AKČNÍ PLÁN NA 2021-2022
PROJEKT/AKTIVITA
1.1 Zlepšit nabídku bydlení

Výstavba v Jihozápadním městě

Výstavba ve Veselé
2.1 Zajistit sociální služby obyvatelům
města s ohledem na jejich potřeby
2.2 Zajistit dostupnou zdravotní péči ve
městě

Zajištění pomoci občanům v souvislosti s
pandemií onemocnění COVID-19
2.3 Zvýšit pocit bezpečí ve městě
3.1 Zajistit podmínky pro kvalitní
vzdělávání ve městě

Rozšíření kapacity ZŠ

POPIS

MILNÍKY/JEDNOTLIVÉ KROKY

Realizace bytové výstavby na pozemcích města Vypsání soutěže/Vytvoření regulace v
k tomu určených.
území/Případný prodej pozemků

Opatření Strategického plánu

PLÁN NA OBDOBÍ 2021-2022

V roce 2021 bude projednáno v
RM a ZM a s právníky. Následně
1.1.2 Podpora budování kvalitní
bude zahájeno hledání partnera
bytové výstavby v lokalitě "za Lidlem" pro realizaci.

Návrh parcelace/Rozhodnutí o dalším
Příprava stavebních parcel v místní části Veselá. postupu

Zpracování návrhu parcelace,
zpracování variant dalšího
řešení, rozhodnutí o postupu.

Zajištění pomoci občanům v souvislosti s
pandemií COVID-19.

Zajištění provozu očkovacího
centra, zajišťování a distribuce
ochranných pomůcek,
poskytování informačního
servisu občanům. Reakce na
aktuální situaci související s
vývojem pandemie.

Další kroky dle koncepce
zpracované architektem města výběr zpracovatelů
studií/dokumentací pro
dostavbu ZŠ Sokolovská,
novostavbu pavilonu ZŠ
Sokolovská a dostavbu učeben a
haly u ZŠ Studentská. Zpracování
V návaznosti na demografický vývoj a stávající Návrh varianty rozšíření kapacit
3.1.1 Zajištění základních kapacit MŠ a studií, dokumentací, povolovací
prostorové kapacity rozšířit kapacity ZŠ a zlepšit ZŠ/Prověření jednotlivých variant/Příprava ZŠ odpovídajících současným i
řízení. Dle možností příprava
jejich technický stav.
projektů
budoucím potřebám
žádostí o dotace.

PROJEKT/AKTIVITA

POPIS

MILNÍKY/JEDNOTLIVÉ KROKY

Opatření Strategického plánu
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Dopracování projektové
dokumentace pro územní řízení,
změna veřejnoprávní smlouvy,
zpracování dokumentace pro
zadání stavby, výběr dodavatele,
3.1.1 Zajištění základních kapacit MŠ a příprava provozu MŠ v době
ZŠ odpovídajících současným i
rekonstrukce, realizace
budoucím potřebám
rekonstrukce.
3.1.4 Podpora vysoké úrovně
pedagogických činností a dobrého
Dokončení realizace projektů
sociálního klima ve školských
Šablony II, zahájení realizace
zařízeních
projektů Šablony III.

Rozšíření MŠ Mírová

Zrušení stávající kuchyně a na jejím místě
vybudování nové třídy (podmínkou je výstavba Dle prací na Komunitním centru a
Kom. centra a zrušení
výsledků žádosti o dotaci

Realizace projektů tzv. šablon na MŠ a ZŠ
zřizovaných městem

Realizace aktivit rozvoje škol dle možností tzv.
projektů zjednodušeného vykazování.

Projekt Místní akční plán vzdělávání
Mnichovohradišťsko II

3.1.5 Posílení spolupráce škol,
Projekt podporující v rámci ORP spolupráci mezi
školských zařízení, poskytovatelů
školami, strategické plánování, přenos
Realizace projektu podle schválené žádosti sociálních služeb a dalších aktérů
zkušeností.
o dotaci.
včetně města

Další část realizace projektu
MAP II a jeho uzavření. Příprava
navazujícího projektu MAP III a v
případě poskytnutí dotace
zahájení projektu.

Novostavba klubovny a revitalizace sportovního
4.1.1. Budování a rekonstrukce
hřiště v místní části Olšina
Studie/Projektová dokumentace/Realizace prostor pro sportovní aktivity

V roce 2021 proběhne výběr
dodavatele, následně realizace
(případně částečná realizace).

Zpracování žádostí o dotace/Realizace

4.1 Zkvalitnit podmínky a nabídku možností
pro sportovní aktivity a rekreaci

Víceúčelové hřiště a zázemí pro akce v
Olšině

Vybudování dopravního hřiště

Areál "Leťák"

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

Revitalizace prostoru bývalého letního kina pro Příprava a realizace postupných úprav dle 4.1.1. Budování a rekonstrukce
volnočasové a sportovní aktivity
záměru zpracovaného architektem města prostor pro sportovní aktivity

V roce 2021 zpracování
projektové dokumentace a
přípojek, dokoupení vybavení.
Od r. 2022 dle financí stavba.
Příprava záměru úpravy
skateparku, jednání s partnery a
veřejností, zpracování
záměru/dokumentace podle
výstupů jednání.

PROJEKT/AKTIVITA

POPIS

MILNÍKY/JEDNOTLIVÉ KROKY

Relax zóna Jizera

Vybudování sportovně-rekreačního areálu za
povodňovou hrází. Modernizace sportovišť MSK
a tenisového klubu včetně nové haly, další
možné aktivity (in-line, park, venkovní fitness
atd.).

Řešení vlastnictví pozemků/Jednání s
partnery a veřejností/Zpracování záměru a
studie/Projekční a povolovací
4.1.1. Budování a rekonstrukce
činnost/Realizace
prostor pro sportovní aktivity

Lávka přes dálnici

Vybudování lávky přes dálnici D10

Projektová dokumentace/Povolovací
řízení/Žádost o dotaci/Realizace

Společný projekt Mn. Hradiště a obce Klášter
Hradiště nad Jizerou zajistí propojení pro pěší a Projektová dokumentace/Povolovací
Vybudování lávky přes Jizeru u Černé silnice cyklisty.
řízení/Žádost o dotaci/Realizace

Zpřístupnění polních cest
4.2 Zlepšit podmínky pro realizaci
kulturních a společenských aktivit

Rekonstrukce budovy Klubu s.r.o.

Opatření Strategického plánu

4.1.3. Zachování spojení pro pěší a
cyklisty s Českým rájem

Řešení pozemkových
vztahů/jednání s partnery
(sportovní organizace,
veřejnost), příprava záměru a
dle výsledků jednání příprava
studie.
V roce 2020 schválení záměru v
ZM. V roce 2021 zajištění
financování NFŠA na
projektovou přípravu, výběr
zhotovitele PD, projekční
příprava. Následně povolovací
řízení.

4.1.4 Propojení města s okolní
přírodou cestami a cyklostezkami

V roce 2021 podána žádost o
dotaci. V případě přidělení
dotace výběr dodavatele a
zahájení realizace.

Dokončení úprav povrchu/Vvysázení
dřevin/Zvyšování povědomí/ Řešení cesty
Zlepšení stavu polních cest z MH do Hoškovic, z z MH přes Dolce, řešení jižní části cesty
4.1.3 Propojení města s okolní
Podolí do Kruhů, kolem Přestavlckého statku.
kolem Přestavlckého statku.
přírodou cestami a cyklostezkami

Vydefinování náplně budovy KLUBu a jeho
rekonstrukce.

PLÁN NA OBDOBÍ 2021-2022

V roce 2021 úprava cesty na
Dneboh, doplnění mobiliáře u
cesty zámek - Hoškovice,
příprava dalších cest.

V r. 2021 - aktualizace
projektové dokumentace,
podání žádosti o dotaci na MMR,
povolovací řízení, realizace odvlhčení, rekonstrukce střechy
a krovu, vnitřní stavební úpravy,
oprava fasády. V r. 2022
dokončení realizace, příprava
dalších vnitřních stavebních
4.2.1 Zajištění odpovídajících prostor úprav budovy. Realizace
pro konání kulturních a společenských bezbariérového vstuput v
Rozhodnutí o náplni pro KLUB/ Zpracování akcí a nastavení postupů pro sdílení
souvislosti s rekonstrukcí
projektové dokumentace/Realizace
prostor
náměstí.

PROJEKT/AKTIVITA

Dům U Hroznu
4.3 Posílit komunitní život ve městě

POPIS

MILNÍKY/JEDNOTLIVÉ KROKY

Opatření Strategického plánu
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Rekonstrukce domu U Hroznu a vybudování
nových prostor pro činnost muzea

Realizace rekonstrukce kotelny,
výměna střešních oken. Zadání
Studie/Projektová dokumentace/Žádost o 4.2.2. Zajištění odpovídajících prostor studie na přestavbu, projekční
dotaci/Realizace
pro komplexní činnost muzea
práce, žádost o dotaci.

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

5.2.2 Revitalizace Masarykova
náměstí

Pokračování ve stavbě dle
harmonogramu, příprava žádostí
o další dotace, 2022 ukončenÍ
realizace.

Dopracování PD uličních profilů a
vnitrobloku/Stavební povolení/VŘ/Žádosti 5.2.3 Revitalizace jednotlivých
o dotace/Realizace
veřejných prostranství

Realizace dalších částí projektu vnitřní část sídliště, vnitroblok V.
Nejedlého. Příprava žádostí o
dotace na rekonstrukci
komunikace ČSLA a souvisejících
prostranství.

Kompletní rekonstrukce Masarykovo náměstí s
cílem vytvořit z něj hlavní reprezentativní a
pobytový veřejný prostor ve městě.
Rekonstrukce dle harmonogramu

Rekonstrukce sídliště Jaselská

Rekonstrukce veřejných prostranství sídliště,
tzn. prostranství mezi ulicemi Jaselská, Čsl.
Armády a V Cestkách.

Revitalizace kostelního návrší

Spolupráce s děkanstvím při revitalizaci lokality spolupráce na dláždění v jižní čášti návrší u
kostela - dle návrhu architekta města.

Revitalizace prostoru židovského hřbitova

Revitalizace prostoru bývalého židovského
hřbitova (zeleň, cestní síť, mobiliář, památník)

5.2.3 Revitalizace jednotlivých
veřejných prostranství

Dohoda s partnery/Zpracování studieprojektu/Zajištění financování/Realizace

5.2.3 Revitalizace jednotlivých
veřejných prostranství

Spolupráce s farností na
opravách zdí kostelního návrší.
Příprava společného projektu
revitalizace s NFŠA a židovskou
obcí, zajištění financování,
dopracování studie, zahájení
realizace.

PROJEKT/AKTIVITA

POPIS

Revitalizace sídliště Poříčská

Revitalizace prostor veřejného prostranství
vymezeného náměstím, ulicí Poříčská, Máchova Územní studie/Zpracování
a Studentská.
projektů/Povolovací řízení/Realizace

Revitalizace prostoru ulice Mírová a
prostoru po bývalé školní jídelně

Revitalizace ulice Mírová a prostor po bývalé
školní jídelně a nastavení dopravního režimu.
Bude řešeno v souvislosti s navýšením kapacit a Přípravné práce a prověřování
provozem ZŠ a MŠ.
záměrů/Další kroky na základě zjištění

Lidická růže
5.3 Zlepšit stav zanedbaných areálů a
budov

Rekonstrukce prostor staré radnice

Jednání k využití areálu LIAZ
5.4 Zkvalitnit veřejnou zeleň a zvýšit její
funkčnost

Rekonstrukce lesoparku

MILNÍKY/JEDNOTLIVÉ KROKY

Návrh úprav/Obnova vodního
Obnova vodního prvku a revitalizace přilehlého prvku/Úprava veřejného
prostranství.
prostranství/Zabezpečení

Opatření Strategického plánu

5.2.3 Revitalizace jednotlivých
veřejných prostranství
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V roce 2021 prověření možnosti
výstavby park. domu, výběr
zhotovitele projektové
dokumentace, následně
zpracování PD a zahájení
povolovacích řízení.

5.2.3 Revitalizace jednotlivých
veřejných prostranství

Přípravné práce (v souvislosti s
řešním kapacit ZŠ), prověření
záměru stavby městské
knihovny.

5.2.3 Revitalizace jednotlivých
veřejných prostranství

Zpracování návrhu úprav,
obnova vodního prvku včetně
plastiky růže, úprava veřejného
prostranství - dlažba, zeleň,
osvětlení, mobiliář, zabezpečení.

Postupná rekonstrukce vnitřních prostor.

Rekonstrukce chodeb staré radnice a
kanceláří KVU; úpravy v obřadní síní
(podlaha, vstupní dveře) dle možností
rozpočtu

Úpravy chodeb staré radnice a
5.3.1 Rekonstrukce městských budov odboru KVÚ, úpravy v obřadní
v centru města
síni.

Schůzky s majiteli na téma využití a žádoucí
funkce areálu.

Prověřit možnost vedení cyklostezky
spodním areálem LIAZu a vybudování
výletního místa

Pokračování jednání s majitelem
areálu bývalého LIAZ (témata:
5.3.4 Zlepšení stavu a ovlivnění využití cyklostezka, dopravní napojení,
areálu bývalého LIAZu
pestré segmenty podnikání).

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.
5.4.2 Revitalizace vybraných
Zpracování studie úprav židovského
parkových ploch a ploch zeleně,
hřbitova.
revitalizace a výsadba liniové zeleně

Doplnění infopanelů, sochy,
dovybavení spodní cesty
mobiliářem, dle možností dotací
a financí města doplnění o prvky
pro děti.

PROJEKT/AKTIVITA

Rekonstrukce parku u nádraží

Příprava nových projektů zeleně

POPIS

MILNÍKY/JEDNOTLIVÉ KROKY

Rekonstrukce parku u vlakového nádraží,
včetně zeleně a cestní sítě.

Příprava projektové dokumentace/Žádost 5.4.2 Revitalizace vybraných
o dostaci/Realizace v návaznosti na stavbu parkových ploch a ploch zeleně,
terminálu
revitalizace a výsadba liniové zeleně

Vytipování lokalit na základě pasportu a
Vytipování lokalit, v kterých je třeba řešit zeleň inventarizace/Projekční práce/Zajištění
a zpracování studií/projektů.
financování/Realizace

Opatření Strategického plánu
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Úprava projektové dokumentace
(v případě potřeby), dle
možností financování (dotace,
prostředky města) realizace.

Na základě inventarizace stromů
a pasportu zeleně budou
vytipovány lokality, ve kterých je
třeba řešit zeleň. Následovat
5.4.1. Zavedení koncepčního přístupu bude příprava projektů výsadby
k rozvoji a údržbě veřejné zeleně
a příprava žádostí o dotace.

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

Realizace projektu s DSO Ekod
6.3 Zajistit účinný odvod a čištění
odpadních a srážkových vod

Odkanalizování vybraných částí obce
6.4 Snížit zátěž ze znečištění ovzduší a
hluku z dopravy v centru města

Omezení vjezdu kamionové tranzitní
dopravy do centa města

Kultivace vybraných kontejnerových stání
(ohrazení kontejnerů, zpevnění ploch pod
6.2.1 Posílení, údržba a kultivace
kontejnery, případně rozšíření a dodání nových
sběrných míst a míst ukládání
kontejnerů).
Návrh podoby stání/výběr lokalit/realizace směsného komunálního odpadu

Dobudování nových
kontejnerových stání na sídlišti
Jaselská, výběr dalších lokalit.

Přechod na větší autonomii v řešení odpadů,
zvýšení počtu nádob na tříděný odpad včetně
bioodpadu

Pokračování v projektu rozhodnutí o úlevách za třídění,
řešení kapacity sběrného dvora.

6.2.2 Funkční systém separace
Realizace projektu podle schválené žádosti odpadů; 6.2.3. Rozšíření možností
o dotaci.
nakládání s biologickým odpadem

6.3.1 Dobudování systému nakládání s Příprava projektových záměrů
odpadními vodami
na odkanalizování místních částí.

Vybudování kanalizace v částí 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

Realizace měření, další kroky dle
výsledků měření.

PROJEKT/AKTIVITA

POPIS

Omezení rychlosti na silnici 286/II u čerpací Zpomalení rychlosti, zvýšení bezpečnosti
stanice KM Prona
křižovatky.

Stabilní radary na komunikaci 610/II
6.5 Zlepšit péči o krajinu
7.1 Zajistit přístup obyvatel k inženýrským
sítím

Optická síť města
7.2 Zlepšit dopravní obslužnost a stav
komunikací

Výstavba dopravního terminálu
7.3 Vybudovat fungující model parkování
na území města

Opatření Strategického plánu
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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

Realizace dle rozhodnutí kraje,
město bude řešit související
výsadbu.

Připravit podklady pro rozhodnutí o
Zpomalení dopravy zavedením stabilních radarů zavedení radarů. Zatím byla vytipována
6.4.2 Zpomalení rychlosti provozu ve
.
místa, zpracovány zkušenosti jiných měst. městě

V roce 2021 proběhne testovací
měření, bude zpracována
prověřovací studie.
Předpokládaná realizace v roce
2022.

Postupné vybudování optické sítě, která propojí
městské budovy.
Budování sítě po etapách

Realizace optické sítě náměstí ul. J. Švermy - terminál.

Přepracování projektu rekonstrukce průtahu s
řešením celého uličního profilu - ve prospěch
pěších, cyklistů a zeleně; včetně autobusových
zastávek. Realizace bude záviset na zdrojích
Rekonstrukce ulice Víta Nejedlého (II/610) financování kraje.
Obnova místních komunikací v částech
obce Dneboh, Kruhy, Sychrov
Znak města na kruhovém objezdu ve Víta
Nejedlého

MILNÍKY/JEDNOTLIVÉ KROKY

Dokončení projektové
dokumentace/Projednání s krajem/Další
kroky ve spolupráci s krajem.

7.1.2 Propojení městského úřadu a
veřejných budov optickou sítí

Příprava dokumentací/Povolovací řízení
Obnova povrchů tří komunikací v částech obce. (Dneboh)/Žádost o dotaci/Realizace
Umístění znaku na kruhovém objezdu ve Víta
Nejedlého
Rozhodnutí o podobě znaku/Realizace

7.2.2. Rekonstrukce dopravních
komunikací v majetku města
7.2.2 Rekonstrukce dopravních
komunikací v majetku města

Dokončení projektové přípravy,
povolovací řízení, příprava
žádosti o dotaci.
Dokončení projektové přípravy,
žádost o dotaci, povolovací
řízení, realizace.
Rozhodnutí o podobě znaku,
realizace.

Výstavba integrovaného dopravního terminálu
u vlakového nádraží
Realizace

7.2.4 Vybudování společného
koncového terminálu vlak-bus

Řešení kompenzačních opatření,
kolaudace.

7.2.1 Revitalizace komunikace II/610
jako městského bulváru

PROJEKT/AKTIVITA

Zavedení digitálních parkomatů
8.1 Vytvářet podmínky pro pěší pohyb a
zvýšit jeho podíl na místní dopravě

POPIS

MILNÍKY/JEDNOTLIVÉ KROKY

Opatření Strategického plánu

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

PLÁN NA OBDOBÍ 2021-2022
Zprovoznění dalších 2 až 3
parkovacích automatů na
náměstí. Zavedení nového
systému platby parkovného
pomocí mobilní aplikace a
parkovacích automatů.

Územní řízení, výběr dodavatele,
realizace.
V roce 2021 povolovací řízení, v
roce 2022 realizace.

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

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

Dopravní opatření na silnicích v částech
obce

Opatření vedoucí ke zvýšení bezpečnosti
chodců, zpomalení provozu.

Projektová
dokumentace/Povolení/Realizace

8.1.2. Zvyšování bezpečí chodců

V roce 2021 povolovací řízení, v
roce 2022 realizace.
Opatření v Dobré Vodě - v roce
2021 povolovací řízení, v roce
2022 realizace.
Realizace Husovy ulice,
projektová příprava 2. etapy (B.
Němcové, Mánesova,
Komenského, Přemyslova),
povolovací řízení.
Výběr dodavatele projektové
dokumentace, projekční práce,
povolovací řízení.
Výběr dodavatele projektové
dokumentace, projekční práce,
povolovací řízení.

Uliční profily v lokalitě Habeš

Řešení uličních prostorů v rámci koordinace s
rekonstrukcí sítí.

Projektová
dokumentace/Povolení/Realizace

8.1.3 Zlepšování technického stavu
infrastruktury pro pěší

Uliční profily Smetanova, Žižkova, Dr.
Hořice, I. Olbrachta

Řešení uličních prostorů v rámci koordinace s
rekonstrukci sítí.

Projektová
dokumentace/Povolení/Realizace

8.1.3 Zlepšování technického stavu
infrastruktury pro pěší

Řešení uličních prostorů v rámci koordinace s
Uliční profily Šlikova, Harantova, Kaplířová rekonstrukci sítí.

Projektová
dokumentace/Povolení/Realizace

8.1.3 Zlepšování technického stavu
infrastruktury pro pěší

Příprava a zajištění financování/Zavedení
služby/Vyhodnocení/Doplnění
stanice/Řešení dalšího pokračování

Příprava projektové záměru,
zajištění financování (dar NFŠA),
8.2.1. Zavádění dopravních opatření a realizace pilotního provozu.
budování dopravní infrastruktury ve Pokud se osvědčí, zajištění
prospěch rozvoje cyklodopravy
provozu pro další období.

8.2 Vytvářet podmínky pro cyklodopravu a
zvýšit její podíl na místní dopravě

Sdílená kola
9.1 Podpořit udržitelný územní rozvoj

Využítí systému sdílených kol od společnosti
Nextbike.

PROJEKT/AKTIVITA

POPIS

Nový územní plán
10.1 Rozvíjet podmínky pro udržitelný
hospodářský rozvoj města

Dokončení nového územního plánu.

10.2 Podporovat nabídku služeb a obchodů
11.1 Zefektivnit využití potenciálu pro
rozvoj cestovního ruchu

MILNÍKY/JEDNOTLIVÉ KROKY

Opatření Strategického plánu

PLÁN NA OBDOBÍ 2021-2022

Druhé projednání, dokončení
9.1 Podpořit udržitelný územní rozvoj územního plánu.

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)

Přípravné práce na naučné
stezce městem, realizace dalších
panelů v lesoparku, pokračování
v systému rozcestníků.

Propagace a zpřístupňování místních a
lokálních turistických cílů

Vydávání tiskovin cílených na turisty.

Příprava textů/Grafická
příprava/Tisk/Distribuce

11.1.4 Tvorba produktů cestovního
ruchu s využitím
místního/regionálního
potenciálu/tradic a jejich marketing

Příprava a vydání propagačních
materiálů (letáků) s tématy:
procházka po náměstí, výlety v
Mn. Hradišti a blízkém okolí.

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

Pokračování v rekonstrukci
hrobky J. Švermy, zpřístupnění
hrobky veřejnosti.

Zpracování studie proveditelnosti
cyklostezky v úseku přes naše ORP realizuje Středočeský kraj. Město
spolupracuje, konzultuje.

Jedná s krajem ohledně
pokračování projektové
přípravy, vypořádávání
pozemků, realizace částí stezky 11.1.7. Využití potenciálu cyklostezky viz aktivity Lávkl přes Jizeru a
Greenway Jizera
cyklostezka podél v areálu LIAZ.

Turistický infosystém/naučná stezka

Vybudování cyklostezky Greenway Jizera v Vybudování cyklostezky podél řeky Jizery v
úseku našeho ORP
úseku od Svijan do Bakova nad Jizerou.
12.1 Zlepšit správu a stav městského
majetku

Vytvoření digitálního pasportu majetku města Pasportizace majektu města (zeleň, veřejné aktualizace stávajících dat a doplnění
Rozsah realizace v závislosti na výsledku
osvětlení, pozemky, budovy)
chybějících.
dotačního řízení (výzva č. 80).

12.1.2. Odpovědné hospodaření s
městským majetkem

Dokončení pasportů a zveřejnění
jejich částí na webu města.

PROJEKT/AKTIVITA

Technické služby města
12.2 Zefektivnit výkon veřejné správy

Profesní rozvoj pracovníků úřadu

Digitalizace agendy MěÚ a zavedení
nástrojů e-Governmentu
12.3 Podpořit komunikaci a otevřenost ve
městě

On-line aplikace o městě

POPIS

MILNÍKY/JEDNOTLIVÉ KROKY

Opatření Strategického plánu

Vytvoření nové organizační složky města technické služby.

Prověření a projednání/Přípravná
fáze/Vytvoření nové složky a zahájení její
činnosti

V r. 2021 prověření a přípravné
12.1. Zlepšit správu a stav městského fáze, v r. 2022 vytvoření nové
majetku
organizační složky města.

Zlepšit podmínky pro rozvoj kapacity úřadu a
odborný růst zaměstnanců.

Pokračování realizace vzdělávání
z projektu výzva č. 80. Žádosti o
dotace na další financování (dle
možností dotačních titulů).
Vzdělávání související s
digitalizací agendy.

Rozsah realizace v závislosti na výsledku
dotačního řízení (výzva č. 80).

12.2.1 Odborné průběžné vzdělávání
pracovníků městského úřadu

Rozvíjení služeb e-Governmentu

VŘ na dodavatele/Realizace projektu
podle schválené žádosti o dotaci.

Stanovení priorit (strategie) pro
oblast IT agend a vysoutěžení
dodavatele na poskytování IT
správy. Důraz na zajištění
dobrého technického stavu
hardware. Rozvíjení služeb:
vylepšování Portálu občana 12.2.2 Zavedení nástrojů eoblast samosprávy, rozšiřování
Governmentu ve vnitřních procesech využití inCity panelu, systému
městského úřadu a při vyřizování
Reservatic, bankovní identita
občanských záležitostí
atd.

Implementace on-line aplikace pro město Mn.
Hradišě

Zajištění financování/Výběr
dodavatele/Realizace

12.3.1. Zajištění účinné
informovanosti občanů o otázkách
rozvoje města a dění na radnici

Dodání plně funkční aplikace.

12.3.2. Zapojování občanů do
plánování a rozhodování města

Realizace prvního
participativního plánování nastavení procesů, sběr podnětů
a rozhodnutí o výběru. Zahájení
realizace vybraných návrhů.

Zapojení obyvatel do rozhodování o rozvoji
města tak, že rozhodují o využití konkrétní
částky rozpočtu.
Participativní rozpočet
12.4 Posílit vnější spolupráci v rámci
regionu

PLÁN NA OBDOBÍ 2021-2022

Nastavení procesů a týmu/Sběr
podnětů/Vyhodnocení a výběr/Realizace

