
B2.2 – Podpora aktivit prevence sociopatogenních jevů
B2.4 - Podpora sociálních služeb pro rizikové skupiny obyvatel
ohrožených sociální exkluzí
K3.1 – Prevence sociálního vyloučení
P2.1 – Prosazovat závislost výplaty sociálních dávek na veřejně
prospěšných pracích
P2.2 – Podpora tvorby motivačních programů pro nezaměstnané

Strategický cíl B2:

Zvýšení bezpečnosti ve městě

Opatření B2.4:

Podpora sociálních služeb pro rizikové skupiny obyvatel
ohrožených sociální exkluzí (drogově závislí, sociálně slabí,
po výkonu trestu)

Popis opatření:

Z analytické části dokumentu vyplývá, že ve městě je k dispozici

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.

72

Strategický plán rozvoje města Jirkova

řada sociálních zařízení a NNO, která se sociálními službami
zabývají. Aby jejich činnost byla provázaná, komplexní a hlavně
efektivní, bude potřeba zpracovat Komunitní plán sociálních
služeb, který bude pro město závazný a z něhož budou vyplývat
jednotlivé sociální služby a způsob jejich podpory.
Rozvojové aktivity:

o zpracování Komunitního plánu sociálních služeb v Jirkově
o realizace aktivit a služeb v souladu se schváleným Komunitním
plánem
o zajištění finančních prostředků na realizaci projektů a aktivit

Realizátor:

OSVaZ, MěÚSS, ostatní poskytovatelé sociálních služeb

Doba realizace:

2007-2013

Odhad nákladů:

100 – 200 tis. Kč/ročně

Zdroje financování:

o
o

Městský rozpočet
Státní – (MZ ČR – Program protidrogové politiky pro r. 2007,
MPSV – Program podpory A)

Vazba na další
opatření:

B2.1 – Zpracování koncepce spolupráce mezi Policií, Městskou
policií a občany města
B2.2 – Podpora aktivit prevence sociopatogenních jevů
B2.3 - Aktivní zapojení etnických menšin do společenského života
v obci
K3.1 – Prevence sociálního vyloučení
P2.1 – Prosazovat závislost výplaty sociálních dávek na veřejně
prospěšných pracích
P2.2 – Podpora tvorby motivačních programů pro nezaměstnané

Strategický cíl B3:

Zvýšení podílu a kvality zeleně a zlepšení stavu veřejných
prostranství v intravilánu města (profilace jako zelené město)

Opatření B3.1:

Rozvoj a revitalizace veřejné zeleně a úprava veřejných
prostranství včetně zkvalitnění péče

Popis opatření:

Vzhledem k tomu, že strategickou vizí Jirkova je příjemné zahradní
město, bude náplní tohoto opatření podpora a další rozvoj veřejné
zeleně a úprava veřejných prostranství se zaměřením na
zkvalitnění dosavadní péče. Plochy zeleně určují na území města
prostorové a funkční vztahy ve struktuře města, slouží
k odpočinku, relaxaci i každodenní rekreaci, dotváří architekturu
města a obytného prostředí.

Rozvojové aktivity:

o rozvoj veřejné zeleně, úprava veřejných prostranství,
zkvalitnění péče

Realizátor:

SÚaŽP, PSJ

Doba realizace:

od 2007

Odhad nákladů:

V návaznosti na schválený rozpočet

Zdroje financování:

Vazba na další
opatření:

o
o
o
o

Městský rozpočet
Soukromé (společnosti, podniky)
Evropské fondy (ROP)
Státní rozpočet (SFŽP)

B3.2 – Výsadba vzrostlé zeleně v novějších sídlištích
B3.4 – Úprava majetkoprávních vztahů vybraných pozemků
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k lokalitě parku a obory Červený Hrádek
P1.2 – Optimalizace počtu parkovacích míst
P3.5 – Zpracování studie revitalizace centra města
V4.4 – Využití rekreačních lokalit v zázemí města

Strategický cíl B3:

Zvýšení podílu a kvality zeleně a zlepšení stavu veřejných
prostranství v intravilánu města (profilace jako zelené město)

Opatření B3.2:

Výsadba vzrostlé zeleně v novějších sídlištích

Popis opatření:

Jedná o tzv. vyhrazenou zeleň. Ta je v panelové zástavbě, na
sídlištích na různé úrovni kvality. Zejména tu chybí vzrostlá zeleň,
která by alespoň částečně zlepšila stávající úroveň bydlení.
V současnosti jsou plochy mezi domy pouze zatravněny a
neposkytují možnost kvalitního odpočinku.

Rozvojové aktivity:

o
o
o
o

Realizátor:

SÚaŽP, OMMaÚI, PSJ

Doba realizace:

od 2007

Odhad nákladů:

V návaznosti na schválený rozpočet

Zdroje financování:

o
o
o

zjištění současného stavu
vypracování návrhu postupné výsadby vysoké zeleně
vyčlenění finančních prostředků na realizaci
samotná výsadba a následná péče o tuto zeleň

Městský rozpočet
Nadace – Nadace partnerství – program Strom života – Malé
granty
Evropské fondy (IOP)

Vazba na další
opatření:

B3.1 – Rozvoj a revitalizace veřejné zeleně a úprava veřejných
prostranství včetně zkvalitnění péče
B1.1 – Postupná regeneraci panelových sídlišť dle technického
stavu

Strategický cíl B3:

Zvýšení podílu a kvality zeleně a zlepšení stavu veřejných
prostranství v intravilánu města (profilace jako zelené město)

Opatření B3.3:

Úprava majetkoprávních vztahů vybraných pozemků k lokalitě
parku a obory Červený Hrádek

Popis opatření:

Zámecký park u Červeného hrádku je nejhodnotnější plochou
veřejné zeleně navazující na zalesněné svahy Krušných hor.
V minulosti byl vybaven hodnotnou zahradní architekturou, která
se v převážné většině již nedochovala. Součástí parku jsou také
vhodně zakomponované dvě vodní plochy pod zámkem.

Rozvojové aktivity:

o vyvolání jednání se zainteresovanými subjekty
o dosažení konsensu při jednáních
o další rozvoj zmíněné lokality

Realizátor:

OMMaÚI, LMJ

Doba realizace:

2007 – 2013
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Odhad nákladů:
Zdroje financování:

V závislosti na vzájemných dohodách, vzešlých z jednání
o

Městský rozpočet

Vazba na další
opatření:

B3.1 – Rozvoj a revitalizace veřejné zeleně a úprava veřejných
prostranství včetně zkvalitnění péče
V3.1 – Rozvoj lokality Červeného Hrádku jako centra cestovního
ruchu a školícího centra

Strategický cíl B3:

Zvýšení podílu a kvality zeleně a zlepšení stavu veřejných
prostranství v intravilánu města (profilace jako zelené město)

Opatření B3.4:

Zabezpečení environmentální výchovy obyvatel zejména u
dětí a mládeže

Popis opatření:

Vztah člověka k životnímu prostředí je nejlepší utvářet již od
raného dětství. Navržené opatření je však zaměřeno na obyvatele
bez rozdílu věku. Bude realizováno ve smyslu udržitelného rozvoje
s cílem podpory aktivit, které povedou k vytváření vzdělávacích a
osvětových programů pro děti, mládež i širokou veřejnost.

Rozvojové aktivity:

o vytváření osvětových a vzdělávacích programů ve spolupráci
s NNO
o podpora zařazení aktivit a programů do školních a zájmových
činností dětí a mládeže

Realizátor:

OŠKaT, OMMaÚI
NNO
Školy

Doba realizace:

Každoročně

Odhad nákladů:

cca 200 tis. Kč/rok (v závislosti na projektech)

Zdroje financování:

o
o
o

Město Jirkov
Evropské fondy (OPŽP, OPV)
Státní (SFŽP)

Vazba na další
opatření:

K3.4 – Vytváření podmínek pro specializované a speciální školství
K3.5 – Podpora rekvalifikačních a vzdělávacích programů

Strategický cíl B4:

Naplňování plánů zaměřených na zlepšení životního prostředí

Opatření B4.1:

Realizace Plánu zlepšování kvality ovzduší

Popis opatření:

Vzhledem k poloze města v Mostecko – chomutovské aglomeraci
byla otázka znečištění ovzduší vždy aktuální. Přestože se jeho
kvalita po revoluci díky řadě opatření (odsíření elektráren, přechod
velkých zdrojů znečištění na ušlechtilá paliva apod.) zlepšila,
přetrvává řada vlivů, které na ovzduší působí. Jsou to zejména
četná automobilová doprava a prašný aerosol z blízkých
povrchových dolů. Smyslem opatření je snaha eliminovat i tyto
zdroje znečištění ovzduší do takové míry, jak bude možné.

Rozvojové aktivity:

o I. realizace aktivit a naplňování Plánu zlepšování kvality
ovzduší

Realizátor:

OMMaÚI

Doba realizace:

od 2006
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Odhad nákladů:
Zdroje financování:

Dle jednotlivých opatření
o
o
o

Městský rozpočet
Státní (SFŽP)
Evropské fondy

Vazba na další
opatření:

P1.2 – Optimalizace počtu parkovacích míst
P1.5 – Zpracování generelu dopravy
B3.1 – Rozvoj a revitalizace veřejné zeleně a úprava veřejných
prostranství vč. zkvalitnění péče
B3.2 – Výsadba vzrostlé zeleně v novějších sídlištích

Strategický cíl B4:

Naplňování plánů zaměřených na zlepšení životního prostředí

Opatření B4.2:

Naplňování závazné části schváleného Plánu odpadového
hospodářství

Popis opatření:

Město Jirkov jako producent odpadu zpracovalo v souladu se
zákonem o odpadech v roce 2005 – 6 Plán odpadového
hospodářství. Ze závazné části pro něho vyplývají určité
povinnosti, které musí plnit. Zároveň musí být v souladu se
závaznou částí POH Ústeckého kraje.

Rozvojové aktivity:

o realizace aktivit a naplňování závazné části POH města
Jirkova

Realizátor:

OMMaÚI, PS

Doba realizace:

od 2006

Odhad nákladů:

Dle jednotlivých opatření POH

Zdroje financování:

o
o

Městský rozpočet
Státní (SFŽP)

Vazba na další
opatření:

Strategický cíl B4:

Naplňování plánů zaměřených na zlepšení životního prostředí

Opatření B4.3:

Naplňování Povodňového plánu

Popis opatření:

Povodně zde neměly takové katastrofické následky jako v jiných
částech a městech kraje, přesto je zde reálná hrozba povodní
přicházejících z horských oblastí, na jejichž úpatí se město
nachází. Cílem opatření je zabránit realizací opatření navržených
v Povodňovém plánu velkým škodám na majetku popř. dokonce
lidských životech.

Rozvojové aktivity:

o realizace aktivit a naplňování Povodňového plánu

Realizátor:

OMMaÚI

Doba realizace:

od 2006

Odhad nákladů:

Dle jednotlivých opatření Povodňového plánu

Zdroje financování:

o
o
o

Městský rozpočet
Státní (SFŽP
Krajské (Fond vodního hospodářství ÚK)
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8. Monitorovací ukazatele
Monitorovací ukazatele vyjadřují měřitelné indikátory, na základě kterých je možné sledovat
plnění Strategického plánu, efektivitu realizace dílčích opatření a úroveň synergického efektu
podporovaných aktivit. Zvolené ukazatele by měly být vyhodnocovány a výsledky
monitoringu předkládány Řídící skupině, Radě a Zastupitelstvu města. Vyhodnocování a
porovnávání ukazatelů bude vypovídat o celkovém vývoji města a o naplňování zvolené
strategie. Pakliže se ukáže, že uvedené monitorovací ukazatele se nedaří realizací
zvolených opatření naplnit či změnit, je vhodné uvažovat o změně cesty k naplnění
Strategických cílů prostřednictvím aktualizace Strategického plánu.
Strategické cíle stanovené v rámci prioritních oblastí:
Kritická oblast č. 1

Podnikání, zaměstnanost a infrastruktura

Strategický cíl P1:

Systémové řešení dopravní problematiky ve městě včetně parkování a
cyklotras

Monit. ukazatele:

UP1.1 Vybudovaná kapacitní propojení rozdělených částí města
UP1.2 Zpracovaná analýzy parkovacích míst, počet nově
vytvořených parkovacích míst
UP1.3 Vybudovaná infrastruktura pro cyklistickou dopravu, počet
km nových cyklostras v intravilánu i s návazností na extravilán
UP1.4 Počet bezbariérových napojení silničních komunikací a
chodníků
UP1.5 Zpracovaný generel dopravy

Strategický cíl P2:
Monit. ukazatele:

Strategický cíl P3:
Monit. ukazatele:

Postupná změna kvalifikační struktury nezaměstnaných a podpora
tvorby nových pracovních příležitostí
UP2.1 Sledování pohybu (snižování x zvyšování) množství fin.
prostředků poskytovaných v nezaměstnanosti - efektivita
UP2.2 Počet realizovaných motivačních programů pro
nezaměstnané, úspěšnost (v %)
UP2.3 Počet nově vytvořených pracovních míst městem
UP2.4 Podíl města na vytváření nových pracovních míst
Oživení centra města a zlepšení podmínek pro MSP v návaznosti
na jeho novou podobu
UP3.1 Vybudované kulturní zařízení, počet pořádaných,
spolupořádaných kulturních akcí/rok
UP3.2 Počet využitých volných prostor, počet zde působících
subjektů
UP3.3 Efektivita upravených provozních podmínek v návaznosti na
nově se vytvářející obchodní centrum (porovnání návštěvnosti
vždy k předešlému roku)
UP3.4 Vybudované centrum služeb
UP3.5 Zpracovaná revitalizace centra města
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Strategický cíl P4:
Monit. ukazatele:

Strategický cíl P5:
Monit. ukazatele:

Kritická oblast č. 2
Strategický cíl K1:
Monit. ukazatele:

Strategický cíl K2:

Rozvoj a obnova technické infrastruktury
UP4.1 Počet (v km) rekonstruovaných inženýrských sítí
UP4.2 Počet veřejných internetových míst, počet domácností
s přístupem k internetu
Rozvoj spolupráce mezi veřejnou správou a podnikateli
UP5.1 Počet realizovaných projektů na bázi PPP
UP5.2 Zpracovaný katalog objektů a pozemků vhodných k
podnikání

Kultura, vzdělávání a sociální rozvoj
Vytvoření optimálního systému sociálních služeb
UK1.1 Zpracovaný Komunitní plán sociálních služeb
UK1.2 Počet realizovaných aktivit vyplývajících z Komunitního
plánu
UK1.3 Počet podporovaných aktivit NNO v oblasti sociálních
služeb
UK1.4 Počet rozšířených a modernizovaných stávajících sociálních
zařízení, chráněných dílen, bydlení
UK1.5 Vytvoření Centra sociální prevence a pomoci
Zpřístupnění města handicapovaným občanům

Monit. ukazatele:

UK2.1 Zpracovaný Akční plán bezbariérovosti města
UK2.2 Počet projektů realizovaných dle výše uvedeného
dokumentu
UK2.3 Počet škol s bezbariérovým přístupem
UK2.4 Počet handicapovaných žáků integrovaných v běžných
školách

Strategický cíl K3:

Rozvoj lidských zdrojů a zkvalitnění sociálního prostředí města

Monit. ukazatele:

Strategický cíl K4:
Monit. ukazatele:

UK3.1 Vytvořená pozice soc. pracovníka pro komunikaci
s problémovými skupinami
UK3.2 Vytvořena romská samospráva
UK3.3 Počet pořádaných osvětových akcí
UK3.4 Vybudované nízkoprahové centrum pro mládež
UK3.5 Vybudované centrum národnostních menšin
UK3.6 Počet modernizovaných škol
UK3.7 Počet škol zajištěných odpovídající vybaveností pro
speciální a specializované vzdělávání
Rozvoj partnerství
UK4.1 Zpracovaný návrh optimalizace grantového systému a jeho
realizace (ušetřené finanční prostředky – v %)
UK4.2 Počet partnerství, počet společných projektů
UK4.3 Nový samostatný útvar rozvoje města, počet úspěšných
projektů jím zpracovaných
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UK4.4 Zavedený e-Government na MěÚ
Strategický cíl K5:
Monit. ukazatele:

Kritická oblast č. 3
Strategický cíl V1:
Monit. ukazatele:

Strategický cíl V2:
Monit. ukazatele:

Strategický cíl V3:
Monit. ukazatele:

Strategický cíl V4:
Monit. ukazatele:

Zlepšení nabídky kulturních aktivit ve městě
UK5.1 Rekonstruovaný Dům kultury Z. Glückseliga
UK5.2 Počet akcí spolufinancovaných z grantového systému
města, objem finančních prostředků na jejich realizaci
UK5.3 Vybavenost Červeného Hrádku – vybudovaný přírodní
amfiteátr, muzeum loutkářství, ubytovací kapacita apod.
UK5.4 Počet realizovaných lokálních kulturních akcí vč. zapojení
etnických menšin
UK5.5 Vytvořené městské muzeum – počet akcí konaných/rok
UK5.6 Poměr počtu pořádaných aktivit informačního a kulturního
centra v daném roce k počtu akcí v roce 2006

Volný čas, sport a cestovní ruch
Rozšíření nabídky a kapacity zařízení a lokalit pro sport a volný
čas ve městě
UV1.1 Zpracovaná studie rozvoje lokality Bremen – Kotenovo
hřiště
UV1.2 Realizace vybrané varianty využití lokality Bremen –
Kotenovo hřiště
UV1.3 Vybudovaná multifunkční sportovní hala
UV1.4 Vybudovaný víceúčelový sportovní areál
UV1.5 Instalovaný kamerový systém na sportovištích s napojením
na internet
Změna image města a zvýšení informovanosti o nabídce města
pro turisty a návštěvníky
UV2.1 Zpracovaná marketingová a komunikační strategie města
UV2.2 Turistický informační systém
UV2.3 Tvorba a aktualizace cizojazyčných propagačních materiálů
Využití potenciálu města pro rekreaci a cestovní ruch
UV3.1 Červený Hrádek - školicí centrum, ubytovací kapacity,
doprovodná infrastruktura
UV3.2 Koncepce rozvoje areálu koupaliště a kempu
UV3.3 Počet podpořených moderních a netradičních forem CR a
turistických atraktivit
UV3.4 Zpracovaná koncepce rozvoje CR
Rozvoj cyklodopravy
UV4.1 Realizovaný projekt cyklostezky Jirkov, Vysoká Pec - Jezeří
UV4.2 Realizované napojení na cyklostezku od Chomutova –
lesoparku a Bezručova údolí
UV4.3 Realizovaný projekt napojení Jirkova na cyklostezku Most Chomutov
UV4.4 Počet km dalších realizovaných cyklotras a doprovodné
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infrastruktury
UV4.5 Studie rozvoje Telčského údolí

Kritická oblast č.4

Bezpečnost, bydlení a životní prostředí

Strategický cíl B1:

Zlepšení podmínek pro rozvoj individuálního bydlení a komplexní
regenerace panelových sídlišť

Monit. ukazatele:

UB1.1 Počet revitalizovaných panelových domů
UB1.2 Počet (v m2) připravených ploch pro individuální výstavbu
UB1.3 Počet vytvořených startovacích bytů

Strategický cíl B2:
Monit. ukazatele:

Strategický cíl B3:
Monit. ukazatele:

Strategický cíl B4:
Monit. ukazatele:

Zvýšení bezpečnosti ve městě
UB2.1 Zpracovaná koncepce spolupráce mezi Policií ČR, MěP a
občany
UB2.2 Podíl finančních prostředků vynaložených na podporu
osvětových a volnočasových aktivit pro děti a mládež na celkových
výdajích rozpočtu města
UB2.3 Aktivní činnost samosprávy etnické menšiny, počet
osvětových činností a činností spolků
UB2.4 Počet aktivit a množství služeb realizovaných v souladu
s plněním Komunitního plánu
Zvýšení podílu a kvality zeleně a zlepšení stavu veřejných
prostranství v intravilánu města (profilace jako zahradní město)
UB3.1 Počet nově vysazené vzrostlé zeleně
UB3.2 Vyřešené majetkoprávní vztahy v lokalitě parku a obory na
Červeném Hrádku
UB3.3 Počet vytvořených osvětových programů a aktivit ve
spolupráci s NNO v oblasti environmentální výchovy a vzdělávání
Naplňování plánu zaměřených na zlepšení životního prostředí
UB4.1 Počet projektů realizovaných v rámci Plánu zlepšování
kvality ovzduší
UB4.2 Změny emisních a imisních hodnot vlivem realizace výše
uvedeného plánu v porovnání s rokem jeho zpracování (zjištění
stavu zlepšení/zhoršení/beze změny)
UB4.3 Počet projektů realizovaných v souladu s plněním závazné
části POH (nákup kontejnerů na separovaný odpad, BRKO apod.)
UB4.4 Počet projektů realizovaných v souladu s Povodňovým
plánem
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9. Implementace
Vytvořením Strategického plánu naplní Město Jirkov princip programování, který je
vyžadován při využívání dotací z veřejných rozpočtů. Tento princip zdůrazňuje zejména
integrovaný (víceoborový) přístup k rozvoji města. Proces postupného uskutečňování návrhů
Strategického plánu se nazývá „implementace“. Implementace je složitým procesem, jehož
funkčnost je závislá na:
•
•
•
•
•
•
•

politické vůli a vstřícnosti představitelů samosprávy k potřebám města,
kvalitě systému na přípravu a realizaci projektů (pravidel),
organizační struktuře a kvalitě výkonné jednotky,
komunikaci, osvětě a propagaci,
kontrolním mechanismu,
zpětné vazbě,
dalších specifických aspektech.

Schematicky lze implementační proces znázornit takto:

Statutární orgán města
(Zastupitelstvo)

Výkonná jednotka
(Manažer rozvoje
města)

Implementační skupina
Strategického plánu

Partneři v regionu

Instituce provádějící
realizaci projektu

Opatření
Projekty

V následující části je stručně navrženo institucionální zabezpečení a jeho hlavní úkoly a
odpovědnost, implementační cyklus, způsob financování, monitorování implementace a
komunikace s okolím.
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9.1 Institucionální zabezpečení
Implementace Strategického plánu by měla maximálně využívat existující organizační
struktury a institucionálního rámce. Není nutné a ani vhodné zakládat orgány či instituce
nové, sloužící pouze tomuto účelu. Funkci implementační skupiny by tak v rámci města
měla plnit již fungující Řídící skupina pro zpracování Strategického plánu. Ta bude zastávat
úlohu řídící jednotky s následující odpovědností:
•
•
•

•
•

Řídit svoji činnost podle zpracovaného Strategického plánu.
Zpracovat roční plány realizace Strategického plánu dle kritických oblastí, strategických
cílů a opatření (tzv. Akční plán).
Zpracovat komplexní pravidla pro práci s náměty na rozvojové projekty a již připravenými
projekty (sběr, roztřídění dle kritických oblastí, strategických cílů a opatření, iniciace,
vyhlašování soutěží, hodnocení, výběr, schvalování, zpracování projektové
dokumentace, výběrové řízení pro realizaci projektu, vlastní realizace, kontrolní
mechanismus, monitorování, závěrečné hodnocení atd.).
Komunikovat s rozhodujícími partnery v regionu, kteří se přihlásí ke spoluodpovědnosti
za rozvoj města a regionu (podniky, státní úřady, neziskové organizace, ...).
Koordinovat všechny partnery v rozvojovém procesu.

Implementační skupina bude skupinou se zvláštním posláním a pověřením pro postupné
uskutečňování závěrů a návrhů Strategického plánu. Bude řídící a koordinační složkou, která
bude navrhovat pravidla, dohlížet nad jejich dodržováním a kontrolovat realizaci projektu.
Implementační skupina bude odborným orgánem města pro jeho systematický rozvoj.
Výkonnou složkou implementační skupiny bude Manažer rozvoje města. Tuto funkci by měl
převzít zaměstnanec městského úřadu. Předpokladem pro fungování managementu
Strategického plánu je přesné stanovení kompetencí Implementační skupiny k výkonné
jednotce – Manažerovi rozvoje města.

9.2 Financování rozvoje
Financování projektů je považováno vždy za klíčový problém v celém rozvojovém procesu.
Praxe a zkušenosti však ukazují, že významnější je promyšlenost a funkčnost celého
systému a jeho personální zabezpečení. Pokud není zaveden průhledný systém, obsazený
kvalitními pracovníky, bývá nakládání s veřejnými finančními prostředky často kritizováno
nebo zpochybňováno a účelnost a efektivita jejich použití pak předmětem diskusí a konfliktů.
V období zahájení realizace se nahromadí obrovské množství problémů, které by se měly
řešit. Bude důležité zjistit, co je řešitelné lidskými, finančními i jinými zdroji uvnitř (v rámci
města), k čemu bude třeba požádat o pomoc nebo podporu krajskou samosprávu, podniky,
neziskové organizace, vládu ČR apod., co není z různých důvodů v současnosti řešitelné a
co se musí připravovat dlouhodobě (změnou zákona, životního stylu, zvýšením vzdělání
apod.). V případě, že nebude proveden takovýto rozbor a určeny priority, může dojít
k zahlcení a odrazení od realizace Strategického plánu.
U většiny podporovaných projektů se předpokládá sdružené financování schválených
rozvojových projektů. Iniciační finanční částkou budou většinou vlastní prostředky z rozpočtu
subjektů realizujících projekt, ve většině případů tedy z rozpočtu města. Předpokládá se, že
bude, dle dosavadní praxe v obcích, vytvořen fond (Fond rozvoje města Jirkova), ze kterého
bude jednak financována projektová příprava a jednak realizace vybraných projektů. O
spolufinancování se budou realizátoři ucházet z veřejných rozpočtů (kraj, stát a zejména
EU).
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Tím bude naplňován princip doplňkovosti „adicionality“, což znamená, že prostředky
vynakládané z krajského, státního nebo EU rozpočtu budou doplňovat, nikoliv nahrazovat
vlastní a místní finanční prostředky vynakládané na rozvoj města a regionu.
Doporučenou zásadou pro rozvoj každého regionu je princip koncentrace, který navrhuje
cílené soustředění finančních prostředků jen pro nejproblémovější oblasti rozvoje, aby
nedocházelo k jejich rozmělňování do velkého množství malých projektů do různých oblastí.
Jednotlivá opatření Strategického plánu tak, jak jsou popsána pro příslušné kritické oblasti,
jsou vzájemně provázána a při jejich realizaci musí být s touto skutečností počítáno.
Strategický plán je celek, který přinese výsledný očekávaný efekt pouze v případě, budou-li
rozhodující instituce i vlivní jednotlivci v rámci města a regionu spolupracovat a svoje dílčí
činnosti vzájemně propojovat a podporovat. Koordinace činností bude významnou součástí
procesu.

9.3 Postup realizace (cyklus implementace)
Cyklus implementace Strategického plánu se skládá ze tří základních částí – přípravné,
návrhu Akčního plánu a realizační. V přípravné fázi je cílem průběžně aktualizovat tzv.
zásobník projektů. Ve fázi návrhu Akčního plánu jsou vybrané projekty ze zásobníku
navrženy do Akčního (prováděcího plánu), tzn. že se jedná o projekty navržené k určité
formě podpory ze strany města ve stanoveném období. Způsoby podpory projektů ze strany
městské samosprávy jsou uvedeny v bodě č. 4 implementačního cyklu. V realizační fázi
rozhodne nejvyšší politický orgán městské samosprávy (zastupitelstvo) o schválení, příp.
neschválení projektů obsažených v akčním plánu. Schválené projekty jsou poté realizovány
za určité formy podpory města. Celý implementační cyklus uzavírá monitoring projektů.
Postupové kroky jednotlivých fází implementačního cyklu:
Přípravná fáze:
1. Identifikace projektů do zásobníku
2. Hodnocení projektů podle kriterií pro zařazení do zásobníku
3. Rozhodnutí o zařazení projektu do zásobníku
Fáze návrhu Akčního plánu:
4. Návrh způsobu podpory projektů
5. Návrh projektů do Akčního plánu
Realizační fáze:
6. Rozhodnutí politického orgánu města o schválení/zamítnutí podpory projektů v Akčním
plánu
7. Realizace projektů
8. Monitoring projektů
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Grafické znázornění implementačního cyklu:

Průběžná aktualizace
zásobníku projektů

1. Identifikace projektů do zásobníku
2. Hodnocení projektů podle kriterií pro
zařazení do zásobníku
3. Rozhodnutí o zařazení do zásobníku

4. Návrh způsobu podpory projektu
5. Návrh projektu do Akčního plánu
6. Zpracování návrhu Akčního plánu

Realizace
Akčního plánu

Návrh
Akčního plánu

7. Rozhodnutí zastupitelstva o
schválení/zamítnutí podpory projektů
8. Administrace podpory
9. Realizace projektů
10. Monitoring projektů

Přípravná fáze

Návrh AP

Realizační fáze

V následujícím textu jsou blíže popsány jednotlivé fáze implementačního cyklu a činností
jednotlivých orgánů města, které se na implementaci Strategického plánu podílejí.
Přípravná fáze
1. Identifikace projektů pro zásobník
Implementační skupina má za povinnost systematicky získávat projektové náměty od všech
subjektů působících v regionu. V případě nedostatku takto sesbíraných projektů bude sama
vytvářet projektové náměty vycházející z navržených opatření Strategického plánu. Smyslem
této činnosti je vytvořit zásobník projektů, který bude základní platformou pro smysluplnou
realizaci následných kroků.
Identifikace projektů musí být založena na efektivní komunikaci mezi implementační
skupinou, případně příslušným odborem města a potenciálními předkladateli projektů
(město, podnikatelé, neziskové organizace, příspěvkové organizace, kulturní, sportovní a
vzdělávací zařízení). V první fázi je podmínkou komunikace příprava adresáře potenciálních
žadatelů.
Další projektové náměty bude nutné získat prostřednictvím informační kampaně, která bude
založena na oslovení všech potenciálních realizátorů veřejnou výzvou. V rámci informační
kampaně je třeba rovněž objasnit možné způsoby podpory ze strany města. Průběžná
aktualizace zásobníků a jeho doplňování o nové projekty bude realizována na základě
vyplnění jednotného formuláře projektového námětu (viz. Příloha č. 1), který umožní získat
informace o předkládaném projektu v požadovaném detailu a jednotné struktuře.
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2. Hodnocení projektu
Projektové náměty, jejichž předkladatelé se rozhodnou pro jejich realizaci v rámci
Strategického plánu, budou postupně posuzovány podle specifických kritérií. Projekty budou
průběžně předkládány Implementační skupině, která je bude posuzovat a rozhodovat o jejich
zařazení do zásobníku. Implementační skupina bude hodnotit jak kvalitu poskytnuté
informace, tak především relevanci projektu se stanovenými strategickými cíli a opatřeními
Programu, tzn. zda projekt naplňuje alespoň jeden z cílů stanovených v rámci 5 prioritních
oblastí.
3. Rozhodnutí o zařazení projektu do zásobníku
Implementační skupina rozhodne o zařazení projektu do zásobníku, případně i jeho vrácení
předkladateli k dopracování či definitivnímu zamítnutí. Požadavek na dopracování nebo
přepracování záměru by neměl spočívat ve formálním písemném vyjádření, ale je nutno
jednoznačně upřednostňovat vstřícnost městského úřadu a maximální snahu jeho
pracovníků o pomoc žadateli při dopracování nebo přepracování projektu (nesmí být
utlumena aktivita předkladatelů).
Na základě získaného seznamu projektů je nutné dle prioritních oblastí Strategického plánu
a v rámci všeobecného konsensu všech zúčastněných osob a subjektů stanovit prioritní
projekty, které je třeba v nejbližší době realizovat. Hlavním kriteriem pro výběr těchto
projektů musí být jejich rozvojový efekt. Dalšími z kriterií, která by se při výběru prioritních
projektů měla zohlednit, jsou vliv projektu na dosažení záměru, jeho proveditelnost (toto
kritérium má dvojnásobnou váhu), načasování, vliv na příliv investic a tvorbu pracovních
míst, možnost zapojení soukromého sektoru a propojitelnost s jinými cíli. Veškeré tyto
informace by měly být náplní návrhu Akčního plánu.
Fáze návrhu Akčního plánu
4. Návrh způsobu podpory projektu
V této fázi se jedná o rozhodnutí mezi jednotlivými typy podpory projektů, které je město
schopné poskytovat.
Program předpokládá 3 možné způsoby podpory realizace projektů, které odpovídají
standardním zásadám implementace rozvojových strategií a koncepcí na úrovni měst, obcí a
mikroregionů:
a) Realizace projektů/aktivit na základě rozhodnutí a z rozpočtu města
Jedná se o podporu projektů/aktivit, které realizuje buď přímo město (nositel Strategického
plánu) nebo Organizace, které jsou mu přímo podřízené. Jedná se zpravidla o projekty
zaměřené na rozvoj funkcí a složek, které jsou spojené s organizací a koordinací rozvoje
města (managementem), marketingem či kooperací, ale i o projekty investiční, zaměřené na
tvorbu prostředí (vzhled města, infrastruktura).
b) Přímá podpora projektů prostřednictvím fondu rozvoje města zřízeného Městem
Jirkov
Nositelem/překladatelem projektů mohou být jak veřejnoprávní, tak i podnikatelské subjekty,
jež podávají tyto projekty v rámci Strategického plánu v souladu se schválenými
strategickými cíli a opatřeními. Může se jednat o projekty investičního a neinvestičního
charakteru. Pro tento účel je nutné na úrovni města zřídit již zmiňovaný fond rozvoje města,
do něhož bude každoročně uvolňována určitá finanční částka z rozpočtu města. S ohledem
na rozsah finančních zdrojů Města bude tato podpora zaměřena ve střednědobém horizontu
spíše na realizaci menších projektů nebo na technickou pomoc při přípravě projektů.
Základní podmínkou pro získání podpory je spolufinancování ze strany příjemce pomoci.
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c) Nepřímá podpora projektů
Při nepřímé podpoře projektů se město nepodílí finančně ani realizačně na přípravě a
realizaci projektu, ale pomáhá jej prosazovat (pro podporu) na vyšších úrovních (lobbing) či
se snaží usnadnit jeho realizaci odbouráním zbytečných a zdlouhavých byrokratických
postupů.
Rozhodnutí o způsobu podpory jednotlivých projektů obsažených v zásobníku projektů je
v kompetenci Implementační skupiny, případně Rady města, a musí vycházet z následujících
kriterií:
a) dostupné finanční zdroje města na podporu jeho rozvoje
b) charakter projektu
c) stupeň rozpracovanosti/připravenosti projektu
d) možnosti spolufinancování projektu ze strany žadatele
e) možnosti spolufinancování projektu z externích (vnějších) zdrojů
5. Návrh projektů do Akčního plánu
V závislosti na objemu disponibilních prostředků a na dostupnosti kvality projektů rozhodne
Implementační skupina o návrhu projektů do Akčního plánu. Návrh akčního plánu musí být
reálný, což znamená, že musí především zohledňovat dostupné finanční zdroje města. Akční
plán by měl být sestavený pro období jednoho nebo dvou let a jeho vznik by měl být založen
na konsenzu všech zúčastněných stran. V rámci Akčního plánu bude uvedeno, které projekty
v rámci jakých opatření budou v daném období podporovány, jaký způsob podpory bude pro
daný projekt využit, kdy bude dokončen a kdo bude přímo i nepřímo zodpovědný za jeho
realizaci.
Realizační fáze Akčního plánu
6. Rozhodnutí politického orgánu města (zastupitelstva) o podpoře projektů
Rozhodování zastupitelstva o podpoře projektů, resp. o schválení Akčního plánu, probíhá
v souladu s rozhodovacími mechanismy městské samosprávy.
7. Realizace projektů
Mezi schválením akčního plánu a vlastní realizací projektů musí v případě poskytnutí přímé
podpory projektů implementační skupina připravit smlouvy mezi žadateli a městem. Smlouvy
musí obsahovat jak závazky města, jako poskytovatele přímé podpory, tak závazky žadatele,
jako příjemce přímé podpory, které budou předmětem monitoringu v průběhu a při ukončení
projektu.
Na projekty, kterým bude poskytnuta přímá podpora na technickou přípravu projektu, bude
zajištěna metodická, technická, případně finanční podpora zaměřená na zpracování
projektové dokumentace a dalších náležitostí tak, jak jsou vyžadovány podmínkami
příslušných rozvojových programů a dotačních titulů. Pro takto připravené projekty bude
zvolen nejvhodnější dotační titul, v rámci kterého bude žádáno o potřebné finanční
prostředky.
8. Monitoring projektů
Monitoring projektů se vztahuje především na přímou podporu poskytnutou formou
spolufinancování vlastní realizace projektů. Cílem monitorování a vyhodnocování je zjistit
skutečný stav plnění cílů projektu a závazků realizátora projektu, a porovnáním tohoto stavu
s plánovaným vyhodnotit, nakolik jsou tyto cíle a závazky plněny, tzn. do jaké míry je
zajištěno efektivní využívání veřejných zdrojů.
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9.4 Monitoring implementace a komunikace s okolím
Monitorování je označením pro průběžné hodnocení plnění Strategického plánu dle
stanovených pravidel. Hodnotí se finanční a fyzické ukazatele, kvalita a kvantita odvedených
prací, hospodářské a sociální aspekty, vliv na životní prostředí atd. Důvodem je udržování
neustálého přehledu o stavu implementace. Dílčími výsledky jsou hlášení o efektivitě
vložených prostředků a účinnosti systému Zastupitelstvu města. V případě potřeby se
provádí operativně úpravy při realizaci jednotlivých projektů, popř. korekce celého systému.
Monitorování naplňování Strategického plánu je založeno na sledování monitorovacích
ukazatelů, které byly v rámci přípravy Strategického plánu navrženy. Smyslem monitorování
je posoudit, zda se realizací navržených opatření (realizací vybraných projektů) daří
naplňovat Strategické cíle a s tím spojené očekávané a žádané změny v rozvoji města, či je
vhodné přehodnotit navržené směry a prostřednictvím aktualizace Strategického plánu zvolit
jinou strategickou cestu, která bude pro rozvoj města využívána.
Do tohoto oboru spadá též vytvoření efektivní komunikace a vzájemná informovanost mezi
jednotlivými organizačními složkami uvnitř i vně systému. Jde opět o proces, který si vyžádá
odbornou péči a politickou vůli vrcholných představitelů města a začleněných institucí.
Součástí je neustálé vyjednávání s krajem, státními úřady a s ostatními subjekty působícími
jak vně, tak v rámci regionu. V tomto smyslu se jedná zejména o instituce a podniky
v zájmové sféře města. Nemalý význam má i komunikace se zahraničními partnery, kteří
mohou být do rozvojového procesu zapojeni. Patří sem rovněž neustálá propagace a
prezentace Programu, osvěta veřejnosti a snaha o získání přízně a spolupráce veřejnosti při
rozvoji města.
Tím bude naplňován princip partnerství, který zdůrazňuje aktivní spolupráci rozhodujících
institucí ve městě a v regionu. Aby bylo partnerství efektivní, je třeba splnit řadu podmínek,
ke kterým patří patřičná odborná a morální úroveň partnerů, vzájemné respektování a ochota
ke kompromisům. Ceněná je především spolupráce veřejného a soukromého sektoru při
řešení problémů města i celého regionu.
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Příloha č. 1

Projektový záměr
Evidenční číslo:

1. Název (pokuste se stručně nazvat to, co by jste chtěli, aby se ve městě udělalo, řešilo,
případně změnilo):

2. Lokalizace (uveďte, na jaké části území města, by měl být Váš námět zrealizován;
jakého území se přímo dotýká):

3. Cíl (uveďte hlavní cíl, kterého by mělo být uskutečněním Vašeho námětu dosaženo):

4. Popis (stručně popište podstatu Vašeho námětu – co by se mělo udělat):

5. Výchozí stav (stručně popište současnou situaci, kterou chcete realizací Vašeho
námětu řešit, změnit):

6. Předpokládané celkové finanční náklady v Kč (velmi hrubý odhad):
7. Období realizace (uveďte období, kdy by se měl Váš námět zrealizovat):
8. Instituce odpovědná za přípravu a realizaci (kdo by mel nést hlavní záštitu,
odpovědnost za realizaci záměru):

V ………………… dne …………200….

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.

Předkládá:
Telefon:
E-mail:
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Projektový záměr – komentář
Projektový záměr od různých institucí i jednotlivců slouží vedení města k získání informací o
potřebách a úmyslech a cílech v oblasti rozvoje města. Tento jednoduchý podklad ukazuje
základní údaje, promyšlenost a připravenosti záměru a instituci nebo osobu, která má zájem
na jeho realizaci.

Jednotlivé položka dotazníku znamenají:
1. Název vyjadřuje činnost, službu nebo objekt, který by měl vzniknout.
2. Lokalizace je místo nebo území, ve kterém bude záměr realizován a kterému bude
sloužit.
3. Cíl informuje o cílovém stavu, kterého má být dosaženo. Cíl musí být konkrétní
a kvantifikovatelný.
4. Popis charakterizuje stručně celý záměr a postup jeho realizace. V případě
rozsáhlého a nákladného záměru jsou popsány jeho etapy a předpokládaný výsledný
stav.
5. Výchozí stav je popisem současného stavu a z toho vyplývající potřeby, aby se ze
záměru stal projekt.
6. Předpokládané finanční náklady jsou odhadem celkové ceny projektu (popř. etap),
udaní ve statisících Kč.
7. Období realizace udává doporučený začátek a konec realizace (měsíc/rok).
8. Instituce odpovědná za přípravu a realizace by měla z hlediska své působnosti nést
hlavní záštitu, odpovědnost za realizaci záměru.
Vyplňování strukturovaného dotazníku pomůže autorovi slovně upřesnit jeho myšlenku
a záměr tak, aby byl sdělitelný ostatním a mohl být diskutován. Zároveň se musí zamyslet
nad finanční náročností (hrubě odhadnout) a doporučit dobu, ve které by byla vhodná nebo
nutná realizace.
Všechny projektové záměry budou evidovány v Registru, ve kterém jim bude přiděleno číslo.
Registrovanými záměry bude diskutovat a hodnotit vedení města. Nejlépe hodnocené
záměry budou navrhovány k dalšímu rozpracování do podoby řádného projektu, pro který se
zpracuje potřebná technická a ekonomická dokumentace a bude hledat spolufinancování
z vnějších zdrojů (dotací poskytovaných Ústeckým krajem, Českou republikou, Evropskou
unií popř. z jiných zdrojů).

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.

89

