FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA 2017
VÝSLEDKY
DŮVODOVÁ ZPRÁVA - PODKLAD PRO VEDENÍ MĚSTA
OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2017
(výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou)
Návrh problémů:
Na veřejném projednání (Fóru Zdravého města Jilemnice), konaném dne 3. dubna 2017, 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 69 účastníků, kteří definovali 16 problémů.
Ověření problémů anketou:
Problémy formulované v rámci veřejného projednání byly ověřeny v následné anketě. Anketa probíhala ve
městě od 3. do 23. května 2017. Anketa byla distribuována do domácností prostřednictvím dobrovolníků komise
ZM a MA21. Do ankety se zapojilo celkem 837 respondentů (návratnost 34,9 %).
Pořadí problémů na fóru a v anketě, ověření:
FZM
Definovaný problém
Absence zdravotního oboru na střední škole
Areál bývalého OSP – neexistující podpora řemesel
Bydlení pro mladé, kteří pracují v Jilemnici – lékaři a
sestry v nemocnici, učitelé apod.
Cyklostezka Jilemnice – Horní Branná - Vejsplachy
Navýšení parkovacích míst na sídlišti Spořilov
Nedostatek lékařů (stomatologové, ofthalmologové) –
finanční podpora mladých lékařů
Neinvestovat do „nerezového“ koupaliště na úkor
dalšího rozvoje města
Obnovit učební obory v regionu
Omezení hluku o nedělích – např. pomocí vyhlášky
Pokračovat v hledání vhodného prostoru pro městskou
knihovnu
Propojení zpevněné lesní cesty se starou kolečkovou
dráhou
Rekonstrukce umělých povrchů na stadionu
Výstavba parkoviště u nemocnice
Zanedbaný objekt čp. 332 – bývalý kojenecký ústav
Zrušení stavby zimního stadionu – lepší využití
finančních prostředků
Zvýšení počtu nádob na tříděný odpad
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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:
Problém č. 8:

Areál bývalého OSP – neexistující podpora řemesel
Cyklostezka Jilemnice – Horní Branná – Vejsplachy
Nedostatek lékařů (stomatologové, ofthalmologové) – finanční podpora mladých lékařů
Neinvestovat do „nerezového“ koupaliště na úkor dalšího rozvoje města
Pokračovat v hledání vhodného prostoru pro městskou knihovnu
Výstavba parkoviště u nemocnice
Zanedbaný objekt čp. 332 – bývalý kojenecký ústav
Zrušení stavby zimního stadionu – lepší využití finančních prostředků
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Základní souvislosti k řešení jednotlivých problémů jsou obsahem níže:
Problém č. 1: Areál bývalého OSP – neexistující podpora řemesel
SP1:
Priorita 1 „Lidské zdroje a kvalita života“, spec. cíl 1.1 Podpora zaměstnatelnosti a rozvoj
vzdělanosti obyvatel v souladu s potřebami místního trhu práce, opatření 1.1.B
Spolupráce města, škol, podnikatelů a úřadu práce; provázání studijních a učňovských
oborů s místními ekonomickými činnostmi
Obsaženo
Priorita 2 „Ekonomika a cestovní ruch“, spec. cíl 2.1 Tvorba příznivých podmínek pro
v dokumentaci:
rozvoj podnikání na území města, opatření 2.1.B Nabídka a příprava vhodných lokalit
pro podnikání a propagace investičních a podnikatelských příležitostí ve městě
PZKŽ2:
F. PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOST, F.1 BUDOU VYTVOŘENY PODMÍNKY PRO ROZVOJ
PODNIKÁNÍ, F.1.1 Stabilizovat areál služeb pro jeho další rozvoj a pro drobné podnikání
 drobné investice vedoucí ke zlepšení vzhledu areálu
Navrhovaná
 vize města: přesun podnikatelského prostředí do jiné části města
opatření:
 zpracování urbanistické studie prostoru OSP
Plánovaný termín
urbanistická studie prostoru do 12/2017
vyřešení problému:
Rozpočtová
50 000 Kč
připravenost:
Zodpovědný garant: V. Vinklář
Metodický
J. Baudisch
konzultant:
Problém č. 2: Cyklostezka Jilemnice – Horní Branná - Vejsplachy
SP:
Priorita 2 „Ekonomika a cestovní ruch“, spec. cíl 2.2 Rozvoj základní a doplňkové
infrastruktury cestovního ruchu a zvýšení turistické nabídky města, opatření 2.2.A
Obsaženo
Rozvoj turistické infrastruktury pro návštěvníky
v dokumentaci:
PZKŽ:
G. DOPRAVA, PREVENCE KRIMINALITY, BEZPEČNOST OBČANŮ, G.2 BUDOU
PODPOROVÁNY VHODNÉ FORMY DOPRAVY, G.2.3 Výstavba cyklostezek, výhled nových
a podpora cyklistiky
 vyvolání jednání s dotčenými obcemi a zjištění jejich případného zájmu
Navrhovaná
 sestavení harmonogramu prací a orientačních nákladů na zahajovací práce v případě
opatření:
zájmu dotčených obcí
Plánovaný termín
12/2017
vyřešení problému:
Rozpočtová
0 Kč
připravenost:
Zodpovědný garant: V. Votoček
Metodický
M. Šnorbert
konzultant:
Problém č. 3: Nedostatek lékařů (stomatologové, ofthalmologové) – finanční podpora mladých lékařů
SP:
Priorita 1 „Lidské zdroje a kvalita života“, spec. cíl 1.1 Podpora zaměstnatelnosti a rozvoj
Obsaženo
vzdělanosti obyvatel v souladu s potřebami místního trhu práce, opatření 1.1.B
v dokumentaci:
Spolupráce města, škol, podnikatelů a úřadu práce, provázání studijních a učňovských
oborů
Priorita 1 „Lidské zdroje a kvalita života“, spec. cíl 1.2 Udržení a další zvyšování
1
2

SP = Strategický plán
PZKŽ = Plán zdraví a kvality života
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Navrhovaná
opatření:

standardů všech potřebných forem sociální a zdravotnické péče, opatření 1.2.A Podpora
kvalitních a dostupných služeb zdravotnické a sociální péče a dotčených zařízení
PZKŽ:
C. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ OBLAST, BYDLENÍ, C.1 PODPORA ZDRAVOTNICKÉ
PÉČE, C.1.1 Zajistit dostatečný počet lékařů
 podpora bydlení – využitý volných prostor v městských budovách
 vznik stomatologického centra v Semilech
 motivační systém pro absolventy

Plánovaný termín
dlouhodobě
vyřešení problému:
Rozpočtová
podpora bydlení v rámci rozpočtu bytového hospodářství
připravenost:
Zodpovědný garant: J. Čechová
Metodický
A. Opluštilová
konzultant:
Problém č. 4: Neinvestovat do „nerezového“ koupaliště na úkor dalšího rozvoje města
SP:
Priorita 1 Lidské zdroje a kvalita života, spec. cíl 1.4 Optimalizace občanské vybavenosti
z hlediska vyvážené nabídky služeb a zajištění bezpečnosti osob ve městě, opatření
Obsaženo
1.4.A Udržení služeb občanské vybavenosti na území města a jejich další rozvoj
v dokumentaci:
PZKŽ:
A. ROZVOJ MĚSTA, HOSPODAŘENÍ MĚSTA, OBČAN A ÚŘAD, A.1 MĚSTSKÝ ÚŘAD BUDE
REGULOVAT ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ VZHLED MĚSTA, A.1.1 Řešení dlouhodobého
směřování města
 vyhlášení místního referenda s otázkou „Souhlasíte, aby město Jilemnice ve své
Navrhovaná
samostatné působnosti činilo veškeré možné kroky k výstavbě nového koupaliště
opatření:
s nerezovou vanou o výměře do 550 m2 (původní výměra koupaliště přes 3 000 m2)
za cenu do 63 000 000 Kč bez DPH (76 230 000 Kč s DPH)?“
Plánovaný termín
11/2017
vyřešení problému:
Rozpočtová
95 000 Kč
připravenost:
Zodpovědný garant: P. Ott
Metodický
J. Hornig
konzultant:
Problém č. 5: Pokračovat v hledání vhodného prostoru pro městskou knihovnu
SP:
Priorita 1 „Lidské zdroje a kvalita života“, spec. cíl 1.3 Rozvoj volnočasových aktivit a
podpora jejich zázemí, opatření 1.3.A Modernizace i budování prostor a zařízení pro
trávení volného času či rekreace na území; spec. cíl 1.4 Optimalizace občanské
Obsaženo
vybavenosti z hlediska vyvážené nabídky služeb a zajištění bezpečnosti osob ve městě,
v dokumentaci:
opatření 1.4.A Udržení služeb občanské vybavenosti na území města a jejich další rozvoj
PZKŽ:
A. ROZVOJ MĚSTA, HOSPODAŘENÍ MĚSTA, OBČAN A ÚŘAD, A.1 MĚSTSKÝ ÚŘAD BUDE
REGULOVAT ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ VZHLED MĚSTA, A.1.1 Řešení dlouhodobého
směřování města
Navrhovaná
 přesun knihovny do budovy bývalého gymnázia čp. 259
opatření:
Plánovaný termín
12/2018
vyřešení problému:
Rozpočtová
2 000 000 Kč v roce 2018
připravenost:
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Zodpovědný garant: J. Čechová
Metodický
V. Zvelebilová
konzultant:
Problém č. 6: Výstavba parkoviště u nemocnice
SP:
Priorita 3 Infrastruktura a bydlení, spec. 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
Obsaženo
parkovacích ploch a zavádění opatření pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního
v dokumentaci:
provozu ve městě
PZKŽ:
G. DOPRAVA, PREVENCE KRIMINALITY, BEZPEČNOST OBČANŮ, G.1 BUDE VYŘEŠENA
SILNIČNÍ SÍŤ, CHODNÍKY, DOPRAVA V KLIDU, G.1.1 Vytvořit dostatečnou kapacitu
parkovacích ploch
Navrhovaná
 prostorová studie umístění parkoviště
opatření:
Plánovaný termín
12/2017
vyřešení problému:
Rozpočtová
50 000 Kč
připravenost:
Zodpovědný garant: V. Vinklář
Metodický
M. Šnorbert
konzultant:
Problém č. 7: Zanedbaný objekt čp. 332 – bývalý kojenecký ústav
SP:
Priorita 1 „Lidské zdroje a kvalita života“, spec. cíl 1.4 Optimalizace občanské
vybavenosti z hlediska vyvážené nabídky služeb a zajištění bezpečnosti osob ve městě,
Obsaženo
opatření 1.4.A Udržení služeb občanské vybavenosti na území města a jejich další rozvoj
v dokumentaci:
PZKŽ:
A. ROZVOJ MĚSTA, HOSPODAŘENÍ MĚSTA, OBČAN A ÚŘAD, A.1 MĚSTSKÝ ÚŘAD BUDE
REGULOVAT ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ VZHLED MĚSTA, A.1.2 Péče o stávající majetek
města
Navrhovaná
 běžná údržba
opatření:
 studie využití prostoru
Plánovaný termín
12/2018
vyřešení problému:
Rozpočtová
100 000 Kč v roce 2018
připravenost:
Zodpovědný garant: J. Čechová
Metodický
M. Šnorbert
konzultant:
Problém č. 8: Zrušení stavby zimního stadionu – lepší využití finančních prostředků
SP:
Priorita 1 Lidské zdroje a kvalita života, spec. cíl 1.4 Optimalizace občanské vybavenosti
z hlediska vyvážené nabídky služeb a zajištění bezpečnosti osob ve městě, opatření
Obsaženo
1.4.A Udržení služeb občanské vybavenosti na území města a jejich další rozvoj
v dokumentaci:
PZKŽ:
A. ROZVOJ MĚSTA, HOSPODAŘENÍ MĚSTA, OBČAN A ÚŘAD, A.1 MĚSTSKÝ ÚŘAD BUDE
REGULOVAT ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ VZHLED MĚSTA, A.1.1 Řešení dlouhodobého
směřování města
Navrhovaná
 postoupení problému pracovní skupině „Zimní kluziště“
opatření:
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Plánovaný termín
vyřešení problému:
Rozpočtová
připravenost:
Zodpovědný garant:
Metodický
konzultant:

3/2018
0 Kč
V. Vinklář
M. Šnorbert

Usnesení ZM:

Výstupy z veřejného fóra Zdravého města Jilemnice 2017
Předkládá Jana Čechová – politik projektu Zdravé město a místní Agenda 21
Na veřejném projednání Zdravého města (Fórum Zdravého města Jilemnice – Desatero problémů),
konaném dne 3. dubna 2017, byly veřejností naformulovány nejpalčivější problémy v jednotlivých
oblastech rozvoje města tak, jak je vnímají občané. Naformulované problémy byly následně ověřeny
anketou, která probíhala od 3. do 23. května 2017. 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 3.4.2017 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 2017
V dubnu tohoto roku se uskutečnil jedenáctý ročník Fóra 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 8 problémů města (průmět
problémů označených na fóru i v anketě do 10. místa). 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 navržená opatření a garanty k jednotlivým problémům v důvodové zprávě z Fóra
Zdravého města Jilemnice 2017.

Zpracovala: Ing. Petra Novotná, oddělení rozvoje a investic
V Jilemnici dne 13.7. 2017

