
AKČNÍ PLÁN NA 2019-2020
PROJEKT/AKTIVITA POPIS MILNÍKY/JEDNOTLIVÉ KROKY Opatření Strategického plánu
1.1 Zlepšit nabídku bydlení               

Výstavba v Jihozápadním městě

Realizace bytové výstavby na pozemcích města 

k tomu určených

Vypsání soutěže/Vytvoření regulace v 

území/Případný prodej pozemků

1.1.2 Podpora budování kvalitní 

bytové výstavby v lokalitě "za Lidlem"
2.1 Zajistit sociální služby obyvatelům 

města s ohledem na jejich potřeby  

Zavedení terénní práce s mládeží

Zavedení nové sociální služby, která se zaměří 

na práci s mládeží v terénu. Vycházíme z ověření 

sdružení Laxus. Zatím nestanoveny

2.1.2. Podpora služeb zaměřených na 

děti a mládež
2.2 Zajistit dostupnou zdravotní péči ve 

městě            
2.3 Zvýšit pocit bezpečí ve městě

Projekty prevence kriminality

Vytipování problematických lokalit ve města a 

následné zvážení opětření vedoucích ke zvýšení 

pocitu bezpečnosti a zlepšení prevence 

kriminality

Vytipování problematických míst/Zvážení 

opatření/Další postup dle navržených 

opatření

2.3.2 Zvýšení pocitu bezpečí ve 

vybraných místech či lokalitách

Řešení areálu hasičské zbrojnice

Prověření možností rekonstrukce areálu 

hasičské zbrojnice. Na základě prověření 

případné zpracování projektové dokumentace a 

žádost o dotaci. 

Prověřovací studie/Další kroky na základě 

výsledků prověření

2.3.4. Personální a materiální rozvoj 

jednotky hasičského sboru

Pořízení cisterny pro JPO Pořízení nové velkokapacitní cisterny Podle schválené žádosti o dotaci

2.3.4. Personální a materiální rozvoj 

jednotky hasičského sboru
3.1 Zajistit podmínky pro kvalitní vzdělávání 

ve městě           

Rozšíření kapacity ZŠ

V návaznosti na demografický vývoj a stávající 

prostorové kapacity rozšířit kapacity ZŠ a zlepšit 

jejich technický stav.

Návrh varianty rozšíření kapacit 

ZŠ/Prověření jednotlivých variant/Příprava 

projektů na navýšení kapacity+stav budov

3.1.1 Zajištění základních kapacit MŠ a 

ZŠ odpovídajících současným i 

budoucím potřebám

Rozšíření MŠ Mírová

Zrušení stávající kuchyně a na jejím místě 

vybudování nové třídy (podmínkou je výstavba 

Kom. centra a zrušení 

Dle prací na Komunitním centru a výsledků 

žádosti o dotaci

3.1.1 Zajištění základních kapacit MŠ a 

ZŠ odpovídajících současným i 

budoucím potřebám

Komunitní centrum Mírová

Stavba multifunkční budovy (jídelna, kuchyně, 

prostor pro sociální služby, prostor pro KDM) Realizace stavby/Uvedení do provozu

3.1.3 Vytvoření odpovídajících 

materiálních předpokladů pro 

kvalitnější vzdělávání    

Rekonstrukce a vybavení odborných 

učeben ZŠ Sokolovská

Rekonstrukce odborných učeben a vybavení, 

bezbariérový přístup dle projektu a  schválené 

žádosti o dotaci. Výběro dodavatele/Realizace

3.1.3 Vytvoření odpovídajících 

materiálních předpokladů pro 

kvalitnější vzdělávání    
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Realizace projektů tzv. šablon na MŠ a ZŠ 

zřizovaných městem

Realizace aktivit rozvoje škol dle možností tzv. 

projektů zjednodušeného vykazování.

Ukončení realizce Šablon I a navázání 

realizací Šablon II dle potřeby škol.

3.1.4 Podpora vysoké úrovně 

pedagogických činností a dobrého 

sociálního klima ve školských 

zařízeních   

Projekt Místní akční plán vzdělávání 

Mnichovohradišťsko II

Projekt podporující v rámci ORP spolupráci mezi 

školami, strategické plánování, přenos 

zkušeností.

Realizace projektu podle schválené žádosti 

o dotaci.

3.1.5 Posílení spolupráce škol, 

školských zařízení, poskytovatelů 

sociálních služeb a dalších aktérů 

včetně města     

Úprava dvoru ZUŠ 

Úprava dvoru domu v ul. Palackého č. 38  který 

má v pronájmu ZUŠ, tak aby se mohl stát 

místem využitelným pro odpočinek či činnost 

školy.

Investiční záměr/Studie/Další kroky dle 

rozhodnutí, financování atd. (příprava PD)

3.1.3 Vytvoření odpovídajících 

materiálních předpokladů pro 

kvalitnější vzdělávání    

4.1 Zkvalitnit podmínky a nabídku možností 

pro sportovní aktivity a rekreaci        
Rekonstrukce venkovního sportoviště za ZŠ 

Studentská Dořešení provozních záležitostí areálu.

Řešení zázemí areálu, nastavení 

vyhovujího modelu provozu a údržby.

4.1.1. Budování a rekonstrukce 

prostor pro sportovní aktivity
Víceúčelové hřiště a zázemí pro akce v 

Olšině

Novostavba klubovny a revitalizace sportovního 

hřiště v místní části Olšina Studie/Projektová dokumentace/Realizace

4.1.1. Budování a rekonstrukce 

prostor pro sportovní aktivity

Vybudování dopravního hřiště

Vybudování dopravního hřiště v areálu bývalého 

letního kina

Investičí 

záměr/Projekt/Schválení/Realizace na 

etapy

4.1.1. Budování a rekonstrukce 

prostor pro sportovní aktivity

Úprava pláže u Jizery

Průběžná kultivace a údržba prostoru pláže u 

Jizery

Doplnění mobiliáře - paravany, stojany na 

kola.

4.1.2 Zlepšení podmínek pro koupání 

u řeky Jizery          

Vybudování lávky přes Jizeru u Černé silnice

Společný projekt Mn. Hradiště a obce Klášter 

Hradiště nad Jizerou zajistí propojení pro pěší a 

cyklisty.

Projektová dokumentace/Příprava 

realizace

4.1.3 Propojení města s okolní 

přírodou cestami a cyklostezkami   

Zpřístupnění polních cest 

Zlepšení stavu polních cest z MH do Hoškovic, z 

Podolí do Kruhů, kolem Přestavlckého statku.

Dokončení úprav povrchu/Vvysázení 

dřevin/Zvyšování povědomí/ Řešení cesty 

z MH přes Dolce, řešení jižní části cesty 

kolem Přestavlckého statku.

4.1.3 Propojení města s okolní 

přírodou cestami a cyklostezkami        

Řešení vlastnictví mostu u Přestavlk

Řešení vlastnických vztahů a technického stavu 

mostu u Přestavlk s cílem nalezení řešení pro 

jeho budoucí údržbu

Jednání s Ministerstvem dopravy a s 

Ředitelstvím silnic a dálnic, právní analýza

4.1.4 Zachování spojení pro pěší a 

cyklisty s Českým rájem  
4.2 Zlepšit podmínky pro realizaci 

kulturních a společenských aktivit         

Rekonstrukce budovy Klubu s.r.o. 

Vydefinování náplně budovy KLUBu a jeho 

rekonstrukce.

Rozhodnutí o náplni pro KLUB/ Zpracování 

projektové dokumentace

4.2.1 Zajištění odpovídajících prostor 

pro konání kulturních a společenských 

akcí a nastavení postupů pro sdílení 

prostor   
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Podpora sdílení prostor v majetku města a 

jejich multifunkční využití 

Umožnit využití prostor ve městě pro spolkové a 

společenské aktivity za předem stanovených 

podmínek. Bude řešeno v souvislosti s projekty 

rekonstrukce KLUBu a výstavby 

Komunitního centra.

4.2.1 Zajištění odpovídajících prostor 

pro konání kulturních a společenských 

akcí a nastavení postupů pro sdílení 

prostor   
Muzeum LIAZ Vybudování muzea LIAZ v Mn. Hradišti Studie proveditelnosti
4.3 Posílit komunitní život ve městě             

Zlepšení podmínek pro využívání prostor 

zámku pro společenské aktivity

Jednání se správci zámku o možnosti využití 

prostor zámku a zajištění prostupnosti zámecké 

zahrady, splupráci v cestovním ruchu. Další jednání s vedením zámku i NPU.

4.3.2 Podpora činnosti a vzájemné 

spolupráce místních spolků, 

zájmových organizací a iniciativ        

Zapojování seniorů do života města

Organizace akcí (s propojením na ostatní 

městské instituce, např. Městská policie, Klub) s 

cílem zapojit seniory do aktivního života ve 

městě. Podpora tradičních (Akademie 3. věku, 

autobus do bazénu, vánoční posezení) a 

vytváření nových aktivit pro seniory.

4.3.3 Podpora volnočasových a 

společenských akcí pro všechny 

věkové skupiny občan

Zřízeníprostoru/klubu pro mládež v 

prostorách Komunitního centra

V prostorách nově budovaného Komunitního 

centra (Dům dětí) vznikne klub pro náctileté. 

Podobné zařízení ve městě zatím nebylo. Bude 

potřeba nalézt vhodný model pro jeho 

provozování.

4.3.4 Vytváření podmínek pro vlastní 

aktivitu mladých lidí a zapojování 

mládeže do řešení veřejných 

záležitostí    

Reprezentativní kniha o městě

Vydání knihy o historii města Mnichovo Hradiště 

při příležitosti výročí 740 let města.

Dopracování podkladů - texty, 

fotografie/Grafická příprava/Tisk

4.3.5 Posílení místní identity a 

sounáležitosti lidí s městem   

Zapojení spolků a městských organizací do 

spolupráce s Chojnowem

Chojnow je novým partnerským městem a je 

potřeba navázat osobní kontakty a naplánovat 

společné akce.

Vytvoření pravidelných příležitostí pro 

spolupráci (např. Sousedská slavnost, 

Vánoční trhy atd.)

4.3.6 Budování přínosné spolupráce s 

městy v zahraničí         

5.1 Klást důraz na koncepční a komplexní 

přístup k revitalizaci a tvorbě města      
viz projekty 5.2
5.2 Zlepšit kvalitu veřejných prostor              

Revitalizace Masarykova náměstí

Kompletní rekonstrukce Masarykovo náměstí s 

cílem vytvořit z něj hlavní reprezentativní a 

pobytový veřejný prostor ve městě.

Vydání stavebního povolení/Zahájení 

realizace v jižní části náměstí 5.2.2 Revitalizace Masarykova náměstí        
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Rekonstrukce sídliště Jaselská

Rekonstrukce veřejných prostranství sídliště, 

tzn. prostranství mezi ulicemi Jaselská, Čsl. 

Armády a V Cestkách). 

Dopracování PD uličních profilů a 

vnitrobloku/Stavební povolení/VŘ/Žádosti 

o dotace/Zahájení realizace - projekt 

zeleně, rekonstrukce ul. Jaselská a V 

Cestkách

5.2.3 Revitalizace jednotlivých 

veřejných prostranství     

Revitalizace kostelního návrší 

Spolupráce s děkanstvím při revitalizaci lokality -  

spolupráce na dláždění v jižní čášti návrší u 

kostela - dle návrhu architekta města.

5.2.3 Revitalizace jednotlivých 

veřejných prostranství     

Regulace reklamy ve veřejném prostoru 

Zkvalitnění veřejných prostranství v centru 

města a regulace reklam dostupnými nástroji, 

případně vytvořením nových

Prověřit možnost adaptace vyhlášky z 

Dolních Břežan 5.2.5 Snižování „vizuálního smogu“    

Iniciace a podpora dobrovolnických akcí

Iniciace a podpora na dobrovolnictví a 

participaci založených akcí vedoucích ke 

zlepšení veřejných prostranství, dobrovolnictví, 

zájmu lidí o město

Podpora brigád (na pláži, Ukliďme Česko 

atp.)

5.2.6 Motivační projekty pro zapojení 

občanů do péče o veřejná prostranství 

a zeleň      
5.3 Zlepšit stav zanedbaných areálů a 

budov            

Rekonstrukce prostor staré radnice Postupná rekonstrukce vnitřních prostor.

Rekonstrukce chodeb staré radnice a 

kanceláří KVU; úpravy v obřadní síní 

(podlaha, vstupní dveře) dle možností 

rozpočtu

5.3.1 Rekonstrukce městských budov 

v centru města       

Jednání s majiteli zanedbaných budov a 

ploch

Iniciace schůzek s majiteli neudržovaných či 

zanedbaných budov, ploch, areálů. Snaha o 

hledání řešení.

5.3.3 Revitalizace nevyužívaných 

areálů a zanedbaných ploch  

Jednání k využití areálu LIAZ

Schůzky s majiteli na téma využití a žádoucí 

funkce areálu

Prověřit možnost vedení cyklostezky 

spodním areálem LIAZu a vybudování 

výletního místa

5.3.4 Zlepšení stavu a ovlivnění využití 

areálu bývalého LIAZu          
5.4 Zkvalitnit veřejnou zeleň a zvýšit její 

funkčnost           

Rekonstrukce lesoparku

Obnova cest, oprava schodů, vybudování 

vyhlídkového místa, instalace mobiliáře, sanace 

skal, probírka stromů, v se polupráci s Židovskou 

obcí úpravy židovského hřbitova

Realizace již schválených projektů s dotací, 

příprava dalších částí rekonstrukce. 

Zpracování studie úprav židovského 

hřbitova.

5.4.2 Revitalizace vybraných 

parkových ploch a ploch zeleně, 

revitalizace a výsadba liniové zeleně    

Revitalizace zeleně ve Veselé

Projekt revitalizace zeleně a úpravy veřejného 

prostranství ve třech lokalitách v místní části 

Veselá

Realizace dle projektové dokumentace a 

schválené dotace 

5.4.2 Revitalizace vybraných 

parkových ploch a ploch zeleně, 

revitalizace a výsadba liniové zeleně    



PROJEKT/AKTIVITA POPIS MILNÍKY/JEDNOTLIVÉ KROKY Opatření Strategického plánu

Rekonstrukce parku u nádraží 

Rekonstrukce parku u vlakového nádraží, včetně 

zeleně a cestní sítě

Příprava projektové dokumentace/Žádost 

o dostai/Realizace v návaznosti na stavbu 

terminálu

5.4.2 Revitalizace vybraných 

parkových ploch a ploch zeleně, 

revitalizace a výsadba liniové zeleně    

Příprava nových projektů zeleně (místní 

části i MH)

Vytipování lokalit, v kterých je třeba řešit zeleň 

a zpracování studií/projektů.

5.4.1. Zavedení koncepčního přístupu 

k rozvoji a údržbě veřejné zeleně

6.1 Zvýšit stabilitu vodního režimu v krajině            
viz 6.5, případně v jednotlivých projektech 

např. na opravu komunikací, revitalizace 

sídliště atp.
6.2 Zlepšit systém odpadového 

hospodářství              

Drobné úpravy stávajících kontejnerových 

stání 

Kultivace vybraných kontejnerových stání 

(ohrazení kontejnerů, zpevnění ploch pod 

kontejnery, případně rozšíření a dodání nových 

kontejnerů).

6.2.1 Posílení, údržba a kultivace 

sběrných míst a míst ukládání 

směsného komunálního odpadu

Realizace projektu s DSO Ekod

Přechod na větší autonomii v řešení odpadů, 

zvýšení počtu nádob na tříděný odpad včetně 

bioodpadu

Realizace projektu podle schválené žádosti 

o dotaci. 6.2.2 Funkční systém separace odpadů              

Informování občanů o systému 

odpadového hospodářství

Kampaň zaměřená na informování o vážení 

odpadu, třídění a dobách svozu. Podmínkou je 

realizace projektu s DSO Ekod 6.2.2 Funkční systém separace odpadů              
6.3 Zajistit účinný odvod a čištění 

odpadních a srážkových vod         

Oprava dešťové kanalizace ul. Na Návsi Realizace dle schválení v rozpočtu

6.3.1 Dobudování systému nakládání 

s odpadními vodami  
6.4 Snížit zátěž ze znečištění ovzduší a 

hluku z dopravy v centru města      

Omezení vjezdu kamionové tranzitní 

dopravy do centa města

Pokusit se v mezích možností snížit průjezd 

kamionové dopravy městem

Probíhala neúspěšná jednání s krajem. Je 

plán zavést výpočet (měření) a následně 

zažádat o omezení na silničněsprávním 

úřadu.

6.4.1 Omezení kamionové a tranzitní 

automobilové dopravy ve městě 

Omezení rychlosti na silnici 286/II u čerpací 

stanice KM Prona

Zpomalení rychlosti, zvýšení bezpečnosti 

křižovatky.

Bylo požádáno o omezení rychlosti. Byla 

vytvořena studie na kruhový objezd. Byla 

podána žádost na KSUS a KSUS ji zařadila 

do investic, probíha výběr dodavatele 

projektové dokumentace. Následně 

konzultace projektové dokumentace.

6.4.2 Zpomalení rychlosti provozu ve 

městě     



PROJEKT/AKTIVITA POPIS MILNÍKY/JEDNOTLIVÉ KROKY Opatření Strategického plánu

Stabilní radary na komunikaci 610/II 

Zpomalení dopravy zavedením stabilních radarů 

.

Připravit podklady pro rozhodnutí o 

zavedení radarů. Zatím byla vytipována 

místa, zpracovány zkušenosti jiných měst.

6.4.2 Zpomalení rychlosti provozu ve 

městě     
6.5 Zlepšit péči o krajinu              

Revitalizace rybníku Na Obci v Hoškovicích Vybudování výpustního zařízení rybníku

Projekt připraven/Realizace, pokud bude 

schváleno v rozpočtu.

6.5.1 Obnova a zakládání krajinných 

prvků a prvků ÚSES, zvyšování 

biodiverzity       
7.1 Zajistit přístup obyvatel k inženýrským 

sítím            
Vybudování optické sítě mezi náměstím a 

ZŠ Studenstká Propojení budov města optickou sítí

Vydané stavbení povolení/Realizace dle 

ropočtu

7.2.1 Propojení městského úřadu a 

veřejných budov optickou sítí          
7.2 Zlepšit dopravní obslužnost a stav 

komunikací            

Revize krajského projektu na rekonstrukci 

II/610

Přepracování projektu rekonstrukce průtahu s 

řešením celého uličního profilu - ve prospěch 

pěších, cyklistů a zeleně; včetně autobusových 

zastávek.  Realizace bude záviset na zdrojích 

financování kraje.

Dokončení projektové 

dokumentace/Projednání s krajem/Další 

kroky ve spolupráci s krajem.

7.2.1 Revitalizace komunikace II/610 

jako městského bulváru      
Znak města na kruhovém objezdu ve Víta 

Nejedlého

Umístění znaku na kruhovém objezdu ve Víta 

Nejedlého

7.2.2 Rekonstrukce dopravních 

komunikací v majetku města    

Akátová ulice Dokončení výstavby komunikace VŘ/Realizace

7.2.2 Rekonstrukce dopravních 

komunikací v majetku města   

Výstavba dopravního terminálu

Výstavba integrovaného dopravního terminálu 

u vlakového nádraží Realizace

7.2.4 Vybudování společného 

koncového terminálu vlak-bus        
7.3 Vybudovat fungující model parkování 

na území města           

Zavedení digitálních parkomatů

Zvážit zavedení digitálních parkomatů (platba 

SMS/karta) a dalších smart řešení v oblasti 

parkování. Vyhodnocení přínosu/Případná příprava

7.3.1 Nastavení systému parkování 

v centrální části města         
8.1 Vytvářet podmínky pro pěší pohyb a 

zvýšit jeho podíl na místní dopravě      

Chodník v ul. 5. května

Rekonstrukce chodníku, bezbariérové úpravy, 

místa pro přecházení. VŘ/Realizace

8.1.3 Zlepšování technického stavu 

infrastruktury pro pěší       

Chodník v ul. Jana Švermy

Rekonstrukce chodníku, bezbariérové úpravy, 

místa pro přecházení. VŘ/Realizace

8.1.3 Zlepšování technického stavu 

infrastruktury pro pěší       

Chodník v ul. Lhotická (Veselá)

Vybudování chodníku a dořešení uličního 

prostoru.

8.1.3 Zlepšování technického stavu 

infrastruktury pro pěší       

Vybudování veřejného osvětlení kolem 

zámecké zdi

Vybudování veřejného osvětlení s cílem umožnit 

bezpečný pěší průchod do lokality "za zámkem" Projektová dokumentace/Realizace

8.1.1. Odstraňování bariér a 

zlepšování pěší prostupnosti města i 

jeho okolí
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Chodník v ul. V Lípách

Vybudování bezbariérového přístupu pro pěší 

do ulice Nad Dolci a směr Podolí 

Projektová dokumentace/Stavební 

povolení/Realizace 8.1.2. Zvyšování bezpečí chodců

Chodník v Dnebohu

Vybudování chodníku u bývalé hospoddy - 

řešení pohybu chodců v nebezpečném úseku

Projektová dokumentace/Stavební 

povolení/Realizace 8.1.2. Zvyšování bezpečí chodců

Úprava křižovatky StudentskáxMáchova Bezbariérová úprava křižovatky Projekt/Povolení/Realizace 8.1.2. Zvyšování bezpečí chodců

Dopravní opatření na silnicích v místních 

částech Hoškovice, Dobrá Voda, Olšina

Opatření vedoucí ke zvýšení bezpečnosti 

chodců, zpomalení provozu

Projektová 

dokumentace/Povolení/Realizace 8.1.2. Zvyšování bezpečí chodců

Uliční profily v lokalitě Habeš

Řešení uličních prostorů v rámci koordinace 

plyn, vodovod,kanalizace

Projektová 

dokumentace/Povolení/Realizace

8.1.3 Zlepšování technického stavu 

infrastruktury pro pěší       

8.2 Vytvářet podmínky pro cyklodopravu a 

zvýšit její podíl na místní dopravě       
9.1 Podpořit udržitelný územní rozvoj              

Nový územní plán Dokončení nového územního plánu. 9.1 Podpořit udržitelný územní rozvoj  

Vykoupení a scelení pozemků mezi 

povodňovou hrází a fotbalovým hřištěm

Postupný výkup pozemků s cílem vytvoření 

plochy určené pro zeleň/rekreaci. 

9.1.5 Získávání strategických pozemků 

pro zajištění kritických funkcí a priorit 

města  

Výkup pozemků pod komunikacemi Postupný výkup dle seznamu.

9.1.5 Získávání strategických pozemků 

pro zajištění kritických funkcí a priorit 

města  
Definování zájmu vedení města v rozvoji 

letiště

Shoda v rámci vedení města na směr rozvoje 

letiště, jednání s majiteli letiště.

Jednání pracovní skupiny/Příprava 

smlouvy

9.1.6 Zasadit se o sladění plánů na 

rozvoj letiště se zájmy města       
10.1 Rozvíjet podmínky pro udržitelný 

hospodářský rozvoj města           

Spolupráce s firmami při rozvoji města

Získávání podpory od firem, které ve městě 

působí

Oslovování firem a vyhledávání 

záměrů/Realizace/Prezentace spolupráce

10.1.2 Zapojení podnikatelů do 

rozvoje města          

Jednání s majiteli ploch/investory v 

průmyslové zóně

Jednání s majiteli/investory, uplatňování Zásad 

pro výstavbu

10.1.3 Ovlivňování využití 

průmyslových ploch ve prospěch 

udržitelného rozvoje (tzn. tvorby 

pracovních míst, nezatěžování města 

dopravou a neekologickými provozy)

10.2 Podporovat nabídku služeb a obchodů             
11.1 Zefektivnit využití potenciálu pro 

rozvoj cestovního ruchu           
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Turistický infosystém/naučná stezka

Příprava infosystému v souvislosti s projektem 

náměstí a terminálu. Jeho součástí bude 

kulturně historická naučná stezka, která 

provede návštěvníka městem od vlakového 

nádraží až k zámku

11.1.2 Budování místních výletních 

tras (turistických a naučných stezek)          

Vytvoření platformy subjektů činných v 

oblasti cestovního ruchu

Motivace místních subjektů v CR k zapojení se 

do práce v Komisi cestovního ruchu - poradního 

organu rady města. Průběžně

11.1.3 Podpora spolupráce subjektů 

v cestovnímu ruchu 

Propagace a zpřístupňování místních a 

lokálních turistických cílů

Tiskoviny (leták ubytování, stravování, leták 

Drábské světničky, místní okruhy,  trhací mapy 

města) Vydání tiskovin

11.1.4 Tvorba produktů cestovního 

ruchu s využitím 

místního/regionálního 

potenciálu/tradic a jejich marketing  

Zahájení turistické sezóny (akce)

Zavedení tradice akce, kterou se bude zahajovat 

turistická sezóna Mnichovohradišťska. Zatím nestanoveny

11.1.4 Tvorba produktů cestovního 

ruchu s využitím 

místního/regionálního 

potenciálu/tradic a jejich marketing  

Vytvoření turistického produktu 

zpřístupněním zajímavých objektů v MH v 

letních měsících 

Zpřístupnění hrobky J. Švermy, galerie ZUŠ a 

kostelní/radniční věže, zajištění jejich 

návštěvnického provozu a propagace během 

letních měsíců Nastavení a zajištění provozu/Propagace

11.1.4 Tvorba produktů cestovního 

ruchu s využitím 

místního/regionálního 

potenciálu/tradic a jejich marketing  

Zajištění parkování pod Drábskými 

světničkami

Proběhl výkup pozemků, probíhají další jednání 

(cesta na Honsob, rozšíření parkovacích ploch) Zatím nestanoveny

11.1.6. Zlepšení péče o místní 

turistické cíle a související 

infrastrukturu

Vybudování cyklostezky Greenway Jizera v 

úseku našeho ORP

Vybudování cyklostezky podél řeky Jizery v 

úseku od Svijan do Bakova nad Jizerou. 

Zpracování studie proveditelnosti 

cyklostezky v úseku přes naše ORP - 

realizuje Středočeský kraj. Město 

spolupracuje, konzultuje.

11.1.7. Využití potenciálu cyklostezky 

Greenway Jizera 
12.1 Zlepšit správu a stav městského 

majetku            

Pasportizace majektu města (zeleň, veřejné 

osvětlení, pozemky, budovy)

Vytvoření digitálního pasportu majetku města - 

aktualizace stávajících dat a doplnění 

chybějících. 

Rozsah realizace v závislosti na výsledku 

dotačního řízení (výzva č. 80).

12.1.2. Odpovědné hospodaření s 

městským majetkem
12.2 Zefektivnit výkon veřejné správy              

Profesní rozvoj pracovníků úřadu

Zlepšit podmínky pro rozvoj kapacity úřadu a 

odborný růst zaměstnanců. Realizováno v 

případě poskytnutí dotace.

Rozsah realizace v závislosti na výsledku 

dotačního řízení (výzva č. 80).

12.2.1 Odborné průběžné vzdělávání 

pracovníků městského úřadu            
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Digitalizace agendy MěÚ a zavedení 

nástrojů e-Governmentu

Realizace projektu z výzvy č. 28 (IROP). Součástí 

projektu bude mj. úplné elektronické podání, on-

line objednávání k úředníkům, interní integrace 

procesů pomocí obnovy software, možnosti 

vyhledávání např. v zápisech z RM, v nájemních 

smlouvách.

VŘ na dodavatele/Realizace projektu 

podle schválené žádosti o dotaci.

12.2.2 Zavedení nástrojů e-

Governmentu ve vnitřních procesech 

městského úřadu a při vyřizování 

občanských záležitostí     
12.3 Podpořit komunikaci a otevřenost ve 

městě            

 Informační a konzultační akce 

Organizace akcí vedoucí k informování a 

zapojování veřejnosti do rozvoje města (např. 

sběr podnětů) a velkých projektů Dle potřeb jednotlivých projektů

12.3.2 Zapojování občanů do 

plánování a rozhodování        

On-line aplikace o městě

Pokračování již zahájených aktivit - aplikace 

Lepší Česko s větším záběrem, případně nová 

aplikace dle výsledků žádosti o dotaci. 

Rozsah realizace v závislosti na výsledku 

dotačního řízení (výzva č. 80). 

12.3.2 Zapojování občanů do 

plánování a rozhodování        
12.4 Posílit vnější spolupráci v rámci 

regionu            


