ZÁPIS Z AKCE

FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA JILEMNICE – DESATERO PROBLÉMŮ
8. dubna 2014
Dle prezenční listiny 73 přítomných, za NSZM ČR: Ing. Petr Švec, ředitel a Mgr. Petr
Hermann, předseda, za MěÚ: Mgr. Vladimír Richter, Ing. Petr Faistauer, Ing. Martin Šnorbert,
Ing. Dagmar Stolínová, Bc. Kateřina Jiroušová, Jan Jírů, František Augustin, Marie
Bedrníková, Jana Exnerová, Ing. Miroslava Kynčlová, Bc. Jaroslav Kandl, Bc. Jana Steinerová,
Ing. Vladimír Fišera
Moderace: Aleš Matouš a Ing. Petr Švec
Osmý ročník fóra Zdravého města Jilemnice zahájil
moderátor akce – pan Aleš Matouš. Ke kulturnímu
vystoupení vyzval žáky ze ZŠ J. Harracha, kteří pro
vedením paní učitelky Klápšťové zazpívali tři písně.
Aleš Matouš po úvodním kulturním vystoupení
přivítal vzácné hosty:
- Ing. Petra Švece, ředitele Národní sítě
Zdravých měst ČR (dále jen NSZM ČR)
- Mgr. Petra Hermanna, předsedu NSZM ČR
- MUDr. Alenu Šteflovou, Ph.D., vedoucí
kanceláře WHO v ČR
- Mgr. Vladimíra Richtera, starostu města Jilemnice
- Ing. Petra Faistauer, tajemníka Městského úřadu Jilemnice
- Ing. Martina Šnorberta, koordinátora Zdravého města
a omluvil Ing. Janu Čechovou, místostarostku města Jilemnice a političku Zdravého města Jilemnice,
která se ze zdravotních důvodů nemohla zúčastnit.
Následovala prezentace koordinátora ZM Jilemnice
Martina Šnorberta a předsedkyně Komise Zdravého města
a MA 21 Jaroslavy Kunátové, kteří představili řešení
desatera problémů z loňského fóra. V loňském roce se do
konečného řešení dostalo 9 problémů – jedná se o
problémy, které se umístily v TOP 10 na fóru i v následné
anketě:
Problém č. 1: Hraběnka (pokračování v projektu)
V květnu 2013 se uskutečnilo diskusní setkání u kulatého
stolu na téma „Všesportovní a volnočasový areál
Hraběnka“. Během kulatého stolu byla představena
vizualizace projektu. Byl zpracován projekt pro vydání
územního rozhodnutí. Krajský úřad Libereckého kraje vydal
podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, závěr zjišťovacího řízení, že záměr nemá významný vliv na životní
prostředí a nebude posuzován podle citovaného zákona. Probíhají jednání s vlastníky dotčených
pozemků, zatím nejsou vyřešeny všechny majetkové vztahy.

Problém č. 2: Komplexní prostorové řešení školství v Jilemnici:
V roce 2013 začaly zateplovaní práce na školních budovách – č.p. 97 (ZŠ J. Harracha), č.p. 288 (ZŠ
Komenského), č.p. 259 (budova gymnázia) a č.p. 101 (budova malého gymnázia). Z důvodu zdržení
výběrového řízení se prozatím nepodařilo provést rekonstrukci přízemí budovy bývalé SPŠT. Z toho
důvodu nedošlo k přestěhování gymnázia, proto úkol nadále pokračuje.
Problém č. 3: Nezvyšovat množství emisí a hluku na sídlišti (neumísťovat kogenerační jednotku):
Město Jilemnice pokračuje v uzavřených smluvních vztazích s ČEZ Energo, z důvodu udržitelného
rozvoje podporuje projekt kogenerace. Stávající kotle v kotelně je potřeba vyměnit, ekonomicky
výhodnější bude jejich náhrada kogenerační jednotkou. Po jednání u kulatého stolu, které se
uskutečnilo na začátku roku 2013, investor upravil projekt, aby částečně vyhověl připomínkám od
občanů.
Problém č. 4: Systematická oprava komunikací a chodníků:
Zastupitelstvo města Jilemnice schválilo v rozpočtu na rok 2014 částku o 1 mil Kč vyšší na ucelenou
opravu komunikace. Prozatím byla vytipována ulice Na Drahách, které by se měla opravit souvislá
část. Vyčleněné finanční prostředky však nestačí na všechny potřebné opravy, i když se díky letošní
mírné zimě ušetřilo.
Problém č. 5: Úklid města a údržba zeleně:
Pro úklid města jsou zaměstnáni dva stálí zaměstnanci a v současné době ještě další 3 přes úřad
práce. O prázdninách v roce 2013 byla zprovozněna komunitní kompostárna na Javorku. Město
Jilemnice od 1. března 2014 přijalo na 0,5 úvazku zahradnici. Na začátku roku 2014 bylo vypsané
výběrové řízení na „Úpravu veřejné zeleně v Jilemnici, období 2014 – 2017“, vítězem se stala firma
AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o.
Problém č. 6: Začlenění bývalého areálu OSP do podnikatelských ploch:
Změnou územního plánu č. 1 se areál bývalého OSP z plochy smíšeného území stal živnostenskou
plochou.
Problém č. 7: Zlepšit stav autobusového nádraží:
Areál autobusového nádraží není ve vlastnictví města Jilemnice. Tím jsou jakékoliv snahy o zlepšení
jeho stavu komplikované. Díky panu Ing. Janu Skopečkovi proběhlo jednání s Ing. Tomášem
Roubičkem (generálním ředitelem společnosti BusLine, a.s. Mgr. Jiří Lízler zpracoval studii na
rekonstrukci a úpravu autobusového nádraží, která bude 17. dubna předložena ke schválení
představenstvu BusLine, a.s.
Problém č. 8: Zrušit (případně omezit) provoz NON-STOP herny a obdobných zařízení:
Komise dopravy a veřejného pořádku připravila po vzoru města Semily veřejnou vyhlášku o veřejném
pořádku, která stanovuje hodiny nočního klidu. Veřejná vyhláška bude předložena zastupitelstvu
města Jilemnice ke schválení.
Problém č. 9: Wi-fi hotspot – veřejně přístupný internet:
V rozpočtu města Jilemnice na rok 2014 byla v kapitole územního rozvoje vyčleněna částka 50 tis. Kč
na pořízení wi-fi hotspotů ve městě. V první fázi by byl veřejně přístupný internet na náměstí, dále
pak, pokud to půjde, na autobusovém nádraží a mezi školami. Veřejně přístupný internet by
znamenal jistou službu pro turisty, byl by však datově omezen.
Prezentující dále představili aktivity Zdravého města Jilemnice v roce 2013 a představili plánované
aktivity roku 2014.

Program dále pokračoval prezentací ředitele NSZM ČR, Petra Švece. Projekt Zdravé město v rámci
republiky funguje již od roku 1994, asociace NSZM ČR má již 117 členů (města, kraje, mikroregiony,
MAS, obce). Liberecký kraj vyhlásil grantový program na podporu zdravých měst a místní Agendy 21.
Vše o zdravých městech lze najít na webových stránkách www.zdravamesta.cz. Petr Švec představil
hlavní myšlenku fóra ZM, účastníci by se měli zaměřit na dlouhodobý, vyrovnaný rozvoj města
Jilemnice. Při hodnocení zdravých měst, obcí a regionů se sledují témata udržitelného rozvoje (např.
správa věcí veřejných a územní rozvoj, životní prostředí, udržitelná spotřeba a výroba, doprava a
mobilita, zdraví obyvatel, místní ekonomika a podnikání, vzdělávání a výchova, kultura a tradice,
sociální prostředí, globální odpovědnost). K tématům udržitelného rozvoje se mohou účastníci fóra
vyjádřit u jednotlivých stolů. Zdravá města se do rozvoje snaží zapojit všechny generace, po celé
republice se konají fóra s mládeží, města se snaží vycházet vstříc seniorům. Zdravé město je systém,
jsou to nejenom akce, ale jsou to také odpovědné osoby, na které se mohou občané obracet – politik,
koordinátor, komise při radě města.
Jak probíhá roční postup od fóra? Fórum je veřejná diskuse, na které se stanoví několik problémů,
z nichž hlasováním vzejde desatero problémů. Problémy definované na fóru jsou následně ověřeny
anketou, u zvláště žhavých problémů mohou být uspořádány kulaté stoly, následuje zpracování
důvodové zprávy pro zastupitelstvo, které určí konkrétní odpovědnost za řešení problémů, jasně sdělí
postup. Za rok na dalším fóru se v rámci prezentace vyhodnotí řešení jednotlivých problémů.
Vize „Zdravé místo pro spokojený život“. Zdravé město znamená místo, kde lidé mohou dlouhodobě
žít zdravě a spokojeně. Jilemnice … bude „zdravé město“ pokud postupně vyřešíme naše hlavní
problémy v souladu se zásadami udržitelného rozvoje!
Petr Švec dále vysvětlil princip práce u jednotlivých tématických stolů. U každého stolu diskutují
všichni účastníci, během vyčleněného času mohou účastníci mezi stoly přecházet. U každého stolu se
sestaví seznam problémů (pokud je na nich shoda), v tomto seznamu se označí dva aktuální hlavní
problémy, na kterých se stůl dohodne a tyto dva problémy postupují do hlasování o desateru
problémů.
Koordinátor Zdravého města Jilemnice Martin Šnorbert účastníkům představil témata stolů a
jednotlivé garanty.
Pracovní část
A. Rozvoj města, hospodaření města, občan a úřad – garant Ing. Martin Šnorbert
Představení problémů vzešlých z diskuse u stolu:
- Zvážení a vyhodnocení provozní náročnosti investic v dalších letech (10 P) – při plánování
investičních akcí je potřeba brát v úvahu provozní náklady, které bude nutné v budoucnu
vynakládat a vyhodnotit, aby nebyly neúnosně vysoké.
- Péče o stávající majetek (10 P) – ve vlastnictví města jsou budovy, které jsou nevyužité a jsou
v hrozném stavu – např. bývalý kojenecký ústav. Město by se mělo začít zabývat jejich
budoucností
- Zavedení strategického řízení na úřadě, stanovit dlouhodobé směřování města – aby bylo
zřejmé, kam město směřuje, systém řízení musíme umět naplánovat a následně řídit.
- Zavedení metod kvality ve veřejné správě
- Profesionální přístup úředníků a politiků k občanům

-

Údržba dětských hřišť – na území města je několik dětských hřišť, která je potřeba udržovat.
Když hřiště nebudou udržována, budou postupně chátrat a stanou se pro své uživatelé
nebezpečné.

Diskuse:
K danému tématu neproběhla žádná dodatečná diskuse.
B. Životní prostředí – garant Ing. Dagmar Stolínová
Představení problémů vzešlých z diskuse u stolu:
-

-

-

-

Výstavba kogenerační jednotky =
elektrárny na sídlišti „STOP“ (10 P) –
město Jilemnice by mělo vzít v úvahu
nesouhlas významné části obyvatel a
zabránit výstavbě kogenerační jednotky.
Nepolevit v údržbě a péči o zeleň (10 P) –
po přijetí zahradnice na 0,5 úvazku a po
vybrání nové společnosti zabezpečující
údržbu veřejné zeleně je znatelný pokrok,
některé požadavky byly splněny. Nutné
však je zajistit kontinuální proces údržby a
péče o zeleň.
Rozšíření umístění malých nádob na
bioodpad – nádobami na bioodpad byla osazena část města ( Hrabačov a Kozinec). Víc
nádob v současné době není k dispozici. Stávající nádoby byly pořízeny z projektu a jejich
svoz je smluvně zajištěn na 2 roky. Po uplynutí této doby se bude moct řešit zvýšení počtu
malých nádob na bioodpad.
Údržba koryta řeky Jilemky – správcem je Povodí Labe, odbor životního prostředí MěÚ
Jilemnice jedná se správcem o plánu údržby
Devastace lesů – po těžbě dřeva jsou lesy zdevastované, apelovat na vlastníky lesů, aby
zahladili škody vzniklé při těžbě (cesty,…)

Diskuse:
K danému tématu neproběhla žádná dodatečná diskuse.
C. Zdravý životní styl, sociální oblast, bydlení – garant Bc. Jaroslav Kandl
Představení problémů vzešlých z diskuse u stolu:
- Bezbariérovost Domu s pečovatelskou službou (10 P) – vybudování výtahu v DPS,
schodišťové sedačky, plošiny, …
- Sociální bydlení (10 P) – zřízení
městské ubytovny, zajištění ubytování
lidem ze sociálně slabší sféry
- Umístění externích defibrilátorů na
frekventovaná místa – např. do DPS,
na úřady, do sportovní haly, základních
škol apod.
- Vzdělávání, semináře pro všechny
věkové kategorie – zaměření na

-

problematiku první pomoci, krizových situací (ekologická havárie, napadení člověka) apod.,
nejenom na školách, např. i přes Senior point
Omezení činnosti heren
Lavičky – rozšíření počtu laviček na frekventovaných místech, aby starší osoby mohly
odpočívat, např. cestou k nemocnici, na autobusovém nádraží, u obchodů, …
Pohybové aktivity – rozšíření možností venkovních pohybových aktivit pro seniory, např.
v areálu u DPS

Diskuse:
K danému tématu neproběhla žádná dodatečná diskuse.
D. Vzdělávání a kultura – garant Mgr. Jiří Paulů
Představení problémů vzešlých z diskuse u stolu:
- Komplexní řešení školních budov (10 P) – řešení všech školních budov (ZŠ, MŠ, ZŠ a MŠ
spec.). Neřešit pouze zateplení, ale i vnitřní úpravy. V budovách jsou nevyhovující hygienické
podmínky.
- Modernizace knihovny (10 P) – knihovna je důležitá vzdělávací instituce, funguje
v nevyhovujících podmínkách. Modernizace buď celého prostoru nebo alespoň vytápění.
Úvaha o hledání jiných vhodných prostor pro městskou knihovnu.
- Řešení existence víceletého gymnázia – rozvinout diskusi o tom, zda je nutné mít v Jilemnici
víceleté gymnázium, zda je to ekonomicky únosné. V případě, že ano, město by mělo
víceletému gymnáziu pomoci.
- Bezpečnost v okolí škol a ostatních městských budov – myšleno hlavně dopravní
bezpečnost, městští strážníci by kromě
hlídání přechodů pro chodce při cestě
dětí do školy mohli hlídat i prostory
v okolí škol.
- Budova bývalé spořitelny – chátrající
památka v centru města je v majetku
soukromé společnosti, město má
omezené možnosti opravy, apel na
majitele, aby budovu opravil. Možný
prostor pro městskou knihovnu.
- Rozšíření nabídky vzdělávání pro
seniory – vzdělávací akce, kurzy pro
seniory probíhají v DPS, v ICM, v SD Jilm,
ale nabídka kurzů by se mohla rozšířit.
Diskuse:
K danému tématu neproběhla žádná dodatečná diskuse.
E. Volný čas, sport a cestovní ruch – garant Mgr. Jan Sucharda
Představení problémů vzešlých z diskuse u stolu:
- Hraběnka – realizace I. etapy (10 P) - pokračovat v rozeběhnutém procesu, dořešení
majetkových poměrů. V současnosti se množí dotazy ohledně kácení lesů, zda souvisí
s projektem „Všesportovního a volnočasového areálu Hraběnka“ – nesouvisí s projektem.
- Cyklostezky – napojení Jilemnice na síť cyklostezek (10 P) – absence cyklistických stezek
v Jilemnici, nebezpečné úseky silnice při snaze o napojení na cyklostezky v okolí

-

-

Fit park – více atrakcí určených pro seniory, např. doplnění přírodní tělocvičny v Sokolském
parku prvky pro seniory.
Rekonstrukce dětského bazénu – pokračování započaté akce rekonstrukce plaveckého
bazénu - dětské části.
Vyřešení koupací plochy – chybějící koupaliště v Jilemnici. Navrženy dvě varianty řešení
revitalizace koupaliště, pracovní skupina nenašla shodu pro výhodnější variantu. V roce 2014
bude uskutečněn průzkumný vrt.
Přístavba plaveckého bazénu – rozšíření
nabídky pro návštěvníky – tobogan, terasa
Propagace turistických cílů v Jilemnici –
webové stránky města prošly úpravou,
Informační
centrum
Jilemnice
pracuje
zodpovědně, pokračování v tomto směru.
Kluziště – opakovaný problém, studentka
architektury z TUL v rámci své ročníkové práce
zpracovala model kluziště zasazený na místo po
zbourané
kotelně,
model
neodpovídal
představám zadavatele. Nutno zvážit, zda
město Jilemnice unese ekonomicky provoz
kluziště

Diskuse:
K problému koupací plochy – společně s revitalizací koupaliště vyřešit i možnosti parkování.
F. Podnikání a zaměstnanost – garant Jaroslav Nykl
Představení problémů vzešlých z diskuse u stolu:
- Areál bývalého OSP – zkvalitnění podnikatelského zázemí (10 P) – oprava příjezdové
komunikace, parkoviště (zároveň parkoviště pro sportovní areál)
- Možnost znovuotevření farmářských trhů s místními produkty (10 P) – navázat na tradici
farmářských trhů, lepší informovanost, zviditelnění. Oslovení místních farmářů, aby na trzích
byly k dostání lokální produkty.
- Rozvoj podnikatelské činnosti ve
městě – podpora podnikatelů ze strany
města
- Inovace informačního systému –
informační systém je zastaralý, měl by
například upozorňovat na podnikatele,
kteří podnikají v areálu bývalého OSP
- Podpora podnikatelů úřadem práce
Jilemnice
–
spolupráce
mezi
podnikateli a úřadem práce je
nedokonalá, nevychází si vzájemně
vstříc, nabídka ze strany podnikatelů i
ze strany úřadu práce není dostatečná.
Diskuse:
K danému tématu neproběhla žádná dodatečná diskuse.

G. Doprava, prevence kriminality, bezpečnost občanů – garant František Augustin
Představení problémů vzešlých z diskuse u stolu:
- Oprava komunikací (10 P)
- Vyhláška o veřejném pořádku (10 P) –
v současné době je připraven návrh
veřejné vyhlášky o veřejném pořádku
stanovující zavírací dobu zábavních
podniků, který by měl být schválen
zastupitelstvem města Jilemnice.
- Cyklostezka Jilemnice – Martinice –
shoda s účastníky u stolu E. Volný čas,
sport a cestovní ruch
- Bezpečnost u škol – hlavně dopravní
bezpečnost, shoda s účastníky u stolu D –
Vzdělávání a kultura
- Zklidnění dopravy a zjednodušení dopravního značení – přílišné osazovaní dopravních
značek nemusí být vždy ku prospěchu bezpečného silničního provozu
- Chodník v ulici Roztocká – v ulici Roztocká chybí chodník, jedná se však o krajskou
komunikaci, město má omezené možnosti působnosti. Chodci mohou využívat souběžnou
ulici.
- Stop semafor v ulici Žižkova – řidiči jedoucí povolenou rychlostí by měli zelenou, řidičům
překračujícím rychlost by sepnula červená a byli by nuceni přibrzdit
Diskuse:
K danému tématu neproběhla žádná dodatečná diskuse.
H. Stůl mládeže
Představení problémů vzešlých z diskuse u stolu:
- Finanční pomoc sportovním zařízením (10 P) –
- Zlepšení dopravní bezpečnosti křižovatky nad stadionem (10 P) – v křižovatce je slepý úhel,
možné vyřešení pomocí zrcadla
- Revitalizace koupaliště – shoda s účastníky u stolu E. volný čas, sport a cestovní ruch
- Hraběnka – opravit cesty tak, aby byly vhodné pro in-line bruslení
- Pořádek v parčíku u Tesca a na autobusovém nádraží – udržování těchto prostorů
uklizených, případně úklid nepořádku
- Zavření nonstop baru, otevírací doba Hudebního klubu Továrna do 2:00hod
- Scolarest – zlepšení prostor a nabídku a kvalitu podávaných jídel
- Cyklostezky – shoda s účastníky u stolu E. Volný čas, sport a cestovní ruch a G. Doprava,
prevence kriminality, bezpečnost občanů
- bezpečí při nočních akcích – při hlášených akcích např. nechávat rozsvícené pouliční lampy,
hlídky městských policistů
Diskuse:
K danému tématu neproběhla žádná dodatečná diskuse.

Závěr:
Každý účastník dostal u prezence 2 hlasovací lístky,
které mohl umístit buď oba k jednomu problému
(zdůraznění váhy problému) a nebo každý hlasovací
lístek k rozdílným problémům. Po skončení prezentace
problémů jednotlivých oblastí proběhlo hlasování, na
jehož základě bylo sestaveno desatero problémů
Jilemnice (seřazeno sestupně podle počtu přiřazených
hlasů):
1.
2. - 3.
2. - 3.
4.
5.
6.
7. – 8.
7. – 8.
9.
10. – 11.
10. – 11.
12.- 14.
12. – 14.
12. – 14.
15.
16.

Výstavba kogenerační jednotky = elektrárny – na sídlišti „STOP“ – 28 hlasů
Komplexní řešení školních budov – 24 hlasů
Hraběnka – realizace I. etapy – 24 hlasů
Cyklostezky – napojení Jilemnice na síť cyklostezek – 17 hlasů
Křižovatka nad stadionem – zlepšení dopravní bezpečnosti – 12 hlasů
Modernizace knihovny – 9 hlasů
Sociální bydlení – 7 hlasů
Možnost znovuotevření farmářských trhů s místními produkty – 7 hlasů
Areál bývalého OSP – zkvalitnění podnikatelského zázemí – 5 hlasů
Péče o stávající majetek města – 3 hlasy
Nepolevit v údržbě o péči a zeleň – 3 hlasy
Bezbariérovost DPS – 2 hlasy
Dokončení vyhlášky o veřejném pořádku – 2 hlasy
Finanční pomoc sportovním zařízením – 2 hlasy
Zvážení a vyhodnocení provozní náročnosti investic v dalších letech – 1 hlas
Oprava komunikací – 0 hlasů

Řešení problémů:
V období od 30. dubna do 14. května proběhne anketa mezi občany města. Ověřené problémy, tzn.
ty, které se umístí v první desítce na fóru a zároveň v první desítce v anketě, budou předloženy
zastupitelstvu města k dalšímu řešení.
Na závěr akce starosta města Jilemnice, Vladimír Richter, poděkovala všem za účast a vyjádřil přání,
aby byl takový zájem i o další ročníky Fóra Zdravého města Jilemnice.

V Jilemnici dne 14. dubna 2014
Zapsala: Kateřina Jiroušová, odbor rozvoje a MH

