
 

1 
 

Záznam z jednání Monitorovacího výboru  
Programu rozvoje města Mnichovo Hradiště 

 
Místo konání:  zasedací místnost radnice v Mnichově Hradišti 
Termín jednání:  26.06.2013, od 15:00 do 17:00 h. 
Přítomni členové MV:   
Mgr. Jiří Bína – předseda MV, MUDr. Dagmar Karásková, p. Stanislav Brzobohatý
 
Omluven:  Ing. Jan Hájek 
Dodatečně se omluvil: p. Libor Štros 
Nedostavili se:  Ing. Tomáš Rakouský, Bc. Tomáš Velich 
 
Dále přítomni: 
Ing. Miloš Krůfa – vedoucí odboru SMRM, Romana Henczeová – referent odboru SMRM 
 
 
Jednání svolal předseda Monitorovacího výboru (MV) místostarosta města p. Bína e-mailem ze dne 
14.06.2013, na základě usnesení rady města č. 197 ze dne 07.05.2012, za účelem aktualizace karet 
rozvojových aktivit a pokračování v přípravě 3. aktualizace PRM. Jednání navazuje na loňskou schůzku 
konanou 23.5.2012, při které byla dohodnuta aktualizace PRM formou monitorovacích listů rozvojových 
aktivit.  
 
Členové MV současně s pozvánkou obdrželi pro seznámení s problematikou elektronicky jak karty aktivit 
z 11/2010, tak monitorovací listy z 05/2013, vyplněné garanty aktivit, převážně za účasti předsedy MV. 
V listech bylo uvedeno i pořadí priority z PRM z 11/2010. 
 
Úvodem Ing. Krůfa připomněl přítomným dosud schválené dokumenty k PRM, návrh dlouhodobé vize, 
komplexní strategický cíl a dílčí dlouhodobé cíle, přehled programových úkolů a tabulku důležitosti aktivit dle 
hodnocení ZM z 11/2010 (viz příloha). V současné době je platných 37 aktivit, 
 
 
Po prostudování monitorovacích listů rozvojových aktivit členové MV každou aktivitu opatřili doporučením 
pro 3. aktualizaci PRM. Karty byly rozděleny do přehledné tabulky s doporučujícím návrhem MV. Karty, které 
jsou navrženy k vyřazení, jsou psány červeným písmem. 
 
Aktivita Název Doporučení - komentář: 
A 01-01 Přesun autobusového 

nádraží k nádraží ČD,  
vč. souvisejících opatření 
v dopravní obslužnosti 

Posunout termín realizace do období 2015 – 2020, sledovat možnosti 
financování (dotace) v programovacím období 2014-2020 (EU) a 
ověřit soulad aktivity s nově zpracovávaným ÚP. 

A 01-02 Rekonstrukce 
Masarykova náměstí 

Posunout termín realizace do období 2015 – 2020, sledovat možnosti 
financování (dotace) v programovacím období 2014-2020 (EU), ověřit 
soulad aktivity s nově zpracovávaným ÚP. 

A 01-03  Revitalizace veřejných 
prostranství  

Aktualizovat podklady a pokračovat v přípravě v r. 2014, 2015, 
sledovat možnosti financování (dotace) v programovacím období 
2014-2020 (EU), ve spolupráci se školami a gymnáziem zpracovat 
pasport závadných lokalit a míst, jako podklad pro jejich revitalizaci. 

A 01-04 Rekonstrukce 
víceúčelového radničního 
bloku 

Aktualizovat podklady a pokračovat v přípravě v r. 2014, 2015, 
sledovat možnosti financování (dotace) v programovacím období 
2014-2020 (EU), zvýšit prioritu aktivity, urychleně dopracovat záměr 
opravy čp. 299 v tomto roce (ve spolupráci - s architektem města)  
a projednat případné změny s památkáři 

A 01-05 Přestavba objektu školy 
na Masarykově nám. na 
městské muzeum 

V návrhovém období je aktivita prakticky nerealizovatelná. Návrh na 
vyřazení. 

A 01-06 Podpora oprav a 
rekonstrukcí objektů v 
Městské památkové zóně 

V aktivitě pokračovat i v dalším programovacím období. 
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A 02-01 Realizace 
protipovodňových 
opatření na Jizeře 

Veselka - aktualizovat podklady a pokračovat v přípravě v r. 2014, 
2015, sledovat možnosti financování (dotace) v programovacím 
období 2014-2020 (EU). 

A 02-02 Dostavba sportovního 
areálu u Jizery 

Aktualizovat podklady a pokračovat v přípravě v r. 2014,  2015,  
posunout termín realizace do období 2015 – 2020,  sledovat 
možnosti financování (dotace) v programovacím období 2014-2020 
(EU),  ověřit soulad s nově zpracovaným ÚP, pokračovat ve výkupu 
církevních pozemků. 

A 02-03 Úprava prostranství  
pro sportovní činnost  
a veřejné akce 

Konečné stanovisko ZM bylo negativní. 

A 02-04 Výstavba veřejného 
víceúčelového koupaliště 

Aktualizovat podklady a pokračovat v přípravě v r. 2014, 2015, 
posunout termín realizace do období 2015 – 2020, sledovat možnosti 
financování (dotace) v programovacím období 2014-2020 (EU), ověřit 
soulad s nově zpracovávaným ÚP, pokračovat ve výkupu církevních 
pozemků. 

A 03-01 Novostavba hřiště 
Jaselská 

Posunout termín realizace do období 2015 – 2020, sledovat možnosti 
financování (dotace) v programovacím období 2014-2020 (EU), 
aktivitu spojit s Regenerací veřejných ploch sídliště Jaselská (A03-
02). 

A 03-02 Regenerace veřejných 
ploch sídliště Jaselská 

Posunout termín realizace do období 2015 – 2020, sledovat možnosti 
financování (dotace) v programovacím období 2014-2020 (EU), 
aktivitu spojit s Novostavbou hřiště Jaselská (A03-01). 

A 04-01 Rozvoj ploch pro bydlení Aktualizovat podklady a pokračovat v přípravě v r. 2014, 2015, 
posunout termín realizace do období 2015 – 2020, sledovat možnosti 
financování (dotace) v programovacím období 2014-2020 (EU), ověřit 
soulad se zpracovávaným ÚP, ověřit zájem developerů. 

A 04-02 Restrukturalizace 
municipálního bytového 
fondu (startovací byty, 
služební byty, sociální 
byty) 

Ověřit současný počet bytů, které zůstanou ve vlastnictví města, 
uložit bytové komisi zpracovat v tomto roce návrh na rozpracování 
aktivity do koncepce bytové politiky města, ověřit soulad aktivity 
s nově zpracovávaným ÚP. 

A 04-03 Přístavba a rekonstrukce 
ZŠ Studentská 

Posunout termín realizace do období 2015 – 2020, sledovat možnosti 
financování (dotace) v programovacím období 2014-2020 (EU). 

A 04-04 Řešení systematické péče 
o veřejnou zeleň a 
městské lesy (včetně 
obnovy parků) 

Aktualizovat podklady a pokračovat v r. 2014 v přípravě Koncepce, 
sledovat možnosti financování (dotace) v programovacím období 
2014-2020 (EU). 
 

A 04-05 Podpora / zavedení 
programů na úspory 
energie (městské objekty, 
školy, bytové domy …) 

Aktualizovat podklady a pokračovat v přípravě v r. 2014 s cílem 
dopracovat energetickou koncepci,  sledovat možnosti financování 
(dotace) v programovacím období 2014-2020 (EU), prověřit možnost 
zřízení funkce energetika města. 

A 04-06 Projekt ekologické 
enklávy Sychrov 

Karta zařazena v 10/2012 - krátká doba pro hodnocení aktivity. 

A 05-01 Výstavba a rekonstrukce 
inženýrských sítí 

Aktualizovat podklady a pokračovat v přípravě v r. 2014 - vypracovat 
koncepci likvidace splaškových vod v místních částech, posunout 
dokončení realizace na rok 2015, sledovat možnosti financování 
(dotace) v programovacím období 2014-2020 (EU). 
 

A 05-02 Koncepční dopravní 
napojení průmyslových 
areálů 

Nezájem připojovaných subjektů o spolupráci, nevýhodné dotační 
podmínky. 

A 05-03 Rozvoj letiště Hoškovice  Požadavek na zakonzervování současného stavu a požadavek 
obyvatel Hoškovic na změnu ÚP.  

A 05-04 Koncepční řešení údržby 
místních komunikací 

Sledovat možnosti financování (dotace) v programovacím období 
2014-2020 (EU). 

A 05-05 Řešení dopravy v klidu  
a cyklodopravy 

Aktualizovat podklady a pokračovat v přípravě v r. 2015, sledovat 
možnosti financování (dotace) v programovacím období 2014-2020 
(EU), na problematiku se zaměřit v novém ÚP,  konkrétní požadavky 
promítnout do projektu rekonstrukce silnice II/610. 

A 05-06 Severní silniční obchvat 
města 

Aktivitu prozatím odložit bez určení termínu, ověřit v novém ÚP. 
 

A 05-07 Dopravní obslužnost   Karta vyřazena již v r. 2010. 
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A 05-08 Koncepční řešení  
a podpora separace  
a využití odpadů (včetně 
systému využití biologicky 
rozložitelného odpadu) 

Sledovat možnosti financování (dotace) v programovacím období 
2014-2020 (EU), pokračovat v řešení svozu BRKO od občanů. 
 

A 05-09 Výstavba a rekonstrukce 
kanalizace A 

Posunout termín realizace - dokončení v 06/2014. 

A 05-10 Přestavba kotelny na 
objekt SDH 

Pominul důvod, pro který byla karta pořízena. 

A 06-01 Vytvoření zázemí pro 
řízení rozvoje cestovního 
ruchu v Mnichově Hradišti 

Splnit podmínky pro certifikaci MIC, hospodářsky oddělit činnost MIC 
od Klubu s.r.o., u volených zástupců zvýšit zájem o problematiku CR, 
najít vhodnější (bezbariérové) prostory pro MIC, sloučit s aktivitou 
Rozvoj aktivit a služeb MIC, municipální marketing (A06-03). 

A 06-02 Rozvoj služeb cestovního 
ruchu, tvorba produktů  
cestovního ruchu 

Pokračovat v přípravě produktových balíčků se Sdružením Český ráj 
a IC Mladá Boleslav. 

A 06-03 Rozvoj aktivit a služeb 
MIC, municipální 
marketing 

Splnit podmínky pro certifikaci MIC, hospodářsky oddělit činnost MIC 
od Klubu s.r.o., u volených zástupců zvýšit zájem o problematiku CR, 
najít vhodnější (bezbariérové) prostory pro MIC, sloučit s aktivitou 
Vytvoření zázemí pro řízení rozvoje cestovního ruchu v Mnichově 
Hradišti (A06-01). 

A 07-01 Koncepce řízení rozvoje 
školství 

Aktualizovat podklady a pokračovat v přípravě v r. 2015. 

A 07-02 Zpracování a realizace 
komunitního plánu včetně 
koncepčního řízení 

Po určeném období sledovat aktualizace KP, další náměty až po 
dokončení KP v 11/2013. 
 

A 07-03 Podpora poskytovatelů 
sociálních služeb 
chybějících ve městě 

V tomto roce ještě prověřit možnosti využití RD čp. 880 k azylovému 
bydlení apod. účelům, popř. nabídnout dům neziskovým organizacím. 

A 07-04 Systém prevence a 
koncepční řešení stavu 
skupiny dětí 
s problémovým chováním 

Prověřit možnost zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež,  
včetně streetworkového pracovníka. 
 

A 07-05 Posílení významu 
Mnichova Hradiště jako 
regionálního centra 

 Do 11/2010 byla vedena jako karta aktivity Zřízení výjezdového 
střediska  RLP.  
Aktivita je plněna podle plánu. 

A 07-06 VČ centrum Realizováno. 
A 07-07 Modernizace územní 

veřejné správy 
Pominul důvod, pro který byla karta pořízena. 

 
 
Po diskuzi monitorovací výbor dále doporučuje zastupitelstvu města: 
 

1) Vyřadit následující karty rozvojových aktivit z PRM: 
 
Aktivita Název Důvod vyřazení: 
A 01-05 Přestavba objektu školy na Masarykově 

nám. na městské muzeum 
V návrhovém období je aktivita prakticky 
nerealizovatelná. 

A 02-03 Úprava prostranství pro sportovní činnost 
a veřejné akce 

Konečné stanovisko ZM bylo negativní. 

A 05-02 Koncepční dopravní napojení 
průmyslových areálů 

Nezájem připojovaných subjektů o spolupráci, 
nevýhodné dotační podmínky. 

A 05-03 Rozvoj letiště Hoškovice  Požadavek na zakonzervování současného stavu a 
požadavek obyvatel Hoškovic na změnu ÚP.  

A 05-10 Přestavba kotelny na objekt SDH Pominul důvod, pro který byla karta pořízena. 
A 07-06 VČ centrum Realizováno. 
A 07-07 Modernizace územní veřejné správy Pominul důvod, pro který byla karta pořízena. 
 

2) zabývat se návrhem a pořízením nových karet rozvojových aktivit, konkrétně se zatím jedná o tyto 
karty rozvojových aktivit: 

 
- Využití bývalé kotelny v ul. Čsl. Armády (původní záměr přestavby pro SDH pominul, je třeba 

hledat nové využití nebo objekt případně i prodat)  
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- Podpora kulturně – společenských akcí (výbor konstatoval malou podporu v této oblasti, např. 
chybí kulturně společenský sál) 

 
3) zabývat se otázkou přehodnocení důležitosti aktivit z 11/2010, a to jednak z důvodu časového 

odstupu a jednak z důvodu změny složení zastupitelstva po komunálních volbách v r. 2010  
 

4) do přehodnocení důležitosti aktivit a pro podání eventuálních nových námětů k PRM zapojit ve větší 
míře veřejnost (veřejná shromáždění, anketní dotazníky apod.)  

 
S návrhy by mělo být zastupitelstvo města seznámeno v II. pol. r. 2013.  
 
 
 
 
Závěrem Ing. Krůfa informoval přítomné o přípravách konference SPMIT 2013, která proběhne pod záštitou 
MMR, Středočeského kraje a města v kině 26.09.2013, podrobnosti viz  
http://www.euroarch.cz/hcz/spmit2013.htm 
 
 
 
 
 
 
Zapsali:  Ing. Miloš Krůfa, Romana Henczeová 
Ověřili:  MUDr. Dagmar Karásková, p. Stanislav Brzobohatý (bez připomínek) 
 
 
 
 
 
 
Rozesláno členům MV a vedení města dne 18.07.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: 
schválené dokumenty k PRM, návrh dlouhodobé vize, komplexní strategický cíl a dílčí dlouhodobé cíle, 
přehled programových úkolů, tabulka důležitosti aktivit dle hodnocení ZM z 11/2010 
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Příloha k záznamu z jednání MV dne 26.06.2013 
 
Schválené dokumenty k PRM 

Datum věc Orgán č. usn. 

31.8.2009 schválený Program rozvoje města ZM 55 

14.12.2009 schválená 1. dílčí aktualizace ZM 102 

12.4.2010 zřízení Monitorovacího výboru ZM 26 

12.4.2010 schválení 2. dílčí aktualizace ZM 27 

4.4.2011 rada bere na vědomí zprávu o plnění 3. etapy RM 153 

20.6.2011 zřízení 7 členného Monitorovacího výboru a zvolení předsedy ZM 51 

 07.05.2012 doporučení pro ZM pořídit 3. aktualizaci PRM  RM 197 

 
Návrh dlouhodobé vize: 
Mnichovo Hradiště je časově i dopravně dostupným městem v blízkosti regionálního centra Mladé Boleslavi 
a plně využívá dobrého napojení na dopravní síť v okolí hlavního města Prahy pro svůj další rozvoj. Kvalitní 
dopravní i technická infrastruktura a rozvoj individuální bytové výstavby podporují nárůst počtu trvale žijících 
obyvatel ve městě.  
 
Mnichovo Hradiště plní svoji funkci spádového střediska v prosperujícím regionu, těží přitom ze své bohaté 
historie a výhodné polohy. Zároveň je místem, kde lidé rádi žijí a kde nacházejí dobré podmínky pro bydlení, 
odpovídající příležitosti zaměstnání a vzdělání i dostatek možností pro využití volného času.  
Mnichovo Hradiště je střediskem cestovního ruchu, které využívá jedinečnost svého zámku i dobrou 
dostupnost Českého ráje pro turistické vyžití v průběhu celého roku a má dostatečnou infrastrukturu pro 
naplnění všech požadavků návštěvníků města. 
 
Komplexní strategický cíl a 4 dílčí dlouhodobé cíle (do r. 2030):  
Zkvalitnění podmínek pro život obyvatel města, zvýšení jejich počtu a zlepšení demografické struktury. 
 
Dílčí cíl 1  
Kvalitní infrastrukturní zázemí pro stabilizaci a rozvoj obytné funkce města 
 
Dílčí cíl 2  
Rozvinutá občanská vybavenost města a posílení úlohy Mnichova Hradiště jako spádového centra  
 
Dílčí cíl 3  
Zvýšení přínosů z řízeného rozvoje cestovního ruchu 
 
Dílčí cíl 4  
Stabilizovaná různorodá struktura ekonomických subjektů na území města 
 
 
Střednědobý plán (2009 – 2015) 
 
PŘEHLED PROGRAMOVÝCH ÚKOLŮ  
PÚ jsou koncipovány jako logické celky tvořené dílčími aktivitami.  
 
 Označení  Název programového úkolu  Počet aktivit (05/2013) 
PÚ01  Revitalizace širšího centra města  6  
PÚ02  Rozvoj sportovních ploch a areálů  4  
PÚ03  Regenerace sídliště Jaselská  2  
PÚ04  Rozvoj bydlení a občanské vybavenosti  6 
PÚ05  Zkvalitnění infrastrukturní vybavenosti města  9 
PÚ06  Rozvoj řízeného cestovního ruchu  3  
PÚ07  Rozvoj služeb zajišťujících péči o občany a podpora 

občanských aktivit  
7  

        Celkem  37 
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Tabulka důležitosti aktivit z 11/2010 
 
označení  název aktivity  výsledek  pořadí  
A05-01  Výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí  10,18  1.  
A02-01  Realizace protipovodňových opatření na Jizeře  11,40  2.  
A01-01  Přesun autobusového nádraží k nádraží ČD, vč. 

souvisejících opatření v dopravní obslužnosti  
12,46  3.  

A05-05  Řešení dopravy v klidu a cyklodopravy  12,94  4.  
A04-02  Restrukturalizace municipálního bytového fondu 

(startovací byty, služební byty, sociální byty)  
12,98  5.  

A05-04  Koncepční řešení údržby místních komunikací  13,44  6.  
A01-02  Rekonstrukce Masarykova náměstí  13,45  7.  
A04-03  Rekonstrukce ZŠ Studentská  13,96  8.  
A04-04  Řešení systematické péče o veřejnou zeleň a 

městské lesy (včetně obnovy parků)  
14,26  9.  

A05-08  Koncepční řešení a podpora separace a využití 
odpadů (včetně systému využití biologicky 
rozložitelného odpadu)  

14,77  10.  

A04-05  Podpora / zavedení programů na úspory energie 
(městské objekty, školy, bytové domy, apod.)  

14,83  11.  

A01-03  Revitalizace veřejných prostranství  14,85  12.  
A07-01  Koncepční řízení rozvoje školství  15,54  13.  
A02-02  Dostavba sportovního areálu u Jizery  15,69  14.  
A05-07  Systematické řešení dopravní obslužnosti  15,91  15.  
A06-02  Rozvoj služeb cestovního ruchu, tvorba 

produktů cestovního ruchu  
16,33  16.  

A02-04  Výstavba veřejného víceúčelového koupaliště  16,46  17.  
A07-05  Zřízení výjezdového střediska rychlé lékařské 

pomoci, resp. rychlé zdravotnické pomoci v 
Mnichově Hradišti  

16,53  18.  

A07-03  Podpora poskytovatelů sociálních služeb 
chybějících ve městě  

16,72  19.  

A07-04  Systém prevence a koncepční řešení stavu 
skupiny dětí s problémovým chováním  

16,75  20.  

A06-01  Vytvoření zázemí pro řízení rozvoje cestovního 
ruchu v Mnichově Hradišti  

17,43  21.  

A03-01  Novostavba hřiště Jaselská  17,86  22.  
A03-02  Regenerace veřejných ploch sídliště Jaselská  18,03  23.  
A02-03  Úprava prostranství pro sportovní činnosti a 

veřejné akce  
19,54  24.  

A01-04  Rekonstrukce víceúčelového radničního bloku  19,61  25.  
 
A01-06  Podpora oprav a rekonstrukcí objektů v Městské 

památkové zóně  
20,66  26.  

A05-02  Koncepční dopravní napojení průmyslových 
areálů  

21,01  27.  

A04-01  Rozvoj ploch pro bydlení (rodinné domy, bytové 
domy)  

21,31  28.  

A07-02  Zpracování a realizace komunitního plánu 
včetně koncepčního řízení  

21,46  29.  

A06-03  Rozvoj aktivit a služeb MIC, municipální 
marketing  

21,60  30.  

A05-06  Severní silniční obchvat města  21,65  31.  
A01-05  Přestavba objektu školy na Masarykově nám. na 

městské muzeum  
23,51  32.  

A05-03  Rozvoj letiště Hoškovice  27,50  33.  
 


