
Program rozvoje m sta Mnichovo Hradišt

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY  
íslo aktivity  
A06-01

Vytvo ení zázemí pro ízení rozvoje cestovního ruchu 
v Mnichov  Hradišti PÚ06 

Vazba na díl í 
strategické cíle: DC03 - Zvýšení p ínos  z ízeného rozvoje cestovního ruchu 

Garant aktivity: MÚ Mnichovo Hradišt

Partne i aktivity: 

- M stské informa ní centrum 
- Klub Mnichovo Hradišt , s.r.o. 
- Sdružení obcí eský ráj 
- DSO Drábské sv tni ky 

Lokalizace: bez územních nárok
Soulad s územním 
plánem: 
  
Doba realizace: pr b žn  (soustavn )  
Zahájení:  
Ukon ení:  

Odhad náklad :  2 mil. K  / rok (s o ekáváním budoucích p ímých ekonomických p ínos )

Rozd lení náklad : náklady na z ízení nového odboru i specializovaného pracovního místa, 
personální zajišt ní innosti certifikovaného M stského informa ního centra

Zdroje financování: 

(i) Varianta samofinancování: m stský rozpo et / 100% 
(ii) Varianta dota ní: ROP NUTS II St ední echy 

- oblast podpory: 2.2 – Ve ejná infrastruktura a služby cestovního ruchu 
(p íjemce podpory: obce, dobrovolné svazky obcí) 

  

Komentá : 

V Mnichov  Hradišti není dosud realizován žádný systém managementu a 
cestovního ruchu a nejsou uplat ovány žádné sofistikované manažerské 
nástroje a metody. Cestovní ruch nemá své zázemí ani v ídících strukturách 
m sta - m stský ú ad nemá odbor cestovního ruchu, oblast spadá pod 
p sobnost Odboru správy majetku a rozvoje m sta. Pro další rozvoj cestovního 
ruchu, jako ekonomického odv tví, je nezbytné tento stav zm nit a vytvo it 
zázemí pro ízení rozvoje cestovního ruchu v Mnichov  Hradišti. 

Vytvo ení zázemí by m lo spo ívat v následujících aktivitách: 
(i) vytvo ení m stského systému organizace CR 

- ízení CR na úrovni M stského ú adu MH – rozší ením struktur MÚ o 
odbor cestovního ruchu i cestou rozší ení týmu stávajícího 
odpov dného odboru SMRM o osobu s výhradní p sobností v oblasti 
CR,  

- jasné vymezení kompetencí a úkol  nového odboru i zam stnance a 
v návaznosti na to i MIC; 

(ii) ešení pozice MIC 
- z hlediska rozvoje CR je problematické za len ní MIC do obchodní 

spole nosti – zejména kv li nejasnému ízení aktivit, kompetencí atd., 
tuto situaci je proto pot ebné ešit (provázanost s aktivitou A06-03); 

(iii) vytvo ení Koncepce rozvoje cestovního ruchu  
- na základ  podklad  a záv r  vyplývajících z Programu rozvoje 
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zpracování stru né Koncepce rozvoje CR, která bude obsahovat  
krátko- a st edn dobé vize, cíle a úkoly m sta v oblasti rozvoje CR 
v maximáln  konkretizované form  a také vymezení a zakotvení 
kompetencí, zpracovatel: MÚ MH (pop . externí spolupracující 
subjekt) 

- p ijetí Koncepce vedením m sta a ukotvení oblasti CR a v ídících 
strukturách m sta jako lukrativního a žádoucího ekonomického 
odv tví; 

(iv) adekvátní finan ní zajišt ní a alokace z rozpo tu m sta; 
(v) vlastní realiza ní kroky m sta p ispívající k rozvoji cestovního ruchu 

- vytvá ení podmínek pro nové poskytovatele služeb CR; 
(vi) navázání kontaktu se soukromými poskytovateli služeb 

- provázanost s Aktivitou A06-02 (konkrétní innosti viz A06-02); 
(vii) sledování rozvoje cestovního ruchu 

- pro posuzování úsp šnosti, vyhodnocování realizace jednotlivých 
krok  a dopad  p ijatých opat ení jsou nezbytné podkladové 
informace a statistická data, je proto pot ebné vybrat m itelné 
ukazatele a zavést systém jejich pravidelného a systematického 
sledování (ve spolupráci s MIC a soukromými poskytovateli služeb); 

(viii) zajišt ní aktivních vazeb na okolí 
- p i rozvoji CR stejn  jako p i p ijímání a realizaci uvedených inností a 

následujících aktivit je žádoucí spolupráce p edevším se Sdružením 
obcí eský ráj i DSO Drábské sv tni ky, ale i dalšími obcemi 

eského ráje s cílem koordinace postup , rozší ení turistické nabídky 
a upevn ní p irozené pozice m sta jako p irozeného centra, 

- realizace spole ných projekt , program  a akcí se Sdružením obcí 
eský ráj i DSO Drábské sv tni ky. 

Z hlediska zajišt ní prostor pro MIC, resp. management cestovního ruchu 
Mnichova Hradišt  je d ležitá realizace aktivity A01-04 (Rekonstrukce 
víceú elového radni ního bloku) 

Ekonomické dopady -  nastartování cestovního ruchu jako lukrativního 
ekonomického odv tví, posléze zvýšení objemu služeb CR, p íjm  pro m sto, 
rozvoj podnikatelských p íležitostí, tvorba nových pracovních pozic 

Spole enské dopady -  celkov  zvýšení atraktivity m sta, základní a dopl kové 
služby cestovního ruchu slouží i ob an m m sta 

Ekologické dopady -  ekologické dopady nelze jednozna n  hodnotit, lze však 
p edpokládat, že v rámci realizace aktivity bude zajišt na aplikace princip
udržitelného rozvoje  ekologické dopady budou pozitivní – minimáln  pokud 
jde o celkový tlak na zlepšení vzhledu jednotlivých ástí m sta. 

Rizika realizace: 

i. neochota m sta realizovat navržené innosti a uchopit cestovní ruch 
jako lukrativní ekonomické odv tví 

ii. nekomplexnost realizace aktivity – realizace jen ásti uvedených 
inností 

iii. nedostatek finan ních prost edk  – nevy len ní dostate ného množství 
z rozpo tu m sta 


