
Okruh právní skupina „krajina“ 

Téma : 

1) Aktivizace hodnot v krajině 

Občany byla vymezena celá řada hodnot v krajině. Některé nemusejí vyžadovat žádná opatření pro 

jejich dlouhodobé působení, jiné je možné doplnit podpůrnými prvky  stabilizace (například mobiliář, 

výsadba, apod.) pro některé je možné vybudovat i náročnější zázemí, která mohou mít dopad i do 

turistického ruchu (vyhlídka, rozhledna, např.) 

Pracovní skupina by měla vydefinovat, proč je místo hodnotou a jaká opatření by byla vhodná pro její 

další rozvoj  

2) Protierozní opatření pro zadržování vody a zvýšení biodiverzity v krajině 

Velká plocha území je zorněna, plochy jsou značně nestabilní. Pro udržení vláhového režimu a 

celkové biodiverzity je vhodné zmapovat erozní plochy a navrhnout travní, keřové a stromové pásy. 

Pracovní skupina by měla zmapovat místa problematických  ploch a pod dozorem odborné osoby 

navrhnout systémy výsadeb, vycházející z historických souvislostí co v území roste. Pro obec to pak 

bude podnět pro změnu územního plánu a zanesení těchto ploch jako veřejně prospěšných opatření 

s možností výkupů či jednání s vlastníky, jak prostřednictvím dotací a managementu hospodaření 

udělat na plochách příslušná opatření. 

3) Druhová změna lesní skladby 

Poměrně dramatické změny ve výsadbách budou nutností a jsou v rozporu s platnými lesními 

hospodářskými plány, které pořád počítají s vysokým zastoupením smrku či borovice.  Pod vedením 

odborné osoby a hlavně v součinnosti s odborným lesním hospodářem, by měly být zmapovány 

nejzranitelnější ekosystémy lesa s návrhy  změny managementu a výsadeb. V případě ignorování 

současného stavu hrozí vysoký deficit podzemních vod a změna odtokových poměrů v krajině.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Okruh pracovní skupina „kultura, sport a vzdělání“ 

Téma : 

4) Knihovna jako multifunkční centrum 

Poměrně vysoce kladně hodnocenou roli knihovny je žádoucí povýšit na další úroveň. Knihovny se 

stávající centry volnočasových aktivit, s řadou dalších doprovodných funkcí. Jedná se o kavárny, herny 

pro nejmenší, místnosti pro přednáškové a vzdělávací cykly. Pro tento účel často knihovny  potřebuji 

buď modernizovat nebo stavět nová zázemí. Pracovní skupina by měla vydefinovat takové potřeby a 

zároveň sdělit, jaké prostorové a funkční nároky by  knihovna vyžadovala. 

5) Hřiště pro  různé věkové kategorie 

Městu hřiště chybí a to v mnoha podobách a pro různé věkové kategorie.  Chybí nejen hřiště pro 

nejmenší, ale i zážitková hřiště pro mládež,  a to přímo ve městě. Otázkou k řešení také zůstávají 

hřiště pro seniory. Pracovní skupina by měla vydefinovat místa, rozsah a  zaměření takových hřišť. 

Tento úkol by měl vyžadovat i součinnost mladé generace v pracovní skupině. 

6) Koupaliště a brouzdaliště v centru města 

Jakkoliv pěkné přírodní koupaliště je, realitou je fakt, že lidem chybí a je umístěné daleko.  Pracovní 

skupina by měla  vydefinovat rozsah a velikost takových možností, optimálně s napojením na dětská 

hřiště a sezónní prodej občerstvení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Okruh pracovní skupina „podnikání a rozvoj obce“ 

 

7) Nabídky stavebních parcel, infrastruktury 

Městu ubývá mladá generace, mírně ale trvale. Také je významný fakt menšího počtu VŠ vzdělaných 

obyvatel.  Nabídka stavební pozemků v režii města je často velmi účinnou možností jak mladou 

generaci do obce nalákat. Měly by být vytipovány plochy k možnému výkupu a zainvestování  do 

infrastruktury obce.  Město disponuje velkým podílem pozemků, v různých částech katastru. Vhodné 

se jeví stavební parcely pro bytové domy, řadové domy ale i izolované bydlení. Takové plochy by 

měly být vytipovány s návrhem k dalšímu řešení. 

 

8) Revitalizace areálu Agrostroj 

Poměrně rozsáhlý areál u rybníka skýtá řadu prostor, které by mohly být využity pro jiný účel. A 

nabídnuty dále pro podnikání. Společně s majitelem  areálu by mohla být otevřena diskuse o roli 

města a koordinaci  zájmu v areálu pro budoucí využití. 

 

9) Revitalizace autobusového nádražního uzlu 

Významný dopravní ale i prostorový fenomén v centru města. Navíc místo, kde se potkávají generace 

obyvatel. Je zapotřebí zahájit diskuse nad reálnou potřebou velkosti areálu /zpravila jsou takové 

provozní celky předimenzované/ a jeho doplnění o možnosti výstavby objektů občanské vybavenosti, 

obchodů- vytvoření centra. Nutná je zde součinnost s provozovatelem linkové dopravy. 

 

10) )úprava křižovatky – problém P1 

Bezpečně a esteticky přijatelné řešení vjezdu do města. Společně s dopravním specialistou je třeba 

zahájit kroky k řešení  takových úprav. 

 

11) Podpora podnikání v oblasti služeb  

Město má citelný podstav nabídky odpovídajících služeb (restaurace, obchody). V rámci existujícího 

stavebního fondu v majetku města je možné vytipovat objekty s možnou využitelností pro  tyto 

aktivity a definovat formu podpory nájemného pro vybraný typ nabídky. Pro stejný účel často  lze 

využít a vytipovat i vhodné stavební parcely- územní rezervy v centru města a stanovit pro ně 

objemové limity (s možným podnětem na budoucí změnu ÚP, pokud nebude využití v souladu). 

 


