FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA 2016
VÝSLEDKY
DŮVODOVÁ ZPRÁVA - PODKLAD PRO VEDENÍ MĚSTA
OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2016
(výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou)
Návrh problémů:
Na veřejném projednání (Fóru Zdravého města Jilemnice), konaném dne 7. dubna 2016, byly veřejností
naformulovány nejpalčivější problémy v jednotlivých oblastech rozvoje města tak, jak je vnímají občané.
Vyřešení těchto problémů vidí občané jako základní předpoklad pro kvalitu života ve městě. Na veřejném
projednání se sešlo celkem 72 účastníků, kteří definovali 16 problémů.
Ověření problémů anketou:
Problémy formulované v rámci veřejného projednání byly ověřeny v následné anketě. Anketa probíhala ve
městě od 2. do 19. května 2016. Anketa byla distribuována do domácností prostřednictvím dobrovolníků komise
ZM a MA21. Do ankety se zapojilo celkem 515 respondentů (návratnost 23,4 %).

Pořadí problémů na fóru a v anketě, ověření:

Definovaný problém
Aktivní stáří v kruhu rodiny v návaznosti na sociální služby
končící po 16. hodině
Cyklostezky – pokračovat v budování nových
Koupaliště – malá informovanost obyvatelstva, ekonomická
rozvaha
Nalezení vhodného prostoru pro městskou knihovnu
Prostupné bydlení pro sociálně potřebné
Psí exkrementy – úklid, postih, osvěta
Rekonstrukce autobusového a vlakového nádraží
Řešit prostor objektu bývalého Cedronu
Stavba kluziště v prostoru bývalé teplárny
Udržení střední školy v Jilemnici ve struktuře současných
oborů
Vybudování chodníku v ulici Roztocká
Vyřešit nepořádek na stanovištích tříděného odpadu
Vytvořit podmínky pro využití stávajících lokalit k podnikání
Využití a financování provozu objektu bývalé Spořitelny
Využití areálu služeb drobnými a středními podnikateli
Ulice Žižkova – rekonstrukce komunikace, okružní
křižovatka u stadionu a ulice K Břízkám
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Konečná sada ověřených problémů:
Průmět problémů, na jejichž významnosti se shodli jak účastníci veřejného projednání, tak respondenti v rámci
otevřené ankety (tzn. umístění aktivity v TOP 10 na fóru i v anketě), je následující (problémy jsou řazeny podle
abecedy, nikoliv dle významnosti):
Problém č. 1:
Problém č. 2:
Problém č. 3:
Problém č. 4:
Problém č. 5:
Problém č. 6:
Problém č. 7:

Cyklostezky – pokračovat v budování nových
Rekonstrukce autobusového a vlakového nádraží
Stavba kluziště v prostoru bývalé teplárny
Udržení střední školy v Jilemnici ve struktuře současných oborů
Vybudování chodníku v ulici Roztocká
Využití a financování provozu objektu bývalé Spořitelny
Ulice Žižkova – rekonstrukce komunikace, okružní křižovatka u stadionu a ulice K Břízkám
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Základní souvislosti k řešení jednotlivých problémů jsou obsahem níže:
Problém č. 1: Cyklostezky – pokračovat v budování nových
PZKŽ – G. Doprava, prevence kriminality, bezpečnost občanů, G.4 Budou podporovány
vhodné formy dopravy, G.4.2 Výstavba cyklostezek, výhled nových a podpora cyklistiky
Obsaženo
SPM – prioritní oblast 2 Ekonomika a cestovní ruch  specifický cíl 2.2 Rozvoj základní a
v dokumentaci:
doplňkové infrastruktury cestovního ruchu a zvýšení turistické nabídky města 
Opatření 2.2.A Rozvoj turistické infrastruktury pro návštěvníky
Dokončit projekční činnost pro úsek Martinice – Devro
Navrhovaná
Zpracovat a předložit žádost o dotaci pro úsek Martinice – Devro
opatření:
Pokračovat v plánování dalších úseků
Plánovaný termín
2018
vyřešení problému:
Rozpočtová
500 000 Kč (v r. 2016)
připravenost:
Zodpovědný garant: Ing. Jana Čechová, Ing. Vladimír Votoček
Metodický
Ing. Martin Šnorbert
konzultant:
Problém č. 2: Rekonstrukce autobusového a vlakového nádraží
PZKŽ – G. Doprava, prevence kriminality, bezpečnost občanů, G.4 Budou podporovány
vhodné formy dopravy, G.4.3 Zlepšit stav autobusového a vlakového nádraží
Obsaženo
SPM – prioritní oblast 1 Lidské zdroje a kvalita života  specifický cíl 1.4 Optimalizace
v dokumentaci:
občanské vybavenosti z hlediska vyvážené nabídky služeb a zajištění bezpečnosti osob
ve městě  Opatření 1.4.A Udržení služeb občanské vybavenosti na území města a
jejich další rozvoj
Navrhovaná
Zahájit jednání s majiteli
opatření:
U autobusového nádraží zahájit jednání o výkupu poloviny prostoru pro potřeby města
Plánovaný termín
2017
vyřešení problému:
Rozpočtová
Bez rozpočtové připravenosti
připravenost:
Zodpovědný garant: Vladimír Vinklář
Metodický
Ing. Petra Novotná
konzultant:
Problém č. 3: Stavba kluziště v prostoru bývalé teplárny
PZKŽ – E. Volný čas, sport a cestovní ruch, E.2 Budou podporovány sportovní a kulturní
činnosti ve městě, E.2.4 Rozvíjet a udržovat sportoviště
Obsaženo
SPM – prioritní oblast 2 Ekonomika a cestovní ruch  specifický cíl 2.2 Rozvoj základní a
v dokumentaci:
doplňkové infrastruktury cestovního ruchu a zvýšení turistické nabídky města 
Opatření 2.2.A Rozvoj turistické infrastruktury pro návštěvníky
Zpracování studie (variantní řešení: hřiště s umělým povrchem u stadiónu x prostor
Navrhovaná
bývalé teplárny), studie proveditelnosti
opatření:
Ekonomická rozvaha (variantní řešení: hřiště s umělým povrchem u stadiónu x prostor
bývalé teplárny)
Plánovaný termín
2017
vyřešení problému:
Rozpočtová
Bez rozpočtové připravenosti
připravenost:
Zodpovědný garant: Ing. Vladimír Votoček
Metodický
Ing. Jaroslav Hornig
konzultant:

FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA 2016
VÝSLEDKY
Problém č. 4: Udržení střední školy v Jilemnici ve struktuře současných oborů
Obsaženo
v dokumentaci:

PZKŽ – D. Vzdělávání a kultura, D.1 Bude politicky podporováno Gymnázium a SOŠ Jilemnice,
D.1.1 Zachovat střední školu v Jilemnici
SPM – prioritní oblast 1. Lidské zdroje a kvalita života  specifický cíl 1.1 Podpora
zaměstnatelnosti a rozvoj vzdělanosti obyvatel v souladu s potřebami místního trhu práce 
opatření 1.1.C Udržení a podpora sítě škol včetně komplexního vybavení a využití jejich kapacit

Navrhovaná
opatření:

Podpora střední školy místními základními školami
Spolupráce základního a středního školství, města a svazku obcí
Přesun do budovy bývalé textilní školy
Spolupráce vedení školy a jejího zřizovatele

Plánovaný termín
vyřešení problému:
Rozpočtová
připravenost:
Zodpovědný garant:
Metodický
konzultant:

Průběžně
Bez potřeby rozpočtové připravenosti
Ing. Jana Čechová
Ing. Miroslava Kynčlová, Alena Kuříková

Problém č. 5: Vybudování chodníku v ulici Roztocká
Obsaženo
v dokumentaci:

PZKŽ – G. Doprava, prevence kriminality, bezpečnost občanů, G.1 Bude vyřešena silniční síť,
chodníky, doprava v klidu, G.1.2 Zvýšit bezpečnost chodců
SPM – prioritní oblast 3 Infrastruktura a bydlení  specifický cíl 3.2 Optimalizace vnitřního
dopravního systému ve městě a zlepšení jeho dostupnosti individuální i veřejnou dopravou 
opatření 3.2.A Rekonstrukce místních komunikací včetně jejich údržby, rozšíření parkovacích
ploch a zavádění opatření pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu ve městě

Navrhovaná
opatření:

Zpracování mapového podkladu a výhledové studie
Zpracování dalších stupňů PD
Hledání vhodných dotačních titulů

Plánovaný termín
vyřešení problému:
Rozpočtová
připravenost:
Zodpovědný garant:
Metodický
konzultant:

2018/2019
50 000 Kč (r. 2016 vyhledávací studie)
Vladimír Vinklář
František Augustin

Problém č. 6: Využití a financování provozu objektu bývalé Spořitelny
PZKŽ – A. Rozvoj města, hospodaření města, občan a úřad, A.3 Městský úřad bude
regulovat činnosti ovlivňující vzhled města, A.3.2 Péče o stávající majetek
Obsaženo
SPM – prioritní oblast 1 Lidské zdroje a kvalita života  specifický cíl 1.4 Optimalizace
v dokumentaci:
občanské vybavenosti z hlediska vyvážené nabídky služeb a zajištění bezpečnosti 
opatření 1.4.A Udržení služeb občanské vybavenosti na území města a jejich další rozvoj
Určení využití budovy (viz výsledky anketního šetření)
Navrhovaná
Zahájení výkupu budovy
opatření:
Zpracování příslušných dokumentací k rekonstrukci budovy dle využití
Plánovaný termín
2017 – odkup budovy (rozhodnutí zastupitelstvo města)
vyřešení problému:
2018/2019 – provoz budovy
Rozpočtová
Bez rozpočtové připravenosti
připravenost:
Zodpovědný garant: Ing. Jana Čechová, MVDr. Pavel Ott
Metodický
Ing. Leoš Erben, Bc. Martina Housová, Ing. Martin Šnorbert
konzultant:
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Problém č. 7: Ulice Žižkova – rekonstrukce komunikace, okružní křižovatka u stadionu a ulice K Břízkám
PZKŽ – G. Doprava, prevence kriminality, bezpečnost občanů, G.1 Bude vyřešena silniční
síť, chodníky, doprava v klidu, G.1.4 Vyřešit nebezpečné dopravní křižovatky
SPM – prioritní oblast 3 Infrastruktura a bydlení  specifický cíl 3.2 Optimalizace
Obsaženo
vnitřního dopravního systému ve městě a zlepšení jeho dostupnosti individuální i
v dokumentaci:
veřejnou dopravou  opatření 3.2.A Rekonstrukce místních komunikací včetně jejich
údržby, rozšíření parkovacích ploch a zavádění opatření pro zvýšení bezpečnosti a
plynulosti silničního provozu ve městě
Navrhovaná
Dopracování příslušných dokumentací, povolení
opatření:
Spolupráce s Libereckým krajem (vlastník komunikace)
Plánovaný termín
2018
vyřešení problému:
Rozpočtová
2 650 000 Kč (v r. 2016)
připravenost:
Zodpovědný garant: Vladimír Vinklář
Metodický
František Augustin, Ing. Martin Šnorbert
konzultant:
Seznam zkratek:
PZKŽ
Plán zdraví a kvality života
SPM
Strategický plán města

Usnesení ZM:

Výstupy z veřejného fóra Zdravého města Jilemnice 2016
Předkládá Jana Čechová – politik projektu Zdravé město a místní Agenda 21
Na veřejném projednání Zdravého města (Fórum Zdravého města Jilemnice – Desatero problémů),
konaném dne 7. dubna 2016, byly veřejností naformulovány nejpalčivější problémy v jednotlivých
oblastech rozvoje města tak, jak je vnímají občané. Naformulované problémy byly následně ověřeny
anketou, která probíhala od 2. do 19. května 2016. Konečnou sadou ověřených problémů jsou ty, na
jejichž významnosti se shodli jak účastníci veřejného projednání, tak respondenti v rámci ankety (tzn.
umístění problému v TOP 10 na fóru i v anketě. Komise Zdravého města a MA21 jednotlivé ověřené
problémy rozpracovala a navrhla k nim odpovědné garanty.

ZM bere na vědomí problémy vzešlé z veřejného projednání dne 7.4.2016 a ověřené anketou a
ukládá radě města určení garantů za jednotlivé problémy a stanovení jejich řešení.
Usnesení RM:

Důvodová zpráva – ověřené problémy města Jilemnice v roce 2016
V dubnu tohoto roku se uskutečnilo již desáté Fórum Zdravého města Jilemnice, na kterém se definovaly
problémy, které veřejnost trápí. Z jednání vzešel návrh 16 problémů, které byly následně ověřeny
anketou. Konečným výsledkem je důvodová zpráva, která obsahuje 7 problémů města (průmět problémů
označených na fóru i v anketě). Součástí této důvodové zprávy je také návrh garantů, kteří budou dbát
nad plněním a realizací úkolů směřujících k vyřešení problémů. Komise Zdravého města a MA21
navrhla okruh možných garantů, RM má pravomoc určit konkrétního patrona každého problému.

RM schvaluje navržené garanty k jednotlivým problémům v důvodové zprávě z Fóra Zdravého
města Jilemnice 2016

