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Návrhová část

Strategický plán - k čemu nám to bude?
Je to stejné jako lístek, kde máme napsáno, co potřebujeme koupit v samoobsluze? Je to business
plán, jak rozjet velký podnik? Je to cesta, jak dát občanům příležitost se podílet na životě a budoucnosti města? Je to prostředek, jak kontrolovat, co radnice opravdu pro občany dělá?
Od každého asi trochu. Hlavně je to příležitost se systematicky podívat na město, jeho potřeby a jeho
budoucnost. Příležitost si uspořádat v hlavě priority, prodiskutovat je se všemi, co mají zájem něco
dělat pro lidi kolem. Příležitost mít kontrolu, jak se nám daří naše plány naplňovat, aby se nevytratily
do ztracena. Je to příležitost přiložit ruku k dílu.

Udělejme vše pro to, aby se nám podařilo.

Miloš Urban
předseda komise pro strategický rozvoj
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1. Úvod
V roce 2008 schválilo Zastupitelstvo města zásadní koncepční dokument pro další rozvoj města až do
roku 2025 (Usnesení Zastupitelstva města Hořovice č. 4 / 2008, písm. E ze dne 23. září 2008). Strategický plán města Hořovice 2008–2025 (dále jen „Strategický plán“) byl zpracován ve spolupráci
s mnoha aktéry, kteří měli k rozvoji města jistě co říci. Plán je jednou z cílených cest, jak zvýšit kvalitu
života občanů ve městě Hořovice, minimalizovat významné slabé stránky města a naopak podpořit
jeho potenciál. Aby tohoto cíle bylo dosaženo efektivně a účelně, je třeba při procesu rozvoje postupovat systematicky. Základní klíčové potřeby, požadavky a jejich priority jsou dány právě tímto průřezovým dokumentem, který vychází ze zpracovaného Strategického plánu v roce 2008. Smyslem Strategického plánu je koncentrace podpory regionálního rozvoje v jasně vymezených mantinelech daných městem, a proto jeho nezbytným úkolem musí být plnění takových cílů, jež jsou v souladu se
strategickými dokumenty samotného města.
Od vlastního schválení již uplynulo 7 let. Některé aktivity plánované v roce 2008 byly zrealizovány,
některé na svoji realizaci teprve čekají. S možností nových zdrojů, především dotačních titulů, je třeba
také provést aktualizaci všech aktivit v plánu obsažených. Z tohoto důvodu město Hořovice přistoupilo k aktualizaci Strategického plánu, jejímž záměrem bude provést doplnění o nové aktivity.
Ve spolupráci s odborníky Městského úřadu (dále jen „MěÚ“) Hořovice, zástupci firem, neziskových
organizací a odborné veřejnosti došlo v roce 2015 ke zpracování aktualizace strategického plánu.
Výsledkem celého procesu je Program rozvoje města Hořovice 2015–2020 (dále jen „Program rozvoje“), který v žádném případě nenahrazuje již zpracovaný a schválený Strategický plán, ale vychází
z něj a doplňuje jej o další nové poznatky v oblasti regionálního rozvoje. Období platnosti Programu
rozvoje je nastaveno tak, aby reagovalo na programovací období Evropské unie 2014–2020.
Přijetím Programu rozvoje přejímá město Hořovice základní principy procedur regionální a kohezní
politiky Evropské unie (dále jen „EU“). Jedním z těchto základních principů je princip programování.
Principem programování je soustředění pozornosti na dosažení střednědobých a dlouhodobých cílů
zainteresovanými subjekty na vymezeném území.
Program rozvoje je strategický dokument stanovující aktuální konkrétní priority realizace dlouhodobé
strategie rozvoje města. Vychází z cílů, kritických oblastí, opatření a rozvojových aktivit nastavených
ve Strategickém plánu z roku 2008. Program rozvoje by měl být již ze své podstaty živý a stále aktualizovaný dokument udávající konkrétní směr naplňování platného Strategického plánu rozvoje města.
V zásadě jde o přehled konkrétních akcí (aktivit, projektů) plánovaných na nejbližší roky. Ve výčtu
konkrétních aktivit k naplňování vytýčených kritických oblastí a opatření Strategického plánu může
docházet při aktualizaci Programu rozvoje k posunům (úprava, doplnění, vypuštění) a to v návaznosti
na reálný vývoj situace ve městě nebo s ohledem na dostupné zdroje financování.
Zásadní přínosy Programu rozvoje:
o Přehledný seznam projektových záměrů (projektový zásobník).
o Seznam projektových záměrů, který je vytvořen v souladu se Strategickým plánem s cílem
splnění vize a specifických cílů (nejedná se o nahodilé nápady).
o Kontinuální, plánovaný a cílený rozvoj města.
o Přehled vhodný k plánování realizace jednotlivých projektových záměrů.
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o Přehled vhodný k plánování finančních prostředků a získávání finančních prostředků.
o Prostředek vhodný ke sledování a vyhodnocování průběhu realizace projektů a případné aktualizaci Programu rozvoje.
o Zapojení veřejnosti do procesu tvorby Strategického plánu a zároveň i tvorby vlastního Programu rozvoje.
Program rozvoje města Hořovice 2015–2020 je koncipován jako střednědobý rozvojový dokument
(6 let), který má formulovat cíle, opatření a rozvojové aktivity města do roku 2020. Jako zásadní rozvojový dokument jej přijalo Zastupitelstvo města Hořovice dne 3. září 2015 usnesením č. 3/2015,
písm. H. Na tento dokument bude navazovat Akční plán, který bude zpracováván 1x za 2 roky jako
podklad pro jednání a rozhodování orgánů města.
Obr. 1 Hierarchie dokumentů města Hořovice

Zdroj: MěÚ Hořovice 2015
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2. Použité pojmy a zkratky

Pojem

Význam pojmu

Strategický plán

Dokument na nejvyšší úrovni schválený Zastupitelstvem města
Hořovice v roce 2008 s platností do roku 2025. Má dlouhodobý
charakter (13 let).
Dokument, který vychází ze Strategického plánu a podrobněji
rozpracovává oblast opatření a rozvojových aktivit. Má střednědobý charakter (6 let).
Dokument obsahující konkrétní projekty, které realizují subjekty na území města. Má krátkodobý charakter (2 roky).
Analýza vnitřních silných a slabých stránek města a vnějších
příležitostí a hrozeb pro naplnění vize a cílů dlouhodobého
rozvoje města.
Popis ideálního výsledného stavu rozvoje města v delším časovém horizontu, rámcově určující globální cíl a základní cesty
a výsledky rozvojového procesu.
Oblasti vnitřně souvisejících problémů, jejichž řešení je významné pro dlouhodobý rozvoj města a vyžaduje soustředěnou
pozornost.
Soubor vzájemně souvisejících dílčích cílů a aktivit, vedoucích
k plnění strategických cílů v jednotlivých kritických oblastech.
Základní vývojové tendence dlouhodobého rozvoje města směřující k naplnění vize.
Obecněji formulované záměry na nejnižší úrovni návrhové části, které se naplňují podporou konkrétnějších aktivit. Konkrétní
projektové náměty získané v průběhu zpracování plánu jsou
přiřazeny k příslušným opatřením.
Konkrétní a již detailní nástroje k zajištění realizace plánovaných cílů Programu rozvoje.

Program rozvoje města

Akční plán
Analýza SWOT

Strategická vize

Kritické oblasti

Opatření
Globální cíle
Rozvojové aktivity

Projektové záměry

Zkratky použité v dokumentu
a.s.
CR
CZ-NACE
ČOV
ČR
ČSÚ
ES

akciová společnost
cestovní ruch
Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés
ropéennes (Statistická klasifikaci ekonomických činností, kterou používá EU)
čistírna odpadních vod
Česká republika
Český statistický úřad
Evropské společenství

ESÚS

Evropské seskupení pro územní spolupráci

EU
EVVO
IDS

Evropská unie
environmentální výchova a osvěta
integrovaný dopravní systém
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IROP
KPSR
MD
MěÚ
MHD
MK
MMR
MPSV
MPSV
MŠ
MŠMT
NUTS
OP D
OP PIK
OP VVV
OP Z
OP ŽP
ORP
PPP
PRV
PZ
RM
ROPID
s.o.
SO
s.p.
s.r.o.
SFDI
SFŽP
SLDB
SŠ
ÚSES
ZM
ZŠ
ZUŠ
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Integrovaný regionální operační program
Komise pro strategický rozvoj
Ministerstvo dopravy ČR
městský úřad
městská hromadná doprava
Ministerstvo kultury
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo práce a sociálních věcí
mateřská škola
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Nomenklatura územních statistických jednotek
Operační program Doprava
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Operační program Zaměstnanost
Operační program Životní prostředí
obec s rozšířenou působností
Public privat partnership (Spolupráce soukromého a veřejného sektoru)
Program rozvoje venkova
Projektový záměr
rada města
regionální organizátor pražské integrované dopravy
státní organizace
správní obvod
státní podnik
společnost s ručením omezeným
Státní fond dopravní infrastruktury
Stání fond životního prostředí
sčítání lidu, domů a bytů
střední škola
územní systém ekologické stability
zastupitelstvo města
základní škola
základní umělecká škola

8

© město Hořovice

3. Východiska zpracování
Strategické plánování je systematické řízení jakékoliv organizace (např. instituce, podniku, kraje či
města) zaměřené na to, aby tato organizace dlouhodobě naplňovala svůj hlavní účel a smysl. Tedy
například aby instituce plnila to, kvůli čemu byla zřízena, aby podnik dosahoval maximálního zisku
nebo aby se lidem ve městě dobře žilo. Tohoto cíle dosahuje organizace tím, že mobilizuje a co nejefektivněji využívá všechny vlastní zdroje a včas a správně reaguje na změny v okolním prostředí.
Proč zpracovávají strategické plány také veřejnoprávní subjekty?
o Protože si vzájemně konkurují – především o nové investice, pracovní místa, obyvatele a návštěvníky.
o Protože to zlepšuje jejich pozici při získávání vnějších (zejména dotačních) zdrojů.
o Protože jim to pomáhá sladit představy rozhodujících aktérů jejich rozvoje a dosáhnout vyšší
synergie.
o Protože to je způsob, jak můžou aktivně ovlivňovat vlastní budoucnost.
o Veřejný sektor by měl vytvářet podmínky a předpoklady pro fungování sektoru soukromého.
Strategické plánování se od ostatních druhů plánování liší tím, že:
o řeší problémy dlouhodobě a komplexně,
o pomáhá dosáhnout konsenzu v hlavních otázkách, které město musí řešit,
o umožňuje optimálně využívat zjevné i skryté lidské, finanční a další zdroje,
o neodvozuje dlouhodobé cíle od stávající podoby organizace, ale naopak od dlouhodobých cílů
odvozuje žádoucí podobu organizace,
o neomezuje se jen na plánování budoucí podoby a cílů organizace, ale zahrnuje i reagování na
budoucí vývoj vnějšího prostředí.
Hlavním nástrojem celého procesu strategického plánování je strategický plán/program rozvoje.
Představuje ucelenou sadu standardních, prakticky ověřených kroků a nástrojů řízení změn v organizaci a zároveň i samotný proces řízení těchto změn, který zahrnuje přesné určení žádoucího směru
změn, stanovení přesného postupu provádění těchto změn, vlastní provádění změn v praxi
i průběžné sledování a vyhodnocování jejich průběhu a výsledků.
Kroky a nástroje strategického plánování použité při tvorbě Programu rozvoje:
o Sběr projektových námětů (ze strany veřejnosti, MěÚ a dalších organizací ve městě).
o Ustanovení Komise pro strategický rozvoj (dále jen „KPSR“), jako poradního orgánu Rady
města Hořovice (Usnesení Rady města Hořovice č. 7 ze dne 8. dubna 2015).
o Jednání KPSR (2x) a zasílání podkladů, námětů a připomínek.
o Jednání pracovních skupin ke každé kritické oblasti (1x).
o Zveřejnění Programu rozvoje a rozeslání členům KPSR.
o Schválení Radou a Zastupitelstvem města Hořovice.
Struktura
Program rozvoje je postaven na vizi, pilířích a cílech, které mají dlouhodobý charakter. Konkrétní
kritické oblasti, opatření, aktivity a projekty jsou potom řešeny formou Akčních plánů, které budou
Červen 2015

9

© město Hořovice

sestavovány na základě aktuální finanční situace, možností a potřeb města na každý rok v rámci procesu sestavování rozpočtu. Projekty a aktivity v Akčním plánu (jeho faktický obsah) by měly být vždy
v souladu s cíli a vizí Programu rozvoje.
Zpracování návrhové části rozvojového dokumentu představuje rozhodování o tom, jaké problémy
budou prostřednictvím Programu rozvoje řešeny a jaké nástroje při tom budou použity. Tato část
dokumentu musí zároveň zodpovědět, jakým způsobem budou alokovány finanční zdroje, které bude
možné na realizaci aktivit/projektů využít.
Projektové záměry musí být v souladu s vizí města a globálními cíli a jsou zařazeny pod rozvojové
aktivity v rámci opatření a kritických oblastí. Pro lepší orientaci v Programu rozvoje je uvedena struktura základní hierarchie Strategického plánu rozvoje města Hořovice, která je rozdělena na několik
úrovní (stupňů), které se navzájem obsahově liší mírou konkrétnosti.
Obr. 2 Struktura Programu rozvoje města Hořovice 2015–2020

Program rozvoje

Vize města

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dílčí vize

Kritická oblast

Indikátory
dopadů

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Opatření
Opatření
Opatření
Opatření

Specifické cíle

Indikátory
výstupů,
výsledků

Úkoly
Úkoly
Úkoly
Úkoly
Zdroj: Strategický plán města Hořovice 2008–2025, upraveno 2015.
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Akční plán

Aktivity
Aktivity
Aktivity
Aktivity
Projekty
Projekty
Projekty
Projekty

Strategie

Kritická oblast
Kritická oblast
Kritická oblast

Návrhová část strategie je rozdělena na několik hierarchických úrovní (stupňů), které se navzájem
obsahově liší mírou konkrétnosti a hlubším popisem. Pro účely Programu rozvoje bylo stanoveno
5 základních úrovní, které tvoří „strategický skelet“ návrhové části.
Jednotlivé úrovně je možné definovat následovně:
o

Strategická vize – v moderním strategickém řízení je pohlíženo na vizi ze dvou hledisek:
1. Vize je budoucí stav, kterého chceme realizací strategického řízení dosáhnout. Měla by vždy stavět na silných stránkách města. Samozřejmě musí být pravdivá, ambiciózní, ale přitom dosažitelná.
2. Vize jako nástroj marketingu. V posledních letech se vize vnímá také velmi výrazně
marketingově. Měla by obsahovat „slogany“ či formulace, které se využívají pro propagaci města dovnitř (stávajícím občanům, podnikatelům) a ven (turistům, potenciálním investorům či obyvatelům).
Vize města Hořovice kombinuje oba tyto přístupy.

o

Dílčí vize a Globální cíle – jsou odvozeny od vize města a představují strategie nebo cesty, jak
dané vize dosáhnout. Program rozvoje obsahuje 9 globálních cílů, které se snaží naplňovat
strategickou vizi.

o

Kritické oblasti – představují strukturovanou formulaci hlavních tematických sektorů, v rámci
kterých je nutné danou problematiku řešit. Vymezení oblastí rozvoje slouží k logickému uspořádání plánu. Hlavní záměry v rámci každé kritické oblasti jsou dále rozvedeny ve strategických cílech. Stanovené strategické cíle jsou dekomponovány do jednotlivých opatření. Program rozvoje obsahuje 4 základní kritické oblasti označené čísly 1–4. První tři oblasti se váží
ke klíčovým rozvojovým oblastem města Hořovice. Poslední oblast je úzce provázána
s komunitním plánováním a cestovním ruchem.

o

Opatření – určují problémové oblasti, které jsou řešeny na úrovni rozvojových aktivit.
V Programu rozvoje je navrženo 18 opatření.

o

Specifické cíle – představují základní cestu k naplnění globálních cílů. Vycházejí z navržených
opatření.

o

Rozvojové aktivity – jsou obecněji formulované záměry na nejnižší úrovni návrhové části,
které se naplňují podporou konkrétnějších aktivit. Konkrétní projektové náměty (112) získané
v průběhu zpracování plánu jsou přiřazeny k příslušným opatřením.

o

Projekty – jsou konkrétní a již detailní nástroje k zajištění realizace plánovaných cílů Programu rozvoje (55 z projektového zásobníku).

o

Úkoly – jsou konkrétní aktivity. Představují reálně odpovědi na otázky Co?, Jak?, Kdy?, S kým?
a Za kolik?.

o

Indikátory – zvolené indikátory reflektují všechny kritické oblasti města a budou měřit míru
dosahování cílů Programu rozvoje. Pro dosažení cílů na různých úrovních byly definovány:
1. Indikátory výstupů jsou podpořené aktivity projektu. Př. otázka: Co projekt podpoří?

Červen 2015
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2. Indikátory výsledků vyjadřují přímé a okamžité účinky podpory. Př. otázka: Čeho bude
dosaženo?
3. Indikátory dopadů sledují dlouhodobější pozitivní následky podpory udržitelnost toho, čeho bylo v projektu dosaženo.
Výsledkem tohoto postupu je hierarchické uspořádání návrhové části, kde se postupuje od relativně
široce definovaných cílů až ke konkrétním opatřením a aktivitám.
Z hlediska času dochází se snižováním úrovní návrhové části ke zkracování předpokládané doby realizace. Časové horizonty realizace jednotlivých úrovní návrhové části mohou být rámcově vyjádřeny
následovně:
o
o
o
o

Rozvojová vize: střednědobá realizace.
Globální cíle: střednědobá realizace.
Kritické oblasti: krátkodobá až střednědobá realizace.
Rozvojové aktivity a projekty: krátkodobá až střednědobá realizace.

Červen 2015
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4. Analýza SWOT
Analýza SWOT je standardní metodou používanou v podnikovém a veřejně-správním managementu.
Společně s podklady ze situační analýzy by měla posloužit ke stanovení strategických cílů, priorit
a opatření návrhové části Programu rozvoje.
Principem této analýzy je jednoduché, přesné a pokud možno přímé pojmenování vlastních předností
a slabin z hlediska vnitřních podmínek života města a posouzení vnějších podmínek z hlediska příležitostí a rizik. Posílením silných stránek a eliminací slabých tak vzrůstá pravděpodobnost realizace příležitostí a omezují se rizika.
Základem analýzy jsou čtyři skupiny položek: silné stránky (z angl. strengths = S), slabé stránky (z angl.
weaknesses = W), příležitosti (z angl. opportunities = O) a hrozby (z angl. threats = T). Klasifikaci těchto skupin ilustruje následující tabulka.
Tab. 1 Klasifikace položek analýzy SWOT

Aspekty
Aspekty vycházející převážně ze současného stavu
a zevnitř území, dobře ovlivnitelné městem
Aspekty vycházející převážně z budoucího stavu
a z vnějších okolností, špatně ovlivnitelné městem

Kladné aspekty
rozvoje

Záporné aspekty
rozvoje

S

W

O

T
Zdroj: MěÚ Hořovice, 2015.

Analýza SWOT především umožňuje, aby ve stejně přehledné struktuře, v jaké je provedena analýza,
byla formulována strategie usměrnění budoucího vývoje města:
o
o
o
o

jak zachovat resp. rozvíjet jeho silné stránky,
jak odstraňovat resp. eliminovat jeho slabé stránky,
které z budoucích příležitostí lze využít pro jeho další rozvoj,
jakými cestami (prostředky, postupy) bude čelit očekávaným ohrožením jeho dalšího rozvoje.

Analýza SWOT města Hořovice vychází z původního Strategického plánu, který byl zpracován na přelomu let 2007/2008. Tehdy členové pracovních skupin definovaly jednotlivé odrážky analýzy SWOT.
Celková koncepce analýzy byla pojata jako dílčí, tudíž ke každé kritické oblasti byla vytvořena samostatná analýza SWOT, která obsahovala důležité aspekty rozvoje dané oblasti. Zpracovány tak byly
4 dílčí analýzy.
Klíčové oblasti SWOT analýzy
1.
2.
3.
4.

Územní rozvoj
Doprava a technická infrastruktura
Životní prostředí
Sociální prostředí a občanská vybavenost

Z důvodu větší srozumitelnosti je na následujících stranách prezentována pouze textová verze analýzy SWOT. Je však nutno mít na zřeteli, že zpracovaná analýza podléhá vývoji v závislosti na ekonomickém a společenském rozvoji města, nejbližšího okolí i širšího regionu a tudíž je aktuální jen omezenou
dobu. Mezním datem vzniklé analýzy SWOT města Hořovice byla situace k 7. 5. 2015 po jednání pracovních skupin.
Červen 2015
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KO 1 Územní rozvoj
Silné stránky

Slabé stránky

+ Město jako „nodální“ region s ucelenými
funkcemi (administrativní, ekonomická, sociální a kulturně-společenská)
+ Výhodná poloha města
+ Jednotný urbanistický celek s jasně vymezenými samostatnými plochami funkčního
využití
+ Dostatečné množství zeleně a volných (rekreačních) ploch v urbanistické struktuře
města
+ Kvalita přírodního zázemí města (Lesopark
Dražovka)
+ Veřejná prostranství jsou v majetku města
+ Plochy pro sportovní a oddychové aktivity
jsou lokalizovány v ucelené zóně města
+ Sportovní infrastruktura je v majetku města
+ Lokalizace průmyslové zóny mimo historickou zástavbu města
+ Úspěšná restrukturalizace průmyslového
areálu ČKD

― Majetková
roztříštěnost
pozemků
v případě rozvoje nových ploch
― Nedostatečné množství ploch pro bydlení
využitelných v krátkém časovém horizontu (chybí infrastruktura)
― Existence bytů v panelových domech
a neexistující systém revitalizace sídlišť
― Neodpovídající síť komunikací vůči rostoucím potřebám automobilové dopravy
― Nevhodné funkční a prostorové využití
vnitrobloků bytových domů
― Nízké investice do inženýrských sítí
― Špatný technický stav veřejných prostranství na území města
― Špatný technický stav sportovní infrastruktury na území města
― Není realizováno dopravní napojení rozvojových ploch, především průmyslové
zóny
― Nejasné vymezení rozvojového území
průmyslové zóny v územním plánu města
― Nedořešený územní plán města

Příležitosti

Hrozby

 Podpora revitalizace sídlišť na území města
 Podpora různých typů kvalitního bydlení
 Podpora kvality bydlení a vytváření podmínek pro občanskou vybavenost
 Revitalizace
veřejných
prostranství,
s důrazem na centrum města
 Rozvoj jihozápadní zóny města
 Rekonstrukce sportovní infrastruktury,
včetně dětských hřišť a dopravního hřiště
 Napojení průmyslové zóny na dopravní infrastrukturu
 Poskytování příležitostí pro rozvoj nových
příležitostí (orientace na nové možnosti)
 Jasné
vymezení
rozvojových
ploch
v územním plánu formou regulativů
 Zlepšení koncepčního přístupu k územněanalytickým a strategickým dokumentům
města
 Město jako developer – aktivní vstup města
do majetkově rozdrobené držby pozemků
v zónách bytové výstavby – lepší ovlivnění
urbanistického řešení ve prospěch města
Červen 2015

14

o
o
o
o

o

Nedostatek financí na rekonstrukci, provoz a údržbu ploch ve městě
Změna legislativy v oblasti bydlení (např.
trh s byty)
Zanedbaný veřejný prostor v centru města a jeho kvalita
Plánování
rozvoje
města
pouze
v krátkodobém časovém horizontu bez
dlouhodobé vize
Neexistence severního a východního obchvatu

© město Hořovice

i nastartování výstavby

KO 2 Doprava a technická infrastruktura
Silné stránky

Slabé stránky

+ Význam města vůči okolnímu regionu
+ Výborné dopravní napojení na dálniční síť
ČR (D5 Praha – Rozvadov – Norimberk)
+ Lokace na III. železničním koridoru
+ Tradice Hořovic jako dopravní křižovatky
+ Možnost vyvedení silniční tranzitní dopravy
mimo město
+ Výborné zajištění dopravní obslužnosti (železniční i autobusové)
+ Provoz bezplatné městské hromadné dopravy ve městě
+ Dostatečná síť autobusových zastávek
+ Lokace záchytného parkoviště pro kamiony
v areálu PROBO BUS, a.s.
+ Kompletní plošná plynofikace s možností
dalšího rozvoje (cca. 95%)
+ Vybudovaná síť kanalizačních sběračů
+ Vybudovaná čistírna odpadních vod

― Tranzitní doprava vedená centrem města
― Neodpovídající síť komunikací vůči rostoucím potřebám automobilové dopravy
― Špatný technický stav vnitřních komunikací
― Není realizováno dopravní napojení rozvojových ploch
― Absence provázanosti dopravní obslužnosti z pohledu integrovaných dopravních systémů Plzeňska a ROPID. Plzeňská
IDS končí v Kařezu a ROPID v Králově
Dvoře-Popovicích
― Nedostatečná kapacita parkovacích ploch
― Zastaralý a špatný technický stav kanalizační sítě na území města
― Špatná kvalita vodovodní sítě
― Nízký výtlak vodovodní sítě
― Zastaralá plynofikace města
― Nedostatečné napájení elektrické sítě
― Nedostatek záložních zdrojů energie
a alternativních tras

Příležitosti

Hrozby

 Vybudování obchvatů města
 Vytěsnění dopravy z centra města – zklidnění centra města
 Rekonstrukce komunikací
 Vybudování kruhových objezdů v kritických
místech dopravy ve městě
 Zvýšení bezpečnosti dopravy umístěním
bezpečnostních prvků
 Zpomalení dopravy při vjezdech do města
 Vybudování pěších zón ve městě
 Vybudování sítě bezbariérových chodníků
ve městě
 Zkvalitnění cyklostezek s vazbou na širší
okolí
 Řešení statické dopravy v centru města
prostřednictvím vybudování záchytných
parkovišť
 Vybudování krytých parkovacích stání
 Podpora výstavby přestupních terminálů
Červen 2015
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o

o
o

o
o

o
o
o

Neustálý nárůst tranzitní dopravy centrem města v souvislosti s nerealizací obchvatu
Zhoršování stavu vnitroměstské dopravy
Zatížení venkovního prostředí hlukem,
prachem a zplodinami z dopravy
a náročnost dodržení platných limitů
Neexistence sítě cyklostezek
Pomalá rekonstrukce komunikací vede
k neustálému investování do oprav komunikací
Nezájem veřejnosti o využívání služeb
veřejné dopravy
Neřešení kolizních míst dopravy (střet
automobilové, cyklistické a pěší dopravy)
Nekoncepční řešení dopravy v nových zastavovaných lokalitách v návaznosti na
stávající dopravní infrastruktura
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Podpora ekologických forem dopravy
Budování pěších stezek s vazbou na okolí
Rekonstrukce vodovodního řadu
Dokončení kanalizace města
Rozvoj a uplatnění nových technologií (obnovitelné, alternativní zdroje, technologie
úspor)
 Možnost čerpání finančních prostředků ze
zdrojů EU
 Využití soukromého kapitálu (např. parkovací domy)
 Průběžná aktualizace energetické koncepce
města, tak aby byl zajištěn trvale udržitelný
rozvoj

KO 3 Životní prostředí
Silné stránky

Slabé stránky

+ Vysoký podíl veřejné zeleně v intravilánu
i extravilánu města
+ Bezplatná městská veřejná doprava
+ Lokalizace vodních ploch v intravilánu města
+ Výskyt lužního lesa v okolí města (Bažantnice)
+ Dostatek kvalitní pitné vody
+ Vysoký podíl plynofikace
+ Neexistují zdroje znečištění na západní
straně města
+ Dobrá kvalita průtokové vody na Červeném
potoce
+ Existence Střední integrované školy
s orientací na životní prostředí

― Špatný technický stav technické infrastruktury vodních ploch (Valcverk)
― Vysoký podíl dopravy na území města
(hluk, znečištění, bezpečnost a prašnost)
― Zvyšující se plošná zátěž obyvatelstva
hlukem (doprava)
― Velký podíl malých stacionárních zdrojů
znečištění + nebezpečí výskytu inverzí
― Zastaralý a špatný technický stav kanalizační sítě na území města
― Nedostatečné zajištění přejímky rekonstruovaných komunikací
― Nevhodná lokalizace sběrných nádob ve
městě (lokalizační omezení)
― Existence černých skládek a starých ekologických zátěží
― Nedostatek finančních zdrojů pro řešení
infrastruktury
― Velká energetická náročnost na vytápění
některých budov v majetku města

Příležitosti

Hrozby

 Výstavba nových vodních ploch (Valcverk)
 Systematická obnova a údržba zeleně
 Rekultivace vybraných ploch ve městě (Bažantnice)
 Podpora využívání obnovitelných zdrojů
energie, technologií šetrných k ŽP
a snižování energetické náročnosti
 Rekultivace a sanace ekologických zátěží
 Podpora a rozvoj separace komunálních
Červen 2015
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o
o
o

o

Neexistující protierozní opatření Na Vysokém (příkopy, hrázky)
Omezená životnost stávající skládky
(Téměř nulová kapacita)
Neustálý nárůst tranzitní dopravy centrem města v souvislosti s nerealizací obchvatu
Vysoká sekundární prašnost na území
města
© město Hořovice

odpadů
 Při malé kapacitě sběrného dvora Školní
statek vybudovat nový vyšší kategorie
v lokalitě Stareč
 Podpora a rozvoj separace komunálních
odpadů (mj. podzemní kontejnery) na frekventovaných místech
 Podpora úspor energií
 Racionalizace parkovacích ploch ve městě
 Podpora zapojení města do národní sítě
Zdravých měst ČR
 Rozvoj výchovy a osvěty k ochraně životního prostředí se zaměřením na místní školy,
veřejnost, zajišťování osvěty v praxi
a využívání pro řešení vybraných problémů
životního prostředí
 Podpora ekologické výchovy na školách
 Aktualizace
strategických
dokumentů
v oblasti Životního prostředí
 Ekonomická stimulace racionálního využití
automobilové dopravy
 Motivační a vzdělávací program ekologické
výchovy
 Podpora výsadby interakčních prvků
 Vymezení ploch pro náhradní výsadbu dřevin

o
o
o
o

Růst cen energií
Existence staré ekologické zátěže
v lokalitě Stareč a Cihelna
Živelné pohromy (povodeň)
Neexistence dlouhodobého programu
odpadového hospodářství města

KO 4 Sociální prostředí a občanská vybavenost
Silné stránky

Slabé stránky

+ Zavedený a fungující proces komunitního
plánování
+ Nízká nezaměstnanost
+ Přirozené spádové středisko – migrace
a dojížďka do Hořovic
+ Existence Městské mateřské školy Hořovice, Jiráskova 602
+ Spolupráce mezi základními školami
+ Existence středního školství ve městě
+ Existence Základní školy, Hořovice, Sv. Čecha 455
+ Spolupráce středních škol s místními podniky
+ Silná sportovní tradice (fotbal, tenis, atletika, volejbal a badminton)
+ Velká nabídka sportovní infrastruktury
+ Silná tradice kulturních akcí (Slavíkovy Hořovice)
+ Existence oblastní nemocnice ve městě
Červen 2015
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― Absence podmínek pro studium na
středních školách pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami
― Havarijní stav kulturních zařízení (knihovna, Společenský dům)
― Chybí doprovodná infrastruktura cestovního ruchu (stravovací a ubytovací kapacity)
― Nízká bezbariérovost města, omezený
přístup vybraných institucí
― Chybí klub seniorů
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+ Rozšiřující se nabídka sociálních služeb
+ Existence pedagogicko-psychologické poradny
+ Kulturně-historické tradice s vazbou na
okolí
+ Kulturní památky s vazbou na okolí (zámek)

Příležitosti

Hrozby

 Modernizace a rekonstrukce základních
škol
 Modernizace a rozvoj mateřských škol
 Neustálá podpora základních škol ze strany
města
 Podpora mimoškolní činnosti mládeže
 Podpora sportovní činnosti pro všechny
věkové kategorie
 Rozvoj a podpora podmínek pro činnost
spolků
 Podpora sociálních služeb ve městě
 Podpora ambulantní a terénní sociální péče
ve městě
 Tvorba a podpora komunitního plánování
 Aktivní podpora politiky zaměstnanosti
 Podpora cestovního ruchu a obnovy památek
 Budování turistické infrastruktury
 Otevření vojenského újezdu Brdy a vyhlášení CHKO
 Podpora bezbariérovosti města
 Systematická podpora bezpečnosti ve městě
 Možnost čerpání financí ze strukturálních
a investičních fondů EU a jiných externích
veřejných zdrojů
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o
o
o
o
o
o
o

Stárnutí populace
Nárůst
drobné
trestné
činnosti
a vandalismu
Úpadek maloobchodní sítě
Příliv sociálně problémových skupin
Nárůst heren – nutná regulace
Chybějící sociální bydlení
Chybějící byty
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5. Základní pilíře Programu rozvoje
Strategická vize 2020
Město Hořovice je v roce 2025 dynamicky se rozvíjející a udržované město
s funkčním a harmonickým urbanistickým řešením, ekonomicky a sociálně stabilním prostředím, výbornou dopravní dostupností, s kvalitním veřejným prostorem a bydlením, kvalitní veřejnou správou, bohatou nabídkou služeb, kulturním a sportovním zázemím, poskytující dobré podmínky pro život všech obyvatel.

Globální cíl 1
Udržet a navázat na stávající postavení města
v systému osídlení a na urbanistickou tradici,
rozvinout ji a dosáhnout vyvážené funkční
a prostorové struktury města.

Globální cíl 2
Revitalizovat jádro města tak, aby Hořovice
měly fungující, prosperující a reprezentativní
centrum, které bude přívětivým veřejným
prostorem pro všechny jeho obyvatele
a návštěvníky.

Globální cíl 3
Zachovat a revitalizovat historicky cenné zóny
města – Žižkov, městský hřbitov.

Globální cíl 4
Vybudovat funkční a bezpečný dopravní
systém splňující požadavky realizace vnitřních a vnějších dopravních vztahů, navazující
na tradiční urbanistické hodnoty a kvalitu
životního prostředí města, v souladu s principy udržitelného rozvoje.

Globální cíl 5
Zajistit kvalitní technickou infrastrukturu
šetrnou k životnímu prostředí, vytvářející
podmínky pro optimální rozvoj města.

Globální cíl 6
Environmentálně rozvíjet město v souladu
s principy udržitelného rozvoje.

Globální cíl 7
Usilovat o zařazení města do Národní sítě
Zdravých měst.

Globální cíl 8
Trvale zlepšovat zdravotní péči a sociální
služby ve městě zapojením zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů.

Globální cíl 9
Vytvořit přívětivou tvář města jako města pro
příjemný život, kulturu a sport, pro rozvoj
osobnosti a zdraví, které oceňují jeho
obyvatelé i návštěvníci.

KO 1 Územní
rozvoj
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KO 2 Doprava
a technická
infrastruktura

KO 3 Životní
prostředí
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KO 4 Sociální
prostředí
a občanská
vybavenost
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6. Strategická vize a globální cíle
Strategická vize tvoří „vstupní bránu“ do návrhové části Programu rozvoje. Jejím smyslem je určit
zásadní rozvojovou orientaci města ve střednědobém horizontu, tj. do roku 2020. Vize formuluje
a popisuje stav, jehož by mělo být v budoucnosti dosaženo v daném území, přičemž jednotlivé části
návrhu (strategické cíle, kritické oblasti, opatření, aktivity a projekty) jsou prostředkem k jejímu dosažení a naplnění. Stručná formulace vize, poslání a hodnot zaručuje městu nejen to, že má jasnou
představu o sledovaných cílech, ale také usnadňuje sdílení této představy s ostatními lidmi. Jedním
z hlavních úkolů člověka stojícího v čele jakékoliv organizace, je udávat směr, kterým se mají ostatní
ubírat.
Program rozvoje města Hořovice 2015–2020 je koncipován jako střednědobý rozvojový dokument.
Důvodem je zajištění návaznosti dlouhodobé koncepce rozvoje města obsažené se Strategickém plánu, pro které jsou navrženy globální cíle a kritické oblasti tohoto Strategického plánu. V rámci Programu rozvoje jsou výjimečně uvedena i opatření dlouhodobějšího charakteru, o kterých je nutné
uvažovat již v rámci střednědobého plánovacího procesu. Strategická vize města Hořovice byla formulována s ohledem na potřebu trvale udržitelného rozvoje a s vědomím, že jen od jasných vizí lze
přejít k realizaci přínosných aktivit.

Vize města Hořovice do roku 2025
Město Hořovice je v roce 2025 dynamicky se rozvíjející a udržované město
s funkčním a harmonickým urbanistickým řešením, ekonomicky a sociálně stabilním
prostředím, výbornou dopravní dostupností, s kvalitním veřejným prostorem
a bydlením, kvalitní veřejnou správou, bohatou nabídkou služeb, kulturním
a sportovním zázemím, poskytující dobré podmínky pro život všech obyvatel.
Definování strategické vize je konsenzem (všeobecnou dohodou) Komise pro strategický rozvoj města
Hořovice a souhrnným strategickým pohledem na další rozvoj města. K naplnění celkové vize města
byly stanoveny globální strategické cíle, které svým charakterem a zaměřením naplňují stanovenou
vizi města.
Pro naplnění strategické vize svého rozvoje do roku 2025 si město Hořovice stanovuje následujících
7 globálních cílů:
o

GC 1: Udržet a navázat na stávající postavení města v systému osídlení a na urbanistickou
tradici, rozvinout ji a dosáhnout vyvážené funkční a prostorové struktury města.

o

GC 2: Revitalizovat jádro města tak, aby Hořovice měly fungující, prosperující a reprezentativní
centrum, které bude přívětivým veřejným prostorem pro všechny jeho obyvatele
a návštěvníky.

o

GC 3: Zachovat a revitalizovat historicky cenné zóny města – Žižkov, městský hřbitov.

o

GC 4: Vybudovat funkční a bezpečný dopravní systém splňující požadavky realizace vnitřních
a vnějších dopravních vztahů, navazující na tradiční urbanistické hodnoty a kvalitu životního
prostředí města, v souladu s principy udržitelného rozvoje.
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o

GC 5: Zajistit kvalitní technickou infrastrukturu šetrnou k životnímu prostředí, vytvářející
podmínky pro optimální rozvoj města.

o

GC 6: Environmentálně rozvíjet město v souladu s principy udržitelného rozvoje.

o

GC 7: Usilovat o zařazení města do Národní sítě Zdravých měst.

o

GC 8: Trvale zlepšovat zdravotní péči a sociální služby ve městě zapojením zadavatelů,
poskytovatelů a uživatelů.

o

GC 9: Vytvořit přívětivou tvář města jako města pro příjemný život, kulturu a sport, pro rozvoj
osobnosti a zdraví, které oceňují jeho obyvatelé i návštěvníci.

Červen 2015
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7. Vymezení kritických oblastí
Na základě struktury Strategického plánu z roku 2008 a s ohledem na aktuální potřeby města byly
zvoleny kritické (klíčové) oblasti, které tvoří základní pilíře rozvoje města v horizontu 6 let. V souladu
se zachováním jednotného pojmosloví v Programu rozvoje byly definovány základní rozvojové pilíře,
které nesou pojmenování „Kritické oblasti“. Číselné označení je arabskými čísly 1–4. Pro další označení opatření a rozvojových aktivit je následně použito desetinné třídění.
Dlouhodobý rozvoj města Hořovic se opírá o 4 základní pilíře:
1. Historické a kulturní tradice. Konkurenceschopnost města Hořovice s využitím podpory
ekonomiky a podnikatelské infrastruktury. Územní rozvoj spojený s koncepčním využíváním všech ploch vymezených územním plánem.
2.

Pozice města Hořovice v těsné blízkosti dálnice D5 a z toho vyplývající funkční dopravní
a technická infrastruktura.

3.

Udržitelné, zachovalé a šetrné životní prostředí s odkazem na trvale udržitelný rozvoj

4.

Sociální a lidský kapitál úzce spojený s podporou vzdělávání, cestovním ruchem
a volnočasovými aktivitami. Lokalizace významných přírodních, historických a kulturních
památek a jejich využití pro účely cestovního ruchu. Kvalitní sociální základnu pro poskytování sociální péče a eliminaci negativních sociálních jevů a podporu zdravotnických služeb ve městě.

Tyto pilíře rozvoje byly zvoleny také jako pořádací princip prací na Programu rozvoje
a jeho základní kritické oblasti:

Kritická oblast 1
Územní rozvoj

Kritická oblast 2
Doprava
a technická infrastruktura

Červen 2015

 Urbanistická kvalita (prostorový rozvoj města, revitalizace
a rekonstrukce centra města, předměstí a sídlišť, péče
o památky, historické dědictví, revitalizace brownfields (nevyužívaných zastavěných ploch).
 Podpora bytové výstavby.
 Městské jádro a veřejná prostranství ve městě.
 Podpora a zázemí pro stávající podnikatele a iniciace nových
podnikatelských subjektů a podnikatelských lokalit.
 Rozvoj cyklistické a pěší dopravy (cyklostezky, stezky pro pěší,
naučné stezky).
 Rozvoj hromadné dopravy a dopravní obslužnosti.
 Zklidnění tranzitní dopravy (obchvaty města).
 Bezpečnost a plynulost silničního provozu (rekonstrukce komunikací, výstavba nových komunikací, přechody, bezpečnostní
prvky).
 Negativní vlivy dopravy.
 Doprava v klidu (parkoviště a plochy pro odstavení kamionů).
 Využití obnovitelných zdrojů energie.
 Rekonstrukce sítí ve městě (kanalizační, energetické a elektrické
sítě, vodovody).
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Kritická oblast 3
Životní prostředí

Kritická oblast 4
Sociální prostředí
a občanská vybavenost










Zlepšení kvality ovzduší.
Hluk a jeho snižování.
Maximální možné zachování stávající zeleně.
Stabilizace veřejných prostranství ve městě.
Využití zpracování komunálního odpadu.
Sběrné dvory a jejich využití.
Revitalizace krajiny.
Komunitní plánování a environmentální vzdělávání.

 Školství a vzdělávání.
 Sociální oblast (služby, soc. bydlení, bariéry).
 Zdravotnictví a zdravotní péče (Nemocnice, soukromé ordinace,
zdravotnická zařízení).
 Bezpečnost (kriminalita, doprava, integrace, bariéry).
 Komunitní plánování.
 Širší společenské vztahy (prevence, sociálně patologické jevy,
neziskový sektor).
 Infrastruktura pro kulturu, volný čas a sport (podpora a rozvoj
budov, zařízení, institucí a služeb pro volný čas).
 Kulturní, sportovní a ostatní volnočasové aktivity (podpora
a rozvoj sportovních a volnočasových aktivit - organizovaných
i neorganizovaných, institucionalizovaných).
 Infrastruktura a služby v oblasti cestovního ruchu.

Důležitým hlediskem výběru a formulace kritických oblastí bylo podchycení vybraných oblastí rozvoje města zvoleného na základě konsensu Komise pro strategický rozvoj. Rozdělení na Kritické
oblasti poskytuje i možnost členění Programu rozvoje.
Pro každou ze čtyř kritických oblastí byly vypracovány základní charakteristiky a souhrny opatření
a rozvojových aktivit (tzv. karty opatření), které budou následně převedeny do podoby konkrétních
projektů v Akčním plánu. Akční plán bude zpracováván 1x za 2 roky garantem. Ačkoli jsou jednotlivá
opatření rozdělena do kritických oblastí, jejich charakter je často průřezový tzn., že realizací jedné
aktivity v dané kritické oblasti dochází k řešení problémů v jiné oblasti, či opatření. V rámci zajištění
přehledu Programu rozvoje do logické struktury jsou rozdělena jednotlivá opatření u každé kritické
oblasti na dva celky:
A) Opatření průřezová,
B) Opatření odvětvová.

Ad A) Vzhledem k širšímu zaměření kritických oblastí jsou některá opatření svým charakterem průřezová – podmiňují realizaci strategických cílů stanovených opatření navazujících kritických oblastí.
Některá opatření jsou uskutečnitelná pouze za podmínky realizace jiného opatření nebo je takový
postup přinejmenším vhodný. Při správné koordinaci během realizace se jednotlivé aktivity vzájemně
posílí a výsledný efekt může být znásoben. Z uvedených důvodů je nutno chápat tento „výčet opatření a rozvojových aktivit“ jako provázaný celek. Proto u každého opatření je uveden i výčet navazujících opatření, které tvoří provázanost s daným opatřením.
Červen 2015
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Výčet průřezových opatření, která mají vazbu na ostatní opatření obsažená ve více kritických oblastech, je uvedena v tabulce č. 2. Průřezová opatření jsou především orientována na oblasti
s polytematickým zaměřením (území rozvoj, dopravní infrastruktura, financování aktivit, podpora
podnikání apod.). Proto není důležité opakovat opatření ve všech oblastech, ale rozvojová aktivita
v rámci opatření je uvedena pouze u jednoho opatření s vazbou na další opatření, kde mohou být
aktivity následně využity.
Tab. 2 Vazby mezi průřezovými opatřeními

Průřezové opatření

Vazba na ostatní opatření

1.1 Realizace kvalitní dopravní infrastruktu- 2.1 Zklidnění a odklonění dopravy mimo centrum
ry
města
2.2 Řešení dopravy ve městě, nemotorová doprava
3.3 Čistota ovzduší a snižování hlukové zátěže
4.4 Zkvalitnění cestovního ruchu ve městě
4.5 Zvyšování bezpečnosti ve městě
1.2 Koncepční podpora rozvoje bydlení
1.4 Udržitelný rozvoj kvality života
1.3 Podpora podnikání a rozvoj nových pří- 2.4 Rekonstrukce technických sítí
ležitostí
3.1 Zlepšení stavu přírody a krajiny
1.4 Udržitelný rozvoj kvality života
1.2 Koncepční podpora rozvoje bydlení
2.1 Zklidnění a odklonění dopravy mimo centrum
města
3.3 Čistota ovzduší a snižování hlukové zátěže
3.4 Udržitelný systém odpadového hospodářství
3.5 Informovaná a aktivní veřejnost, environmentální
systémy
4.2 Sociální a zdravotní služby
4.3 Podpora a rozvoj kulturního a společenského
života ve městě
4.5 Zvyšování bezpečnosti ve městě
2.1 Zklidnění a odklonění dopravy mimo 1.1 Realizace kvalitní dopravní infrastruktury
centrum města
3.3 Čistota ovzduší a snižování hlukové zátěže
4.5 Zvyšování bezpečnosti ve městě
2.2 Řešení dopravy ve městě, nemotorová 1.1 Realizace kvalitní dopravní infrastruktury
doprava
4.5 Zvyšování bezpečnosti ve městě
2.4 Rekonstrukce technických sítí
1.3 Podpora podnikání a rozvoj nových příležitostí
3.2 Řešení vodního hospodářství ve městě
3.4 Udržitelný systém odpadového hospodářství
3.1 Zlepšení stavu přírody a krajiny
1.3 Podpora podnikání a rozvoj nových příležitostí
3.2 Řešení vodního hospodářství ve městě
2.4 Rekonstrukce technických sítí
3.3 Čistota ovzduší a snižování hlukové zátě- 1.1 Realizace kvalitní dopravní infrastruktury
že
2.1 Zklidnění a odklonění dopravy mimo centrum
města
3.4 Udržitelný systém odpadového hospo- 1.4 Udržitelný rozvoj kvality života
dářství
2.4 Rekonstrukce technických sítí
3.5 Informovaná a aktivní veřejnost, envi- 1.4 Udržitelný rozvoj kvality života
ronmentální systémy
4.2 Sociální a zdravotní služby
1.4 Udržitelný rozvoj kvality života
Červen 2015
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4.3
Podpora
a
rozvoj
kulturního 1.4 Udržitelný rozvoj kvality života
a společenského života ve městě
4.4 Zkvalitnění cestovního ruchu ve městě
1.1 Realizace kvalitní dopravní infrastruktury
4.5 Zvyšování bezpečnosti ve městě

1.1 Realizace kvalitní dopravní infrastruktury
1.4 Udržitelný rozvoj kvality života
2.1 Zklidnění a odklonění dopravy mimo centrum
města
2.2 Řešení dopravy ve městě, nemotorová doprava
Zdroj: MěÚ Hořovice, 2015.

Ad B) Odvětvová opatření svým charakterem naplňují pouze jednu oblast řešení problémů
a rozvojové aktivity jsou uskutečnitelné samostatně bez jakékoli vazby na další opatření či rozvojovou
aktivitu. Jedná se především o opatření v oblasti dopravy, životního prostředí, sportu, cestovního
ruchu, vzdělání, bezpečnosti a ochrany obyvatel a sociální oblasti.
Tab. 3 Celkový přehled kritických oblastí a opatření

Kritická oblast 1

Územní rozvoj

Opatření 1.1

Realizace kvalitní dopravní infrastruktury

Opatření 1.2

Koncepční podpora rozvoje bydlení

Opatření 1.3

Podpora podnikání a rozvoj nových příležitostí

Opatření 1.4

Udržitelný rozvoj kvality života

Kritická oblast 2

Doprava a technická infrastruktura

Opatření 2.1

Zklidnění a odklonění dopravy mimo centrum města

Opatření 2.2

Řešení dopravy ve městě, nemotorová doprava

Opatření 2.3

Statická doprava ve městě

Opatření 2.4

Rekonstrukce technických sítí

Kritická oblast 3

Životní prostředí

Opatření 3.1

Zlepšení stavu přírody a krajiny

Opatření 3.2

Řešení vodního hospodářství ve městě

Opatření 3.3

Čistota ovzduší a snižování hlukové zátěže

Opatření 3.4

Udržitelný systém odpadového hospodářství

Opatření 3.5

Informovaná a aktivní veřejnost, environmentální systémy

Kritická oblast 4

Sociální prostředí a občanská vybavenost

Opatření 4.1

Udržitelná podpora vzdělávání a školství ve městě

Opatření 4.2

Sociální a zdravotní služby

Opatření 4.3

Podpora a rozvoj kulturního a společenského života ve městě
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Opatření 4.4

Zkvalitnění cestovního ruchu ve městě

Opatření 4.5

Zvyšování bezpečnosti ve městě
Zdroj: MěÚ Hořovice, 2015.

Vysvětlivky karty opatření

Název opatření
Název rozvojové
aktivity
Název a číslo
projektu ze
zásobníku
Realizující subjekty
Možné další
subjekty podílející se na aktivitě
Možné zdroje
financování
aktivit
Indikátor dopadu ve vazbě
na globální cíl
opatření

Indikátor výstupu nebo
výsledku ve
vazbě na specifický cíl opatření
Možné zdroje
pro ověření dat
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8. Strategie kritických oblastí
8.1 KO 1 Územní rozvoj
Výchozí dílčí vize:
 Město jednoznačně prostorově vymezené vůči okolní krajině, s vyváženým rozložením
a promíšením funkcí, s polyfunkčním živým jádrem města a s možností získat přiměřené bydlení.
Přehled opatření a aktivit KO 1:
Tab. 4 Celkový přehled kritických oblastí, opatření a aktivit v KO 1

KO 1

Územní rozvoj

Opatření 1.1
Aktivita 1.1.1
Aktivita 1.1.2
Aktivita 1.1.3
Aktivita 1.1.4
Aktivita 1.1.5
Aktivita 1.1.6
Aktivita 1.1.7

Realizace kvalitní dopravní infrastruktury
Podpora výstavby obchvatů města
Aktualizace generelu dopravy
Podpora parkovacích ploch v prostoru před a za nádražím
Podpora rozvoje cyklostezek na území města a jeho okolí
Zklidnění dopravy ve vybraných částech města
Podpora dopravní obslužnosti ve městě
Vytvoření koncepce hipostezek

Opatření 1.2
Aktivita 1.2.1
Aktivita 1.2.2
Aktivita 1.2.3
Aktivita 1.2.4
Aktivita 1.2.5
Aktivita 1.2.6
Aktivita 1.2.7
Aktivita 1.2.8
Aktivita 1.2.9
Opatření 1.3
Aktivita 1.3.1
Aktivita 1.3.2
Aktivita 1.3.3
Aktivita 1.3.4
Aktivita 1.3.5
Aktivita 1.3.6
Aktivita 1.3.7
Opatření 1.4
Aktivita 1.4.1
Aktivita 1.4.2
Červen 2015

Koncepční podpora rozvoje bydlení
Zřízení funkce městského architekta
Koncepční řízení rozvoje města
Identifikace prostor pro bydlení a aktivní hledání nových rozvojových ploch
Podpora spolupráce s vlastníky pozemků při novém využití ploch
Podpora soukromého kapitálu (investorství) při nové bytové výstavbě
Podpora infrastruktury a síťování nových ploch pro bydlení
Kvalitní informace a přístup městského úřadu k potenciálním zájemcům o bydlení
Příprava koncepce finanční podpory bydlení = město jako developer
Doplňkové služby sociální infrastruktury v nových rozvojových plochách
i v centru města
Podpora podnikání a rozvoj nových příležitostí
Podpora příležitostí pro rozvoj podnikatelských aktivit (industriální zóna)
Podpořit vznik technologických center a podnikatelských inkubátorů
Podpora tvorby nových pracovních míst
Podpora vzniku dalších nabídek vzdělávání se zaměřením na perspektivní obory
Vytvoření kapacitních datových a informačních kanálů
Podpora energetické koncepce s ohledem na trvale udržitelný rozvoj
Určit plochy pro náhradní výsadbu zeleně
Udržitelný rozvoj kvality života
Regenerace a revitalizace veřejných prostranství s důrazem na centrum města
Koncepční podpora a údržba stávající sportovní infrastruktury
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Aktivita 1.4.3
Aktivita 1.4.4
Aktivita 1.4.5
Aktivita 1.4.6
Aktivita 1.4.7

Posílení absorpční a administrativní kapacity městského úřadu při využívání externích zdrojů financování
Podpora kvalitní, pravidelné a promyšlené aktualizace územně-plánovací dokumentace
Zapojení města do Národní sítě zdravých měst
Průběžné zkvalitňování veřejné správy
Komplexní řešení lokality Žižkov (infrastruktura)
Zdroj: MěÚ Hořovice, 2015.

8.1.1 Popis a karty opatření KO 1
1.1 Realizace kvalitní dopravní infrastruktury
Výchozí situace:
Město Hořovice trpí velkou zátěží tranzitní dopravy. V těsné blízkosti města prochází dálnice D5
a Hořovice jsou napojeny na dálnici exitem 34 (Žebrák). Územím města probíhají silnice II. a III. třídy
a několik místních komunikací. Podle sčítání dopravy v roce 2010 projelo centrem města za 24 hod.
na silnici II/114 a II/117 celkem 8 092 vozidel, z toho 1 275 těžká motorová vozidla, 6 736 osobní
a dodávková vozidla a 81 jednostopá motorová vozidla. Intenzita provozu se samozřejmě v čase zvyšuje. Město je dopravním uzlem a spádovou oblastí pro okolní obce (36 obcí). Pro Hořovice je železniční spojení významným rozvojovým faktorem. Lokace významné železniční trati, která prošla rozsáhlou modernizací v souvislosti s výstavbou III. železničního koridoru, dodala městu nový rozměr.
Hořovicemi prochází dvoukolejná rychlíková elektrifikovaná trať č. 170 Praha - Beroun – Plzeň- Cheb
– Schirding, která je součástí III. železničního koridoru Cheb - Plzeň - Praha - Olomouc - Mosty
u Jablunkova. Spojení ve směru Praha – Plzeň a zpět je zajištěno v hodinových intervalech. Slabou
stránkou je absence provázanosti dopravní obslužnosti z pohledu integrovaných dopravních systémů
Plzeňska a ROPID. Plzeňská IDS končí v Kařezu a ROPID v Králově Dvoře-Popovicích.
Hořovice jsou významným centrem dojížďky, ale zároveň také vyjížďky za prací. Podle posledního
SLDB 2011 současně více jak polovina ekonomicky aktivních osob bydlících ve městě vyjíždí za prací
jinam, zvláště do Prahy (30 %), do Plzně (21 %).
Specifické cíle:
 Cílem opatření je svést podíl tranzitní dopravy mimo centrum a historickou zástavbu prostřednictvím vybudování obchvatů města a zklidnění dopravy v centru města
 Snížit podíl tranzitní dopravy ve městě
 Snížit negativní dopady silniční dopravy na život ve městě
 Zvýšit bezpečnost silničního provozu
Vazba na globální cíle:

 GC 4

Typ opatření:

 Průřezové

Vazba na prioritní oblast/
opatření:
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 2.1 Zklidnění a odklonění dopravy mimo centrum města
 2.2 Řešení dopravy ve městě, nemotorová doprava
 3.3 Čistota ovzduší a snižování hlukové zátěže
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 4.4 Zkvalitnění cestovního ruchu ve městě
 4.5 Zvyšování bezpečnosti ve městě
Karta opatření

Opatření 1.1 Realizace kvalitní dopravní infrastruktury
1.1.1 Podpora výstavby obchvatů města
 Prosazení výstavby severního a východního obchvatu města Hořovice
na silnicích II. třídy.
 Vybudování východního obchvatu města+realizace Dopravní studie
z 07/2008,Revize 01 (PZ 31).
1.1.2. Aktualizace generelu dopravy


Rozvojové aktivity/projekty naplňující
opatření:

Průběžná aktualizace generelu dopravy v souladu s koncepcí územního plánování města Hořovice v rozsahu zákona č. 136/2006 Sb., ve
znění pozdějších předpisů.
1.1.3 Podpora parkovacích ploch v prostoru před a za nádražím
 Výstavba a zřízení nových parkovacích míst na pozemcích města
a Správy železniční dopravní cesty, s.o. v prostoru před a za nádražím.
 Prodloužení podchodu pod kolejištěm v prostoru za nádražím.
 Prodloužení podchodu pod nástupišti nádraží ČD s vyústěním na severní stranu kolejiště a vybudování odstavného parkoviště pro cestující
vlakem (PZ 32).
1.1.4 Podpora rozvoje cyklostezek na území města a jeho okolí
 Vybudování cyklostezky Hořovice - V Krejcárku (PZ 8).
 Prodloužení cesty "do práce" - Vystrkov - Lom - Hořovice - Praskolesy –
2. etapa cyklostezky podél Červeného potoka (PZ 11).
 Cyklostezka Hořovice – Žebrák podél silnice 117/2 (PZ 26).
 Cesta pro pěší a cyklisty mezi Lidovým domem a Panskou zahradou (PZ
36).
1.1.5 Zklidnění dopravy ve vybraných částech města


Cesta pro pěší a cyklisty mezi Lidovým domem a Panskou zahradou (PZ
36).
 Úprava dopravních značek, zrcadla (PZ 2).
 Dopravní úpravy křižovatky u ZŠ Svatopluka Čecha (PZ 14).
 Kruhový miniobjezd u Nám. B. Němcové (PZ 34).
1.1.6 Podpora dopravní obslužnosti ve městě
 Ekologická autobusová doprava (PZ 23).
 Autobusové nádraží, Hořovice, Náměstí Boženy Němcové - výstavba
provozní budovy (PZ 39 a 52).
1.1.7 Vytvoření koncepce hipostezek
/
Subjekty realizující
rozvojové aktivity:

 Město Hořovice, MěÚ, odbor technický a dopravní, odbor výstavby
a životního prostředí
 Středočeský kraj, krajský úřad

Subjekty spolupracující
na realizaci aktivit:

 Správa a údržba silnic Středočeského kraje
 Státní fond dopravní infrastruktury
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 Ředitelství silnic a dálnic ČR
 Soukromé instituce

Možné zdroje financování rozvojových aktivit:









Rozpočet města Hořovice
Rozpočet Středočeského kraje
Státní rozpočet
Dotace a granty Středočeského kraje
Dotace a granty SFDI
OP D
IROP
Indikátory sledování

Indikátor dopadů:

 Snížení podílu transitní dopravy v centru města v letech sčítání dopravy o 10 % (index 2020/2015)
 Zvýšení dopravní bezpečnosti o 2 % (index 2020/2015)

Indikátor výstupů,
výsledků:












Počet realizovaných projektů
Délka vybudovaných chodníků (v m)
Délka opravených chodníků (v m)
Nově vybudou parkovací stání (v m2)
Délka nově vybudovaných cyklostezek (v m)
Datum zahájení výstavby
Datum kolaudace
Počet vytvořených koncepcí
Objem financí z externích zdrojů
Objem získané dotace

Zdroje ověření:







Realizované projekty
MěÚ Hořovice, odbor technický a dopravní
ČSÚ
Ministerstvo dopravy
Sčítání dopravy 2015, 2020

1.2 Koncepční podpora rozvoje bydlení
Výchozí situace:
Město Hořovice je regionálním centrem. Existuje zájem obyvatel bydlet a pracovat v Hořovicích
v lokalitách s kvalitním přírodním zázemím a s navázáním na založenou tradici kvalitní architektury.
Město má předpoklady pro příchod investorů v oblasti bydlení, výroby a služeb, což umožní postupně
eliminovat nedostatečnou intenzitu bytové výstavby a nepříznivé tendence v bydlení. Město má dostatek přestavbových ploch, do kterých lze přednostně umisťovat investice, nicméně je důležité vždy
vyhodnocovat umístění nové zástavby ve vztahu k územnímu plánu.
Specifické cíle:
 Dostatek ploch pro novou zástavbu
 Existence koncepčního přístupu k plánování
 Existence soukromého developera ve městě
Červen 2015
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Vazba na globální cíle:

 GC 1, 2 a 9

Typ opatření:

 Průřezové

Vazba na prioritní oblast/
opatření:

 1.4 Udržitelný rozvoj kvality života

Karta opatření

Opatření 1.2 Koncepční podpora rozvoje bydlení
1.2.1 Zřízení funkce městského architekta
/
1.2.2. Koncepční řízení rozvoje města
 Pokračování procesu strategického plánování.
 Přijetí principů strategického a procesního řízení.
1.2.3 Identifikace prostor pro bydlení a aktivní hledání nových rozvojových ploch
/
1.2.4 Podpora spolupráce s vlastníky pozemků při novém využití ploch
/
Rozvojové aktivity/projekty naplňující
opatření:

1.2.5 Podpora soukromého kapitálu (investorství) při nové bytové výstavbě
/
1.2.6 Podpora infrastruktury a síťování nových ploch pro bydlení
/
1.2.7 Kvalitní informace a přístup městského úřadu k potenciálním zájemcům o bydlení
/
1.2.8 Příprava koncepce finanční podpory bydlení = město jako developer
/
1.2.9 Doplňkové služby sociální infrastruktury v nových rozvojových plochách i v centru města
/

Subjekty realizující
rozvojové aktivity:

 Město Hořovice, odbor technický a dopravní, odbor výstavby
a životního prostředí, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
 Soukromé subjekty (podniky, devepoler)

Subjekty spolupracující
na realizaci aktivit:

 Vlastníci nemovitostí
 Organizace poskytující sociální a návazné služby na území města (Digitus Mise, o.p.s., Domov Na Výsluní, Svaz neslyšících a nedoslýchavých
v ČR, krajská organizace Středočeského kraje, Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Hořovice)
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Možné zdroje financování rozvojových aktivit:









Rozpočet města Hořovice
Dotace a granty Středočeského kraje
Státní rozpočet
OP Z
IROP
PRV
Soukromé prostředky
Indikátory sledování

Indikátor dopadů:

Indikátor výstupů,
výsledků:

Zdroje ověření:

 Udržení počtu obyvatel města Hořovice nad hranicí 6 500 obyvatel
(index 2020/2015)
 Zvýšení podílu nových ploch pro podnikání (index 2020/2015)









Počet realizovaných projektů
Počet vytvořených koncepcí
Podíl spokojených obyvatel (v %)
Index zastavěnosti ploch
Index zelených ploch
Rozloha ploch připravených pro investice (v m2)
Rozloha revitalizovaných a nových funkčních ploch (v ha)
Počet rekonstruovaných objektů, event. počet nových
v nástavbách
 Počet objektů sociální infrastruktury v nových plochách
 Objem financí z externích zdrojů
 Objem získané dotace





bytů

Realizované projekty
MěÚ Hořovice, odbor technický a dopravní
ČSÚ
Územní plán města Hořovice (MěÚ Hořovice, odbor výstavby)

1.3 Podpora podnikání a rozvoj nových příležitostí
Výchozí situace:
Současná ekonomická struktura Hořovic je obrazem staršího i nedávného vývoje města. Zejména
historický vývoj profiluje dosud ekonomiku města jako výrazné regionální centrum správy, školství
a kultury s ohledem na silné vazby velkých měst ve vzdálenějším okolí (Beroun, Příbram, Rokycany,
Plzeň, Praha).
I přes rozvoj těžkého průmyslu v období po 2. světové válce zůstala ekonomická struktura Hořovic
pestrá, pokud jde o výrobní i nevýrobní obory, a vyvážená, pokud jde o podíly zemědělství, průmyslu
a stavebnictví. Výrazně vyšší je však podíl dopravy, spojů, obchodů, komerčních a veřejných služeb.
Ve městě Hořovice je k 31. 12. 2014 registrováno na 1 682 podnikatelských subjektů a jejich počet
má mírně rostoucí tendenci. 70,6 % tvoří živnostníci, 9,8 % obchodní společnosti a pouze 1 % akciové
společnosti. Z hlediska klasifikace CZ-NACE tvoří největší počet subjekty podnikající ve velkoobchodě
a maloobchodě, opravy motorových vozidel (22,9 %).
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Specifické cíle:
 Aby aktivity města a podnikatelské záměry podnikatelů byly v souladu a byl tak podpořen
rozvoj podnikatelských aktivit, je nutné mít dostatek informací na obou stranách. Proto je
nutné vytvoření takového systému, který by vzájemnou informovanost a komunikaci podpořil
Vazba na globální cíle:

 GC 1 a 2

Typ opatření:

 Průřezové

Vazba na prioritní oblast/
opatření:

 2.4 Rekonstrukce technických sítí
 3.1 Zlepšení stavu přírody a krajiny

Karta opatření

Opatření 1.3 Podpora podnikání a rozvoj nových příležitostí
1.3.1 Podpora příležitostí pro rozvoj podnikatelských aktivit (industriální
zóna)
/
1.3.2. Podpořit vznik technologických center a podnikatelských inkubátorů
/
1.3.3 Podpora tvorby nových pracovních míst
/
Rozvojové aktivity/projekty naplňující
opatření:

1.3.4 Podpora vzniku dalších nabídek vzdělávání se zaměřením na perspektivní obory
/
1.3.5 Vytvoření kapacitních datových a informačních kanálů
/
1.3.6 Podpora energetické koncepce s ohledem na trvale udržitelný rozvoj
/
1.3.7 Určit plochy pro náhradní výsadbu zeleně
/

Subjekty realizující
rozvojové aktivity:
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 Město Hořovice, MěÚ, odbor výstavby a životního prostředí, odbor
technický a dopravní
 Organizace zřízené městem (Městská správa bytového a nebytového
fondu Hořovice)
 Soukromé subjekty (podniky)
 Středočeský kraj a jím zřízené organizace
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Subjekty spolupracující
na realizaci aktivit:

 Úřad práce ČR
 Školy a školská zařízení

Možné zdroje financování rozvojových aktivit:










Rozpočet města Hořovice
Dotace a granty Středočeského kraje
Státní rozpočet
OP Z
IROP
OP PIK
Aktivní politika zaměstnanosti
Soukromé prostředky






Indikátory sledování
Počet ekonomicky aktivních obyvatel (index 2020/2015)
Zvýšení podílu nových ploch pro podnikání (index 2020/2015)
Zvýšení zaměstnanosti obyvatel o 1 % (index 2020/2015)
Zvýšení ekonomické aktivity obyvatel o 1 % (index 2020/2015)

Indikátor dopadů:

Indikátor výstupů,
výsledků:

 Počet realizovaných projektů
 Počet společných projektů s podnikatelskou sférou
 Počet organizovaných setkání zástupců města s podnikatelskou veřejností
 Počet nových podnikatelských subjektů v podnikatelském inkubátoru
a technologickém centru
 Počet pracovních míst v podnikatelském inkubátoru a technologickém
centru
 Počet nově vytvořených pracovních míst
 Počet nově vytvořených pracovních míst pro občany se specifickými
potřebami
 Počet malých, středních a velkých podnikatelských subjektů se sídlem
ve městě
 Rozloha ploch připravených pro investice (v m2)
 Rozloha revitalizovaných a nových funkčních ploch (v ha)
 Objem financí z externích zdrojů
 Objem získané dotace

Zdroje ověření:
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Realizované projekty
ČSÚ
MěÚ Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí
MPSV
Statistiky soukromých subjektů
Územní plán města Hořovice
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1.4 Udržitelný rozvoj kvality života
Výchozí situace:
V důsledku historického vývoje i vysoké vyjížďky za prací je ve městě slabá místní kultura i tradice
angažovanosti obyvatel ve veřejných záležitostech. Městská samospráva věnuje značnou pozornost
posílení občanské společnosti ve městě. Občané se zajímají o vzhled a kvalitu prostředí v okolí svého
bydliště i v celém městě, avšak nejsou zvyklí společně usilovat o zlepšení tohoto stavu.
Ve městě jsou veřejné plochy využívané pro krátkodobý odpočinek, jako jsou parky, dětská hřiště,
veřejně přístupná hřiště aj. Nabídka ploch však není dostačující, v některých lokalitách chybí dětská
hřiště (Západní sídliště), chybí drobná infrastruktura (lavičky, odpadkové koše, informační panely) a je
také třeba zlepšit stav veřejné zeleně.
Město věnuje značnou pozornost úpravě veřejných prostranství. Přesto charakter současného využití
a architektonická hodnota některých veřejných ploch neodpovídá současným potřebám obyvatel,
využívajícím tato místa, ani možnostem, které tato místa skýtají. Do plánování změn ve využití
a vzhledu veřejných prostranství bude zapojena veřejnost pravidelně užívající tato místa.
Hořovice jsou od roku 2003 jednou z 205 obcí s rozšířenou působností v ČR a zároveň sídlo pověřeného obecního úřadu. Obvod s rozšířenou působností Hořovice je svou rozlohou 24 617 ha šestým
nejmenším obvodem a počtem obyvatel 29 057 (k 31. 12. 2013) devátým nejmenším. Tvoří ho 37
obcí, z nichž 3 mají statut města – Hořovice (zároveň sídlo pověřeného obecního úřadu), Hostomice
a Žebrák. I přesto, že jsou v tak malém obvodě tři města, z důvodu jejich malé velikosti je podíl městského obyvatelstva nejnižší ve Středočeském kraji.
Specifické cíle:
 Aby aktivity města a podnikatelské záměry podnikatelů byly v souladu a byl tak podpořen
rozvoj podnikatelských aktivit, je nutné mít dostatek informací na obou stranách. Proto je
nutné vytvoření takového systému, který by vzájemnou informovanost a komunikaci podpořil
Vazba na globální cíle:

 GC 1, 2, 3, 4, 6, 7 a 8

Typ opatření:

 Průřezové

Vazba na prioritní oblast/
opatření:

 1.2 Koncepční podpora rozvoje bydlení
 2.1 Zklidnění a odklonění dopravy mimo centrum města
 3.3 Čistota ovzduší a snižování hlukové zátěže
 3.4 Udržitelný systém odpadového hospodářství
 3.5 Informovaná a aktivní veřejnost, environmentální systémy
 4.2 Sociální a zdravotní služby
 4.3 Podpora a rozvoj kulturního a společenského života ve městě
 4.5 Zvyšování bezpečnosti ve městě

Karta opatření

Opatření 1.4 Udržitelný rozvoj kvality života
1.4.1 Regenerace a revitalizace veřejných prostranství s důrazem na centrum města
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Revitalizace Palackého nám. (PZ 54).

1.4.2. Koncepční podpora a údržba stávající sportovní infrastruktury



Rekonstrukce přírodního bazénu v aquaparku (PZ 4).
Krytý plavecký bazén, Hořovice, Klostermannova 1253 - 2. a 3. etapa
rekonstrukce (PZ 43).
1.4.3 Posílení absorpční a administrativní kapacity městského úřadu při
využívání externích zdrojů financování
/
Rozvojové aktivity/projekty naplňující
opatření:

1.4.4 Podpora kvalitní, pravidelné a promyšlené aktualizace územněplánovací dokumentace
 Průběžná aktualizace generelu dopravy v souladu s koncepcí územního plánování města Hořovice v rozsahu zákona č. 136/2006 Sb., ve
znění pozdějších předpisů.
1.4.5 Zapojení města do Národní sítě zdravých měst


Zapojení města Hořovice do sítě zdravých měst v kategorii „Zájemci“.

1.4.6 Průběžné zkvalitňování veřejné správy
 Vzdělávání úředníků, členů ZM a RM, zástupců samosprávy podle zákona č. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
 Zavádění moderních informačních technologií.
 Podpora e-governmentu.
 Podpory registrů.
1.4.7 Komplexní řešení lokality Žižkov (infrastruktura)
/

Subjekty realizující
rozvojové aktivity:

 Město Hořovice, odbory MěÚ
 Organizace zřízené městem (Městská správa bytového a nebytového
fondu Hořovice, Městské kulturní centrum Hořovice, Městská mateřská škola Hořovice, 1. základní škola Hořovice, 2. základní škola Hořovice, Domov Na Výsluní Hořovice a Domeček Hořovice)
 Soukromé subjekty (podniky)

Subjekty spolupracující
na realizaci aktivit:

 Středočeský kraj a jím zřízené organizace
 Národní síť zdravých měst ČR
 Ministerstvo vnitra ČR

Možné zdroje financování rozvojových aktivit:










Rozpočet města Hořovice
Dotace a granty Středočeského kraje
Státní rozpočet
OP Z
IROP
PRV
Aktivní politika zaměstnanosti
Soukromé prostředky
Indikátory sledování

Červen 2015
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Indikátor dopadů:

 Udržení počtu obyvatel města Hořovice nad hranicí 6 700 obyvatel
(index 2020/2015)






Indikátor výstupů,
výsledků:

Zdroje ověření:

Červen 2015

Počet realizovaných projektů
Rozloha revitalizovaných a nových funkčních ploch (v ha)
2
Plocha rekonstruované sportovní infrastruktury (v m )
Počet koncepčně strategických dokumentů
Datum zapojení města do sítě zdravých měst (kategorie Zájemci)

 Počet absolvovaných školení zaměstnanců samosprávy a MěÚ Hořovice
 Počet podpořených osob
 Počet úspěšně podpořených osob
 Objem financí z externích zdrojů
 Objem získané dotace
 Realizované projekty
 MěÚ Hořovice – tajemník, odbor výstavby a životního prostředí, odbor
technický a dopravní
 ČSÚ
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8.2 KO 2 Doprava a technická infrastruktura
Výchozí dílčí vize:
 Město s vyváženým funkčním dopravním systémem šetrným k životnímu prostředí
s významnou rolí veřejné dopravy, propojenou sítí cyklostezek, usměrněnou automobilovou dopravou a kvalitním železničním a dálničním napojením na okolní regiony i svět.
 Město s kvalitní, fungující a hospodárnou technickou infrastrukturou šetrnou k životnímu
prostředí a nenarušující vzhled města, se zajištěnými podmínkami pro optimální rozvoj
zásobování energiemi.
Přehled opatření a aktivit KO 2:
Tab. 5 Celkový přehled kritických oblastí, opatření a aktivit v KO 2

KO 2

Doprava a technická infrastruktura
Opatření 2.1
Aktivita 2.1.1
Aktivita 2.1.2
Aktivita 2.1.3
Aktivita 2.1.4

Zklidnění a odklonění dopravy mimo centrum města
Vybudování východního obchvatu města
Vybudování severního obchvatu
Pěší zóna v centru města
Komplexní řešení dopravy ve vybraných oblastech města

Opatření 2.2

Řešení dopravy ve městě, nemotorová doprava

Aktivita 2.2.1
Aktivita 2.2.2
Aktivita 2.2.3
Aktivita 2.2.4
Aktivita 2.2.5
Aktivita 2.2.6
Aktivita 2.2.7
Aktivita 2.2.8
Aktivita 2.2.9
Aktivita 2.2.10
Aktivita 2.2.11
Opatření 2.3
Aktivita 2.3.1
Aktivita 2.3.2
Aktivita 2.3.3
Aktivita 2.3.4
Aktivita 2.3.5
Opatření 2.4
Aktivita 2.4.1
Aktivita 2.4.2
Červen 2015

Dokončení rekonstrukce autobusového nádraží (výpravní budova)
Podpora ekologické formy MHD
Rekonstrukce místních komunikací
Podpora výstavby a bezbariérovosti pěších stezek a chodníků
Budování a podpora rozvoje cyklostezek a návaznost na síť v okolí města
Vybudování lávky pro pěší H. Šlosara - BILLA
Zvýšení bezpečnosti při vjezdu do města
Zvýšení bezpečnosti chodců
Řešení dopravní situace v prostoru před nemocnicí
Řešení dopravní situace v prostoru Sv. Čecha - nám. B. Němcové
Zapojení města Hořovice do integrovaných dopravních systémů ROPID
a Integrovaná doprava Plzeňska
Statická doprava ve městě
Podpora zónového přístupu k parkování
Posílení parkovacích míst ve městě
Parkovací domy Višňovka, Západní sídliště
Záchytné parkoviště před a za nádražím
Podzemní parkování pod Palackého nám.
Rekonstrukce technických sítí
Dokončení kanalizační sítě města
Kanalizace Stareč
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Aktivita 2.4.3
Aktivita 2.4.4
Aktivita 2.4.5
Aktivita 2.4.6
Aktivita 2.4.7
Aktivita 2.4.8
Aktivita 2.4.9

Rekonstrukce vodovodních řadů
Rekonstrukce veřejného osvětlení
Rekonstrukce energetických sítí
Výstavba kanalizačního sběrače odpadních vod
Podpora moderních datových sítí
Kanalizace Masarykova
Podpora nezávislých zdrojů energie bez záboru nezastavěné plochy
Zdroj: MěÚ Hořovice, 2015.

8.2.1 Popis a karty opatření KO 2
2.1 Zklidnění a odklonění dopravy mimo centrum města

Výchozí situace: viz opatření 1.1
Specifické cíle:
 Snížit negativní dopady silniční dopravy na život ve městě
 Odvést tranzitní dopravu mimo centrum města
 Zvýšit bezpečnost silničního provozu
 Zvýšit bezpečnost chodců
Vazba na globální cíle:

 GC 4 a 6

Typ opatření:

 Průřezové

Vazba na prioritní oblast/
opatření:

 1.1 Realizace kvalitní dopravní infrastruktury
 3.3 Čistota ovzduší a snižování hlukové zátěže
 4.5 Zvyšování bezpečnosti ve městě

Karta opatření

Opatření 2.1 Zklidnění a odklonění dopravy mimo centrum města
2.1.1 Vybudování východního obchvatu města
 Vybudování východního obchvatu města+realizace Dopravní studie
z 07/2008,Revize 01 (PZ 31).
2.1.2. Vybudování severního obchvatu
 Přípravy na vybudování severního obchvatu města.
Rozvojové aktivity/projekty naplňující
opatření:

Červen 2015

2.1.3 Pěší zóna v centru města
 Cesta pro pěší a cyklisty mezi Lidovým domem a Panskou zahradou (PZ
35).
 Panská zahrada – oáza klidu (revitalizace celé zahrady) (PZ 37).
 Revitalizace Palackého náměstí (PZ 54).
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Subjekty realizující
rozvojové aktivity:

2.1.4 Komplexní řešení dopravy ve vybraných oblastech města
 Lidl - stanice STK.
 Na Cintlovce - Sklenářka.
 Nádraží - Letná.
 Cintlovka - Masarykova.
 Sklenářka - Masarykova.
 Kruhové objezdy v Masarykově ulici (PZ 55)
 Město Hořovice, MěÚ, odbor výstavby a životního prostředí, odbor
technický a dopravní
 Středočeský kraj, krajský úřad

Subjekty spolupracující
na realizaci aktivit:






Správa a údržba silnic Středočeského kraje
Státní fond dopravní infrastruktury
Ředitelství silnic a dálnic
Soukromé instituce

Možné zdroje financování rozvojových aktivit:








Rozpočet města Hořovice
Rozpočet Středočeského kraje
Dotace a granty Středočeského kraje
Dotace a granty SFDI
OP D
IROP
Indikátory sledování

Indikátor dopadů:

 Snížení podílu transitní dopravy v centru města v letech sčítání dopravy o 10 % (index 2020/2015)
 Zvýšení dopravní bezpečnosti o 2 % (index 2020/2015)

Indikátor výstupů,
výsledků:












Zdroje ověření:

 Realizované projekty
 Město Hořovice, MěÚ, odbor výstavby a životního prostředí, odbor
technický a dopravní
 ČSÚ
 Ministerstvo dopravy
 Sčítání dopravy 2015, 2020

Červen 2015

Počet realizovaných projektů
Délka vybudovaných chodníků (v m)
Délka opravených chodníků (v m)
Rozloha nově vybudovaných parkovací stání (v m2)
Délka nově vybudovaných cyklostezek (v m)
Datum zahájení výstavby
Datum kolaudace
Počet vytvořených koncepcí
Objem financí z externích zdrojů
Objem získané dotace
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2.2 Řešení dopravy ve městě, nemotorová doprava
Výchozí situace: viz opatření 1.1
Specifické cíle:
 Zajistit kvalitní dopravní obslužnost na území města
 Zvýšit využívání jízdního kola pro místní dopravu
 Zvýšit bezpečnost pohybu chodců a cyklistů
Vazba na globální cíle:

 GC 4 a 6

Typ opatření:

 Průřezové

Vazba na prioritní oblast/
opatření:

 1.1 Realizace kvalitní dopravní infrastruktury
 4.5 Zvyšování bezpečnosti ve městě

Karta opatření

Opatření 2.2 Řešení dopravy ve městě, nemotorová doprava
2.2.1 Dokončení rekonstrukce autobusového nádraží (výpravní budova)
 Autobusové nádraží, Hořovice, Náměstí Boženy Němcové – výstavba
provozní budovy (PZ 39 a 52).
2.2.2. Podpora ekologické formy MHD


Rozvojové aktivity/projekty naplňující
opatření:

Červen 2015

Ekologická autobusová doprava (PZ 23).

2.2.3 Rekonstrukce místních komunikací
 Úprava dopravních značek, zrcadla (PZ 2).
 Dopravní úpravy křižovatky u ZŠ Svatopluka Čecha (PZ 14).
 Kruhový miniobjezd u Nám. B. Němcové (PZ 34).
 Křižovatka Úzké a Nerudovy ulice (střed místa 49.8375153N,
13.9019494E) (PZ 21 a 30).
 Oprava části ulice Úzká v Hořovicích (střed místa 49.8366803N,
13.9002050E) (PZ 35).
 Rekonstrukce vybraných komunikací (PZ 53).
2.2.4 Podpora výstavby a bezbariérovosti pěších stezek a chodníků


Cesta pro pěší a cyklisty mezi Lidovým domem a Panskou zahradou (PZ
35).
 Bezbariérové úpravy (PZ 1).
2.2.5 Budování a podpora rozvoje cyklostezek a návaznost na síť v okolí
města
 Vybudování cyklostezky Hořovice – V Krejcárku (PZ 8).
 Prodloužení cesty „do práce“ – Vystrkov – Lom – Hořovice – Praskolesy
– 2. Etapa cyklostezky podél Červeného potoka (PZ 11).
 Cyklostezka Hořovice – Žebrák podél silnice 117/2 (PZ 26).
 Cesta pro pěší a cyklisty mezi Lidovým domem a Panskou zahradou (PZ
36).
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2.2.6 Vybudování lávky pro pěší H. Šlosara – BILLA
/
2.2.7 Zvýšení bezpečnosti při vjezdu do města
 Zpomalovací retardéry, optické a hlukové pruhy.
2.2.8 Zvýšení bezpečnosti chodců
/
2.2.9 Řešení dopravní situace v prostoru před nemocnicí
/
2.2.10 Řešení dopravní situace v prostoru Sv. Čecha – nám. B. Němcové
 Dopravní úpravy křižovatky u ZŠ Svatopluka Čecha (PZ 14).
 Kruhový miniobjezd u Nám. B. Němcové (PZ 34).
2.2.11 Zapojení města Hořovice do integrovaných dopravních systémů
ROPID a Integrovaná doprava Plzeňska
/
Subjekty realizující
rozvojové aktivity:

 Město Hořovice, MěÚ, odbor výstavby a životního prostředí, odbor
technický a dopravní
 Středočeský kraj, krajský úřad

Subjekty spolupracující
na realizaci aktivit:






Správa a údržba silnic Středočeského kraje
Státní fond dopravní infrastruktury
Ředitelství silnic a dálnic
Soukromé instituce

Možné zdroje financování rozvojových aktivit:









Rozpočet města Hořovice
Rozpočet Středočeského kraje
Státní rozpočet
Dotace a granty Středočeského kraje
Dotace a granty SFDI
OP D
IROP

Indikátor dopadů:

Indikátor výstupů,
výsledků:

Červen 2015

Indikátory sledování
 Zvýšení dopravní bezpečnosti o 2 % (index 2020/2015)
 Udržení dopravní obslužnosti na stávající úrovni










Počet realizovaných projektů
Zapojení města do IDS Plzeňska nebo ROPID
Počet nových autobusů s ekologickým pohonem.
Datum kolaudace stavby
Počet čestujících MHD
Podíl ekologicky šetrných prostředků MHD / všechny prostředky MHD
Délka rekonstruovaných úseků (v m)
Délka nově vybudovaných lávek (v m)
Délka nově vybudovaných cyklotras (v m)
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 Délka nově vybudovaných cyklostezek (v m)
 Počet nových bezbariérových přístupů na komunikace pro nemotorovou dopravu
 Počet nově instalovaných zařízení zvukové a jiné signalizace pro nevidomé
 Změna počtu dopravních nehod na úsecích dotčených intervencí (%)
 Počet nehod cyklistů
 Objem financí z externích zdrojů
 Objem získané dotace

Zdroje ověření:

 Realizované projekty
 MěÚ Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, odbor technický
a dopravní
 ČSÚ
 Policie ČR
 Městská policie Hořovice
 Ministerstvo dopravy
 Sčítání dopravy 2015, 2020
 Nemocnice Hořovice – NH Hospital, a.s.

2.3 Statická doprava ve městě
Výchozí situace:
Stávající stav řešení nároků statické dopravy je prezentován především současnou úpravou odstavných ploch na Palackého nám. a na odstavných plochách mezi ulicemi Pražskou a Jiráskovou. Další
významnou kapacitou v centrální části je náměstí Svobody. Dalšími možnostmi parkování jsou především parkovací místa situovaná u velkých nákupních středisek ve městě (Lidl, Penny Market, COOP
Jednota a BILLA). Zde se nachází řádově 200 parkovacích míst.
Současná kapacita parkovacích míst města je nedostatečná. Se zvyšujícími se nároky na dopravu je
nutné počítat s rozšířením parkovacích ploch/domů v oblasti nemocnice, Palackého nám., Západního
sídliště a sídliště Višňovka a autobusového terminálu na Náměstí Boženy Němcové.
Specifické cíle:
 Zvýšení podílu parkovacích ploch na území města (2 parkovací místa v bytových domech při
nové výstavbě)
 Řešení statické dopravy ve městě
Vazba na globální cíle:

 GC 4 a 6

Typ opatření:

 Odvětvové

Červen 2015
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Karta opatření

Opatření 2.3 Statická doprava ve městě
2.3.1 Podpora zónového přístupu k parkování
/
2.3.2. Posílení parkovacích míst ve městě

Rozvojové aktivity/projekty naplňující
opatření:

Parkovací stání u nemocnice.

2.3.3 Parkovací domy Višňovka, Západní sídliště a Pražská
 Parkovací dům Pražská (PZ 40).
2.3.4 Záchytné parkoviště před a za nádražím
 Prodloužení podchodu pod nástupišti nádraží ČD s vyústěním na severní stranu kolejiště a vybudování odstavného parkoviště pro cestující
vlakem (PZ 32).
2.3.5 Podzemní parkování pod Palackého nám.
 Parkoviště pod Palackého náměstím (PZ 33).

Subjekty realizující
rozvojové aktivity:

 Město Hořovice, MěÚ, odbor výstavby a životního prostředí, odbor
technický a dopravní
 Soukromé subjekty

Subjekty spolupracující
na realizaci aktivit:

 Státní fond dopravní infrastruktury
 Soukromé subjekty (možnost PPP)

Možné zdroje financování rozvojových aktivit:







Indikátor dopadů:

Rozpočet města Hořovice
Rozpočet Středočeského kraje
Dotace a granty Středočeského kraje
Dotace a granty SFDI
OP D

Indikátory sledování
 Zvýšení počtu parkovacích míst (index 2020/2015)
 Zklidnění dopravy o 5 % (index 2020/2015)

Indikátor výstupů,
výsledků:












Zdroje ověření:

 Realizované projekty
 Územní plán města Hořovice
 MěÚ Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, odbor technický

Červen 2015

Počet realizovaných projektů
Počet nově vybudovaných zón k parkování
Počet nově vybudovaných parkovacích míst
Počet vzniklých parkovacích a odstavných míst v parkovacích domech
Počet přepravených osob na železnici
Datum zahájení výstavby
Datum kolaudace
Počet vytvořených koncepcí
Objem financí z externích zdrojů
Objem získané dotace
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a dopravní
Městská policie Hořovice
České dráhy, a.s.
Ministerstvo dopravy
Sčítání dopravy 2015, 2020

2.4 Rekonstrukce technických sítí
Výchozí situace:
Zásobování vodou a energií, odvod splaškové vody i napojení na telekomunikační sítě je v Hořovicích
zajištěno uspokojivě a podíl domácností s přípojkou k jednotlivým sítím je v ČR nadprůměrný. To však
neznamená, že vše je optimální. Problémy lze očekávat také v souvislosti se zvýšením zátěže sítě
v důsledku nové výstavby.
Město Hořovice má jednotnou kanalizační síť napojenou na městskou ČOV. Stavba čistírny odpadních
vod byla zahájena v březnu 1987, ve zkušebním provozu byla od září 1992 do září 1994 a do trvalého
provozu byla spuštěna 1. 10 1994. Na stávající ČOV je v současné době napojeno 6 500 obyvatel.
Specifické cíle:
 Zkvalitnění evidence informací o stavu inženýrských sítí
 Optimalizace technických sítí na území měst
 Postupná rekonstrukce technických sítí
Vazba na globální cíle:

 GC 5

Typ opatření:

 Průřezové

Vazba na prioritní oblast/
opatření:

 1.3 Podpora podnikání a rozvoj nových příležitostí
 3.2 Řešení vodního hospodářství ve městě
 3.4 Udržitelný systém odpadového hospodářství

Karta opatření

Opatření 2.4 Rekonstrukce technických sítí
2.4.1 Dokončení kanalizační sítě města
/
2.4.2. Kanalizace Stareč
/
2.4.3 Rekonstrukce vodovodních řadů
/
2.4.4 Rekonstrukce veřejného osvětlení
Rozvojové aktivity/projekty naplňující

/
2.4.5 Rekonstrukce energetických sítí
/

Červen 2015

45

© město Hořovice

opatření:

2.4.6 Výstavba kanalizačního sběrače odpadních vod
/
2.4.7 Podpora moderních datových sítí
/
2.4.8 Kanalizace Masarykova
/
2.4.9 Podpora nezávislých zdrojů energie bez záboru nezastavěné plochy
/

Subjekty realizující
rozvojové aktivity:

 Město Hořovice, MěÚ, odbor výstavby a životního prostředí, odbor
technický a dopravní
 Soukromé subjekty
 Správci sítí (České dráhy, a.s., Správa železniční dopravní cesty, s.o. ,
Vodovody a kanalizace Beroun, ČEZ Distribuce, a.s., RWE Distribuční
služby, s.r.o., Policie ČR, Telefonica O2, T-Mobile)

Subjekty spolupracující
na realizaci aktivit:

 Středočeský kraj, krajský úřad
 Správa a údržba silnic Středočeského kraje
 Soukromé subjekty

Možné zdroje financování rozvojových aktivit:









Rozpočet města Hořovice
Rozpočet Středočeského kraje
Státní rozpočet
Dotace a granty Středočeského kraje
Dotace a granty SFDI
OP D
OP ŽP
Indikátory sledování

Indikátor dopadů:

 Počet domácností napojených na kanalizaci (index 2021/2011)
 Snížení energetické náročnosti o 5 % (index 2020/2015)

Indikátor výstupů,
výsledků:













Zdroje ověření:

 Realizované projekty
 MěÚ Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, odbor technický
a dopravní

Červen 2015

Počet realizovaných projektů
Datum kolaudace stavby
Datum výstavby
Délka rekonstruovaných úseků kanalizace (v m)
Délka rekonstruovaných úseků veřejného osvětlení (v m)
Délka nově vybudované kanalizace (v m)
Délka nově vybudovaného veřejného osvětlení (v m)
Počet domácností vybavených rychlým připojením na Internet
Délka zkapacitněných a modernizovaných úseků sítě (v m)
Objem financí z externích zdrojů
Objem získané dotace
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 ČSÚ (SLDB 2021)
 Správci sítí (České dráhy, a.s., Správa železniční dopravní cesty, s.o. ,
Vodovody a kanalizace Beroun, ČEZ Distribuce, a.s., RWE Distribuční
služby, s.r.o., Policie ČR, Telefonica O2, T-Mobile)

Červen 2015
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8.3 KO 3 Životní prostředí
Výchozí dílčí vize:
 Město zdravé a čisté, s dostatkem veřejné zeleně, rozvíjející se v souladu s principy udržitelného rozvoje a respektující principy předběžné opatrnosti, se zavedeným systémem péče
o životní prostředí, chránící přírodu a krajinu, respektující svou kapacitu a limity území a vytvářející dobré životní prostředí pro své občany.
Přehled opatření a aktivit KO 3:
Tab. 6 Celkový přehled kritických oblastí, opatření a aktivit v KO 3

KO 3

Životní prostředí
Opatření 3.1
Aktivita 3.1.1
Aktivita 3.1.2
Aktivita 3.1.3
Aktivita 3.1.4
Aktivita 3.1.5
Aktivita 3.1.6
Aktivita 3.1.7
Aktivita 3.1.8

Zlepšení stavu přírody a krajiny
Kvalitní systém údržby a obnovy zeleně a čistoty komunikací
Komplexní systém kontroly úrovně ŽP ve městě
Vybudováním obchvatu města snižovat negativní dopady na ŽP
Rekultivace ekologických zátěží Stareč, Cihelna
Snižování energetické náročnosti budov v majetku města
Podpora lesů zvláštního určení (Dražovka, Bažantnice, Remízek)
Zachování a obnova přírodních krajinných prvků
Aktualizace a výsadba prvků ÚSES

Opatření 3.2

Řešení vodního hospodářství ve městě

Aktivita 3.2.1
Aktivita 3.2.2
Aktivita 3.2.3
Aktivita 3.2.4
Aktivita 3.2.5
Aktivita 3.2.6
Opatření 3.3
Aktivita 3.3.1
Aktivita 3.3.2
Opatření 3.4
Aktivita 3.4.1
Aktivita 3.4.2
Aktivita 3.4.3
Aktivita 3.4.4
Opatření 3.5
Aktivita 3.5.1
Aktivita 3.5.2

Protipovodňová opatření
Rekultivace vodních ploch na území města (Valcverk)
Výstavba nových vodních ploch (Bažantnice, Stareč)
Revitalizace drobných vodních toků (Žákův náhon)
Realizace protierozních opatření
Zadržení vody v krajině
Čistota ovzduší a snižování hlukové zátěže
Hluková problematika města
Ekologická autobusová doprava
Udržitelný systém odpadového hospodářství
Udržitelný systém odpadového hospodářství
Navýšení kapacity sběrných míst
Výstavba sběrného dvora
Zřízení třídírny odpadů
Informovaná a aktivní veřejnost, environmentální systémy
Výchova a osvěta občanů k ochraně ŽP
Zapojení města do Národní sítě zdravých měst
Zdroj: MěÚ Hořovice, 2015.
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8.3.1 Popis a karty opatření KO 3
3.1 Zlepšení stavu přírody a krajiny
Výchozí situace:
Město leží v esteticky hodnotné kulturní krajině, avšak vzhledem k jeho exponované poloze
a koncentraci ekonomických aktivit ve městě je na krajinu a složky životního prostředí vyvíjen velký
tlak. To se negativně odráží jak ve stavu životního prostředí, tak ve kvalitě života obyvatel. Hořovicko
je lesnatý, kopcovitý, chladnější a v důsledku silikátových vrstev i méně úrodný kraj než sousední
vápenaté Berounsko. Území města je z hlediska charakteru krajiny značně členité se střídajícími se
zastavěnými, zemědělskými a lesnatými oblastmi.
Samotné město je obehnáno prstencem zemědělsky obdělávané půdy, na kterou především na jihu
a jihovýchodě navazuje lesnatá oblast Brd a na severu a severozápadě navazuje Křivoklátská pahorkatina.
Na území města se vyskytuje několik menších černých skládek a starých ekologických zátěží (např.
Stareč), které jsou spojovány s průmyslovou tradicí města.
Bytová výstavba v Hořovicích probíhala v době, kdy nebyly známy současné technologie na snížení
energetických ztrát budov. Zvláště se to týká bytových domů realizovaných panelovou technologií.
Specifické cíle:
 Vytvořit systém monitorování stavu životního prostředí ve městě
 Zlepšit úpravu veřejných prostranství
 Zapojit veřejnost do plánování úprav veřejných prostranství
 Rekultivace starých ekologických zátěží
Vazba na globální cíle:

 GC 4, 5, 6 a 7

Typ opatření:

 Průřezové

Vazba na prioritní oblast/
opatření:

 1.3 Podpora podnikání a rozvoj nových příležitostí

Karta opatření

Opatření 3.1 Zlepšení stavu přírody a krajiny
3.1.1 Kvalitní systém údržby a obnovy zeleně a čistoty komunikací
/
Rozvojové aktivity/projekty naplňující
opatření:

3.1.2 Komplexní systém kontroly úrovně ŽP ve městě
/
3.1.3 Vybudováním obchvatu města snižovat negativní dopady na ŽP
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Přípravy na vybudování severního obchvatu města.

3.1.4 Rekultivace ekologických zátěží Stareč, Cihelna
/
3.1.5 Snižování energetické náročnosti budov v majetku města


MŠ Větrná, Hořovice, Větrná 869 – zateplení a výměna oken zatím nezrekonstruovaného pavilonu (PZ 47).
 MěÚ 640, Hořovice, Palackého nám. 640 – dokončení rekonstrukce
budovy vč. Zateplení a výměny oken (PZ 49).
 MěÚ 2, Hořovice, Palackého nám. 2 – rekonstrukce a zateplení budovy
radnice vč. Dvora a prostranství před kinem (PZ 50).
 Společenský dům, kino a klub Labe, knihovna a obřadní síň Hořovice –
zateplení a rekonstrukce (PZ 51).
 Vybudování solárních kolektorů a fotovoltaických panelů na střechách
budov v majetku města.
3.1.6 Podpora lesů zvláštního určení (Dražovka, Bažantnice, Remízek)


Prales v Dražovce (PZ 37).

3.1.7 Zachování a obnova přírodních krajinných prvků



Revitalizace Žákova náhonu (PZ 6).
Zpracování projektu a realizace – propojení lesa Remízek s plochou
sídliště Višňovka (PZ 10).
 Zachování přírodního bohatství – vegetace v oblasti Západního sídliště
ve stejné zelené ploše (PZ 12).
 Naučná stezka Dražovka (PZ 20).
 Panská zahrada – oáza klidu (revitalizace celé zahrady) (PZ 36).
 Panská zahrada – úpravy a rozšíření směrem k areálu Starého zámku
(PZ 48).
3.1.8 Aktualizace a výsadba prvků ÚSES
/
Subjekty realizující
rozvojové aktivity:



Město Hořovice, MěÚ, odbor výstavby a životního prostředí, odbor
technický a dopravní
 Soukromé subjekty, vlastníci pozemků

Subjekty spolupracující
na realizaci aktivit:

 Středočeský kraj, Krajský úřad
 AVE CZ s.r.o.

Možné zdroje financování rozvojových aktivit:








Rozpočet města Hořovice
Rozpočet Středočeského kraje
Státní rozpočet
Dotace a granty Středočeského kraje
Dotace a granty SFŽP
OP ŽP
Indikátory sledování

Indikátor dopadů:
Červen 2015
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 Ekologická stopa města
 Snížení energetické náročnosti budov o 5 %

Indikátor výstupů,
výsledků:












Zdroje ověření:

 Realizované projekty
 MěÚ Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, odbor technický
a dopravní
 ČSÚ
 Iniciativa TIMUR
 AVE CZ s.r.o.
 Územní plán Hořovice

Počet realizovaných projektů
Datum kolaudace stavby
Datum výstavby
Rozloha sanovaného území (v m2)
Počet zateplených budov
Plocha lesů zvláštního určení (v ha)
Plocha nově vybudovaných vodních ploch (v ha)
Počet nových prvků ÚSES v území
Objem financí z externích zdrojů
Objem získané dotace

3.2 Řešení vodního hospodářství ve městě
Výchozí situace:
Město i převážná část regionu náleží do povodí Vltavy. Nejvýznamnějším správcem vodních toků je
Povodí Vltavy s.p., závod Berounka. Na katastrálním území města Hořovice se nachází několik vodních toků, z nichž největší význam má Červený potok. Červený potok má značně dlouhé povodí. Vyvěrá v mokřadech lesního pohoří pod Zadními Baštinami a ze slepenců u Neřežína vstupuje do červených komárovských vrstev – odtud i jeho název. Protéká vodní nádrží Záskalskou, rybníky Dráteník
a Červený, v obci Komárov se spojuje s Jalovým potokem tekoucím od Kvaně. Nejmalebnější
břidlicové pozadí vytváří Červenému potoku právě hořovický svah až ke křemencovému hřbetu Dražovky. Problémem města je nedostatečná protipovodňová ochrana a to hlavně absence retenčních
nádrží. Regulace koryta Červeného potoka v úseku jatka – Valdek byla již realizována. Na území města je lokalizováno několik významných vodních ploch, které si zaslouží zvláštní ochranu.
Specifické cíle:
 Dostatečná ochrana města před povodní
 Zlepšit odtokové poměry ve městě
 Zvýšit samočisticí schopnost toků
Vazba na globální cíle:

 GC 4, 5 a 6

Typ opatření:

 Průřezové
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Vazba na prioritní oblast/
opatření:

 2.4 Rekonstrukce technických sítí

Karta opatření

Opatření 3.2 Řešení vodního hospodářství ve městě
3.2.1 Protipovodňová opatření
/
3.2.2 Rekultivace vodních ploch na území města (Valcverk)
/
3.2.3 Výstavba nových vodních ploch (Bažantnice, Stareč)


Obnova malé vodní nádrže Bažantnice (PZ 7).

3.2.4 Revitalizace drobných vodních toků (Žákův náhon)
Rozvojové aktivity/projekty naplňující
opatření:



Revitalizace Žákova náhonu (PZ 6).

3.2.5 Realizace protierozních opatření
 Výstavba protierozních opatření - Na Vysokém (PZ 5).
 Opatření proti erozi zemědělské půdy (PZ 16).
3.2.6 Zadržení vody v krajině


Water harvesting (PZ 15).

Subjekty realizující
rozvojové aktivity:

 Město Hořovice, MěÚ, odbor výstavby a životního prostředí, odbor
technický a dopravní
 Povodí Vltavy, s.p.
 Soukromé subjekty, vlastníci pozemků

Subjekty spolupracující
na realizaci aktivit:

 Středočeský kraj
 Státní fond životního prostředí

Možné zdroje financování rozvojových aktivit:








Rozpočet města Hořovice
Rozpočet Středočeského kraje
Státní rozpočet
Dotace a granty Středočeského kraje
Dotace a granty SFŽP
OP ŽP
Indikátory sledování

Indikátor dopadů:
Indikátor výstupů,
výsledků:
Červen 2015

 Zvýšení ochrany obyvatel v důsledku vybudování nových protipovodňových opatření
 Ekologická stopa města
 Počet realizovaných projektů
 Datum kolaudace stavby
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Datum výstavby
Plocha nově vybudovaných vodních ploch (v ha)
Počet nových prvků určených ke snížené eroze půdy
Délka revitalizovaných vodních toků (v m)
Objem financí z externích zdrojů
Objem získané dotace

 Realizované projekty
 MěÚ Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, odbor technický
a dopravní
 ČSÚ
 Povodí Vltavy, s.p.
 Územní plán Hořovice

Zdroje ověření:

3.3 Řešení vodního hospodářství ve městě
Výchozí situace:
Ke znečišťování ovzduší dochází malými zdroji (vytápění bytů), středními a velkými zdroji znečištění
(ČKD Hořovice-Cintlovka, MUSICO, výtopna sídliště Višňovka), i automobilovou dopravou. Nižší exhalace z výrobních závodů v posledních letech i dokončená plynofikace města mají v současné době
příznivý vliv na kvalitu ovzduší. Hlavní negativní stránkou životního prostředí v Hořovicích je hluk,
exhalace a ohrožení chodců automobilovou dopravou.
Další negativní vlivy se mohou projevit v budoucnu při oživení průmyslu, při vyšším užívání letiště
v Tlustici (ve vztahu k sídlišti Sklenářka), při změně charakteru provozu na železnici po její rekonstrukci apod. Některé závady na životním prostředí mohou mít dlouhodobý charakter, pokud nebudou
řešeny např. staré zátěže v půdě od průmyslové činnosti.
Specifické cíle:
 Snížit zatížení města hlukem z železniční a silniční dopravy
Vazba na globální cíle:

 GC 4, 5 a 6

Typ opatření:

 Průřezové

Vazba na prioritní oblast/
opatření:

 1.1 Realizace kvalitní dopravní infrastruktury
 2.1 Zklidnění a odklonění dopravy mimo centrum města

Karta opatření

Opatření 3.3 Řešení vodního hospodářství ve městě
Rozvojové aktivity/projekty naplňující
opatření:

Červen 2015
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3.3.2 Ekologická autobusová doprava
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Subjekty realizující
rozvojové aktivity:

Ekologická autobusová doprava (PZ 23).
Autobusové nádraží, Hořovice, Náměstí Boženy Němcové – výstavba
provozní budovy (PZ 39 a 52).
 Město Hořovice, MěÚ, odbor výstavby a životního prostředí, odbor
technický a dopravní
 PROBO BUS a.s.
 Soukromé subjekty

Subjekty spolupracující
na realizaci aktivit:

 Středočeský kraj, Krajský úřad
 Krajská
hygienická
stanice
územní pracoviště Beroun

Možné zdroje financování rozvojových aktivit:









Indikátor dopadů:

Středočeského

kraje

-

Rozpočet města Hořovice
Rozpočet Středočeského kraje
Státní rozpočet
Dotace a granty Středočeského kraje
Dotace a granty SFŽP
OP ŽP
Soukromé prostředky

Indikátory sledování
 Ekologická stopa města
 Snížení podílu transitní dopravy v centru města o 5 % (index
2020/2015)

Indikátor výstupů,
výsledků:

 Počet realizovaných projektů
 Počet nově zakoupených dopravních prostředků s ekologickým pohonem
 Termíny hlukových měření
 Objem financí z externích zdrojů
 Objem získané dotace

Zdroje ověření:

 Realizované projekty
 ČSÚ
 Krajská
hygienická
stanice
Středočeského
kraje
územní pracoviště Beroun
 MěÚ Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, odbor technický
a dopravní
 Iniciativa TIMUR

3.4 Udržitelný systém odpadového hospodářství
Výchozí situace:
Ve městě jsou pro sběr zbytkového komunálního odpadu určeny popelnice a kontejnery 1 200 l dle
typu zástavby. Pro separaci plastových obalů, tetra paku, skla bílého a barevného a papíru jsou
v ulicích města rozmístěny barevné kontejnery – hnízda.
Pro město Hořovice fungují skládky Hrádek I. a II. Skládka Hrádek I. byla částečně rekultivována tak,
že byla utěsněna jílem. Skládka Hrádek II., kam vozí odpad cca 30 obcí z regionu Hořovice, je zhruba
Červen 2015
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ze 95 % zaplněna (předpokládaná doba skládkování je 10 měsíců). Na skládku Hrádek Hořovice, jejímž
vlastníkem je město Hořovice, ale provozovatelem jsou zmíněné AVE CZ s.r.o., je umisťován zejména
směsný komunální odpad, odpad z tržišť a čištění města, odpad z čištění kanalizace a objemný odpad,
z něhož jsou před samotným zapracováním do tělesa skládky vytříděny využitelné složky.
Specifické cíle:
 Zvýšit podíl vytříděného recyklovatelného odpadu
Vazba na globální cíle:

 GC 4, 5 a 6

Typ opatření:

 Průřezové

Vazba na prioritní oblast/
opatření:

 1.4 Udržitelný rozvoj kvality života

Karta opatření

Opatření 3.4 Udržitelný systém odpadového hospodářství
3.4.1 Udržitelný systém odpadového hospodářství
/
3.4.2 Navýšení kapacity sběrných míst


Rozvojové aktivity/projekty naplňující
opatření:

Sběrné kontejnery na tříděný odpad zapuštěné pod povrch veřejného
prostranství (PZ 22).
3.4.3 Výstavba sběrného dvora


Sběrný dvůr, Hořovice, p. p. č. 86/1 v k.ú. Velká Víska – zřízení (PZ 42).

3.4.4 Zřízení třídírny odpadů
/
Subjekty realizující
rozvojové aktivity:

 Město Hořovice, MěÚ, odbor výstavby a životního prostředí, odbor
technický a dopravní
 AVE CZ s.r.o.
 Soukromé subjekty

Subjekty spolupracující
na realizaci aktivit:

 Středočeský kraj, krajský úřad
 Státní fond životního prostředí

Možné zdroje financování rozvojových aktivit:








Rozpočet města Hořovice
Rozpočet Středočeského kraje
Státní rozpočet
Dotace a granty Středočeského kraje
Dotace a granty SFŽP
OP ŽP
Indikátory sledování

Indikátor dopadů:
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Indikátor výstupů,
výsledků:












Zdroje ověření:

 Realizované projekty
 MěÚ Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, odbor technický
a dopravní
 ČSÚ
 AVE CZ s.r.o.
 Územní plán Hořovice
 Iniciativa TIMUR

Počet realizovaných projektů
Datum kolaudace stavby
Datum výstavby
Nakládání s komunálním odpadem
Celková produkce směsného komunálního odpadu (v kg)
Produkce nebezpečného odpadu (v kg)
Počet nově zřízených sběrných míst
Počet nově umístěných sběrných nádob
Objem financí z externích zdrojů
Objem získané dotace

3.5 Informovaná a aktivní veřejnost, environmentální systémy
Výchozí situace:
Veřejnost si je vědoma tradičních hodnot životního prostředí a kvalit města, v jednotlivých případech
se aktivně angažuje k jejich ochraně. Jde o vnitřní prostředí města i jeho ekologické vazby na kvalitní
životní prostředí regionu. Pokud se však občana problém konkrétně netýká, jen malá část veřejnosti
se v péči o životní prostředí angažuje. Chybí včasná informovanost o environmentální situaci. Pouze
výjimečně dostávají občané ze strany veřejné správy možnost zapojení do rozhodovacích
a legislativních procesů životního prostředí. Chybí informační a vzdělávací systém v oblasti životního
prostředí.
Specifické cíle:
 Zvýšit zájem a informovanost obyvatel o stavu životního prostředí
Vazba na globální cíle:

 GC 6 a 9

Typ opatření:

 Průřezové

Vazba na prioritní oblast/
opatření:

 1.4 Udržitelný rozvoj kvality života

Karta opatření

Opatření 3.5 Informovaná a aktivní veřejnost, environmentální systémy
3.5.1 Výchova a osvěta občanů k ochraně ŽP
Červen 2015
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Rozvojové aktivity/projekty naplňující
opatření:

/
3.5.2 Zapojení města do Národní sítě zdravých měst


Zapojení města Hořovice do sítě zdravých měst v kategorii „Zájemci“.

Subjekty realizující
rozvojové aktivity:

 Město Hořovice, MěÚ, odbor výstavby a životního prostředí, odbor
technický a dopravní
 Vzdělávací instituce (MŠ, ZŠ, SŠ)

Subjekty spolupracující
na realizaci aktivit:

 Soukromé subjekty
 Občané města Hořovice
 Nejširší veřejnost

Možné zdroje financování rozvojových aktivit:








Rozpočet města Hořovice
Rozpočet Středočeského kraje
Státní rozpočet
Dotace a granty Středočeského kraje
Dotace a granty SFŽP
OP ŽP
Indikátory sledování

Indikátor dopadů:

 Zvýšení zájmu a informovanosti obyvatel města o 20 % (index
2020/2015)

Indikátor výstupů,
výsledků:







Zdroje ověření:

 Realizované projekty
 MěÚ Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, odbor technický
a dopravní
 Iniciativa TIMUR

Červen 2015

Počet realizovaných projektů
Počet účastníků veřejných diskusí
Index spokojenosti občanů (v %)
Objem financí z externích zdrojů
Objem získané dotace
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8.4 KO 4 Sociální prostředí a občanská vybavenost
Výchozí dílčí vize:
 Bezpečné město s nízkým výskytem společensky nežádoucích jevů a s vysokou úrovní prevence, s komplexním systémem zdravotní péče a sociálních služeb založeným na spolupráci zadavatelů, uživatelů a poskytovatelů.
Přehled opatření a aktivit KO 4:
Tab. 7 Celkový přehled kritických oblastí, opatření a aktivit v KO 4

KO 4

Sociální prostředí a občanská vybavenost
Opatření 4.1
Aktivita 4.1.1
Aktivita 4.1.2
Aktivita 4.1.3
Opatření 4.2
Aktivita 4.2.1
Aktivita 4.2.2
Aktivita 4.2.3
Aktivita 4.2.4
Aktivita 4.2.5
Opatření 4.3
Aktivita 4.3.1
Aktivita 4.3.2
Aktivita 4.3.3
Aktivita 4.3.4
Aktivita 4.3.5
Aktivita 4.3.6
Aktivita 4.3.7
Aktivita 4.3.8
Aktivita 4.3.9
Aktivita 4.3.10
Aktivita 4.3.11
Opatření 4.4
Aktivita 4.4.1
Aktivita 4.4.2
Aktivita 4.4.3
Aktivita 4.4.4
Aktivita 4.4.5

Červen 2015

Udržitelná podpora vzdělávání a školství ve městě
Rekonstrukce a modernizace budov ZŠ
Podpora celoživotního vzdělávání
Podpora projektů zkvalitňujících výuku na školách
Sociální a zdravotní služby
Podpora ambulantních sociálních služeb a rodinné domácí péče
Udržitelnost procesu komunitního plánování
Prevence sociálně-patologických jevů
Udržitelnost sociálních služeb a rozšíření pro nové cílové skupiny
Připravenost na imigranty
Podpora a rozvoj kulturního a společenského života ve městě
Udržitelnost kvality dětských hřišť a volnočasových prostranství
Vytvoření městského, kulturního a společenského centra
Rekonstrukce společenského domu (Lidového domu)
Rekonstrukce sportovní haly
Oprava a rekonstrukce plaveckého bazénu
Podpora a udržitelnost volnočasových aktivit a sportovních akcí ve městě
Podpora partnerských měst
Podpora a udržitelnost kulturního života a kulturních spolků
Podpora a udržitelnost sportovní činnosti a sportovních oddílů
Podpora a udržitelnost koncepčního přístupu k volnočasovým aktivitám a jejich
vhodná lokalizace
Koncentrace budov využívaných městským kulturním centrem včetně finančního auditu provozu budov
Zkvalitnění cestovního ruchu ve městě
Turistický navigační systém
Úprava lesoparku Dražovka
Naučné stezky ve městě a okolí Hořovic
Starý zámek (muzeum, výstavní síň, knihovna, společenské centrum, městské
informační centrum)
Podpora a udržitelnost ubytovacích a stravovacích kapacit
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Aktivita 4.4.6
Aktivita 4.4.7
Aktivita 4.4.8
Aktivita 4.4.9
Opatření 4.5
Aktivita 4.5.1
Aktivita 4.5.2
Aktivita 4.5.3

Cyklostezka Hořovice – V Krejcárku
Cyklostezka Hořovice – Žebrák
Rozhledna v lesoparku Dražovka
Propojenost obcí, Hořovice – brána Brd
Zvyšování bezpečnosti ve městě
Zavedení a rozšíření kamerového systému v ulicích a na veřejných prostranstvích
Bezbariérovost a budování bezbariérových přístupů
Dopravní hřiště pro děti
Zdroj: MěÚ Hořovice, 2015.

8.4.1 Popis a karty opatření KO 4
4.1 Udržitelná podpora vzdělávání a školství ve městě
Výchozí situace:
Základní vzdělání v Hořovicích poskytují dvě základní školy, výuku dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami zajišťuje jedna základní škola, středoškolské vzdělání Gymnázium Václava Hraběte, dále
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště a umělecké vzdělání Základní umělecká škola. Předškolní výchovu zajišťuje mateřská škola. Kvalita vzdělávání na všech typech škol je na odpovídající
úrovni.
Specifické cíle:
 Aktivní podpora činnosti škol a institucí na území města a modernizace zařízení
Vazba na globální cíle:

 GC 6 a 9

Typ opatření:

 Odvětvové

Karta opatření

Opatření 4.1 Udržitelná podpora vzdělávání a školství ve městě

Rozvojové aktivity/projekty naplňující
opatření:

4.1.1 Rekonstrukce a modernizace budov MŠ a ZŠ
 MŠ Větrná, Hořovice, Větrná 869 – zateplení a výměna oken zatím
nezrekonstruovaného pavilonu (PZ 47).
4.1.2 Podpora celoživotního vzdělávání
/
4.1.3 Podpora projektů zkvalitňujících výuku na školách
 Mohykán (spolek Mohykán) (PZ 19).

Subjekty realizující
rozvojové aktivity:
Červen 2015

 Město Hořovice, MěÚ, odbor finanční a školství,
 Vzdělávací instituce (MŠ, ZŠ, SŠ) – organizace zřízené městem Hořovi59
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ce nebo Středočeským krajem
 Středočeský kraj, krajský úřad
Subjekty spolupracující
na realizaci aktivit:

Možné zdroje financování rozvojových aktivit:

 Soukromé subjekty poskytující vzdělávání







Rozpočet města Hořovice
Rozpočet Středočeského kraje
Státní rozpočet
Dotace a granty Středočeského kraje
Dotace a granty MŠMT
OP VVV
Indikátory sledování

Indikátor dopadů:

Indikátor výstupů,
výsledků:

Zdroje ověření:

 Udržení počtu školských zařízení ve městě Hořovice (index
2020/2015)









Počet realizovaných projektů
Počet obyvatel města Hořovice (index 2020/2015)
Počet žáků v MŠ
Průměrný počet žáků ve třídě ZŠ
Průměrný počet žáků ve třídě SŠ
Počet žáků ZUŠ
Index spokojenosti občanů (v %)
Počet zástupců organizací v komisích rady města a výborech zastupitelstva
 Objem financí z externích zdrojů
 Objem získané dotace
 Realizované projekty
 MěÚ Hořovice, odbor finanční a školství
 Výroční zprávy škol

4.2 Sociální a zdravotní služby
Výchozí situace:
Spektrum zdravotních a sociálních služeb odpovídá velikosti a významu města Hořovice. Největší
místní i regionální význam ve městě má NH Hospital, a.s. – Nemocnice Hořovice. Nemocnice poskytuje zdravotnickou péči prostřednictvím 7 samostatných oddělení a ambulantních stanic.
Sociální služby občanům Hořovic a okolních obcí v současné době poskytuje 18 poskytovatelů. Dostupnost služeb je pro místní obyvatele vcelku dobrá. Pět služeb/poskytovatelů má sídlo v Hořovicích
a 4 služby mají v Hořovicích své kamenné pobočky. Ostatní služby nemají sídlo ani pobočku
v Hořovicích a tak jsou poskytovány buď v terénní formě v místě, kde se klient zdržuje, nebo ambulantně, kde klienti za službami dojíždí.
Kapacity služeb jsou ve většině případů naplněné. S nedostatečnými kapacitami se potýkají v největší
míře zařízení Středočeského kraje – Domov V Zahradách Zdice a Centrum psychologicko-sociálního
poradenství Středočeského kraje. Ostatní pobytové služby rovněž evidují více zájemců o služby, než
Červen 2015
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jsou schopny přijmout (Domov Na Výsluní, Domov Hostomice – Zátor, Azylový dům Berounka, Azylový dům Sv. Jakuba). Pečovatelskou službu v Hořovicích a ORP poskytují tři hlavní poskytovatelé –
Domov Na Výsluní, Digitus Mise, o.p.s. a Farní charita Starý Knín.
Od roku 2009 probíhá ve městě Hořovice proces komunitního plánování. V letech 2009–2011 pracovalo na tvorbě komunitního plánu občanské sdružení Digitus o.s. Na základě usnesení č. 20 Rady města Hořovice ze dne 25. 10. 2011 převzalo od 1. 1. 2012 realizaci procesu komunitního plánování Město Hořovice prostřednictvím Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Na počátku roku 2012 navázalo
s městem Hořovice spolupráci Centrum pro komunitní práci střední Čechy, které poskytuje metodické vedení procesu komunitního plánování.
Specifické cíle:
 Zvýšit dostupnost sociálních služeb obyvatelům města a jeho spádové oblasti
 Bezbariérovost města
 Dobrý zdravotní stav obyvatel

Vazba na globální cíle:

 GC 8 a 9

Typ opatření:

 Průřezové

Vazba na prioritní oblast/
opatření:

 1.4 Udržitelný rozvoj kvality života

Karta opatření

Opatření 4.2 Sociální a zdravotní služby
4.2.1 Podpora ambulantních sociálních služeb a rodinné domácí péče
 Aktivity realizované Akčním plánem města Hořovice a ORP pro oblast
sociálních a návazných služeb na období 2014–2016; 2016–2018
a 2018–2020.
4.2.2 Udržitelnost procesu komunitního plánování



Rozvojové aktivity/projekty naplňující
opatření:

Pokračování procesu komunitního plánování.
Aktivity realizované Akčním plánem města Hořovice a ORP pro oblast
sociálních a návazných služeb na období 2014–2016; 2016–2018
a 2018–2020.
4.2.3 Prevence sociálně-patologických jevů


Aktivity realizované Akčním plánem města Hořovice a ORP pro oblast
sociálních a návazných služeb na období 2014–2016; 2016–2018
a 2018–2020.
4.2.4 Udržitelnost sociálních služeb a rozšíření pro nové cílové skupiny


Aktivity realizované Akčním plánem města Hořovice a ORP pro oblast
sociálních a návazných služeb na období 2014–2016; 2016–2018
a 2018–2020.
4.2.5 Připravenost na imigranty


Červen 2015

Připravenost na imigranty (PZ 18).
Aktivity realizované Akčním plánem města Hořovice a ORP pro oblast
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sociálních a návazných služeb na období 2014–2016; 2016–2018
a 2018–2020.

Subjekty realizující
rozvojové aktivity:

 Město Hořovice, MěÚ, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
 Organizace se sídlem ve městě Hořovice poskytující sociální služby
(Digitus Mise, o.p.s., Domov Na Výsluní, Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, krajská organizace Středočeského kraje, Svaz tělesně
postižených v České republice, o.s., místní organizace Hořovice
a Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR – místní organizace Hořovice)
 Nemocnice Hořovice – NH Hospital, a.s.

Subjekty spolupracující
na realizaci aktivit:

 Středočeský kraj, krajský úřad
 Organizace se sídlem mimo město Hořovice poskytující sociální služby
(Azylový dům Berounka, Farní charita Beroun, Farní charita Starý
Knín, Dobromysl, o.p.s., Domov Hostomice – Zátor, Domov
V Zahradách Zdice, Tyfloservis, o.p.s., Klubíčko Beroun, o.p.s., Centrum psychologicko – sociálního poradenství Středočeského kraje,
Lomikámen, o.s., Poradna pro občanství, občanská a lidská práva,
Magdaléna, o.p.s. a Hospic Dobrého pastýře – TŘI, o.p.s.)

Možné zdroje financování rozvojových aktivit:










Rozpočet města Hořovice
Rozpočet Středočeského kraje
Státní rozpočet
Dotace a granty Středočeského kraje
Dotace a granty MPSV
OP VVV
OP Z
IROP
Indikátory sledování

Indikátor dopadů:

 Udržení počtu neziskových organizací poskytujících sociální služby ve
městě Hořovice (index 2020/2015)
 Zvýšení bezbariérovosti města o 5 % (index 2020/2015)






Indikátor výstupů,
výsledků:

Zdroje ověření:
Červen 2015








Počet realizovaných projektů
Počet obyvatel města Hořovice (index 2020/2015)
Počet realizovaných akcí pro veřejnost neziskovými organizacemi
Index spokojenosti občanů obyvatel (v %)
Počet zástupců organizací v komisích rady města a výborech zastupitelstva
Plán plnění komunitního plánu
Kvalita poskytovaných sociálních služeb
Počet zařízení zdravotní péče
Počet účastníků zájmových činností
Objem financí z externích zdrojů
Objem získané dotace

 Realizované projekty
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MěÚ Hořovice, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Výroční zprávy neziskových organizací
Hospodaření neziskových organizací
Podklady Nemocnice Hořovice – NH Hospital, a.s.

4.3 Podpora a rozvoj kulturního a společenského života ve městě
Výchozí situace:
Město Hořovice svou historií, geografickou polohou i dlouholetou tradicí vytváří široké možností
k podpoře kulturního života ve městě a využití volného času. Kulturní příležitosti jsou umocněny především řadou každoročně pořádaných kulturních akcí v podobě Slavíkových Hořovic – koncerty vážné
hudby, či mnoha dalšími významnými akcemi pořádanými Městským kulturním centrem v Hořovicích.
Sportovní aktivity jsou ilustrovány mnoha sportovními areály, které se nacházejí na území města
a širokou členskou základnou spolků ve městě (např. Sokol, TJ Spartak, KČT apod.).
Většinu kulturního života ve městě zajišťuje Městské kulturní centrum, které je příspěvkovou organizací města Hořovice. Vzniklo na podzim roku 1997 sloučením kina, knihovny a Společenského domu.
Specifické cíle:
 Zvýšit návštěvnost pořádaných akcí
 Kvalitní infrastruktura pro kulturní akce
 Rozšířit nabídku kulturních, společenských a sportovních akcí pro obyvatele i návštěvníky
města
 Rozšířit nabídku možností trávení volného času ve městě a v příměstské krajině
Vazba na globální cíle:

 GC 7 a 9

Typ opatření:

 Průřezové

Vazba na prioritní oblast/
opatření:

 1.4 Udržitelný rozvoj kvality života

Karta opatření

Opatření 4.3 Podpora a rozvoj kulturního a společenského života ve městě

Rozvojové aktivity/projekty naplňující
opatření:

4.3.1 Udržitelnost kvality dětských hřišť a volnočasových prostranství
 Dopravní hřiště pro děti (PZ 3).
 Plácek na míčové hry mimo zástavbu (PZ 9).
 Zpracování projektu a realizace – propojení lesa Remízek s plochou
sídliště Višňovka PZ 10).
 Dětské hřiště na Západním sídlišti (PZ 13).
 Panská zahrada – oáza klidu (revitalizace celé zahrady) (PZ 36).
4.3.2 Vytvoření městského, kulturního a společenského centra


Červen 2015

Kulturní a spolkové centrum Starý zámek (PZ 38).
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Starý zámek – hospodářské křídlo – stavební úpravy objektu č. p. 30
a 28, Hořovice, Vrbnovská 28 a 30 (PZ 45).
4.3.3 Rekonstrukce společenského domu (Lidového domu)


Společenský dům, kino a klub Labe, knihovna a obřadní síň Hořovice –
zateplení a rekonstrukce (PZ 51).
4.3.4 Rekonstrukce sportovní haly


Sportovní hala, Hořovice, Ke Stadionu 1385 – rekonstrukce (PZ 41).

4.3.5 Oprava a rekonstrukce plaveckého bazénu
 Rekonstrukce přírodního bazénu v aquaparku (PZ 4).
 Krytý plavecký bazén, Hořovice, Klostermannova 1253 – 2. A 3. Etapa
rekonstrukce (PZ 43).
4.3.6 Podpora a udržitelnost volnočasových aktivit a sportovních akcí ve
městě
 Dětský single track (singltrek) pro horská kola v Dražovce (PZ 24).
 Pump track – tréninková dráha pro cyklisty (nejen na horských kolech)
(PZ 26).
4.3.7 Podpora partnerských měst
/
4.3.8 Podpora a udržitelnost kulturního života a kulturních spolků
/
4.3.9 Podpora a udržitelnost sportovní činnosti a sportovních oddílů
 Zázemí a klubovna tenisového areálu (PZ 28).
4.3.10 Podpora a udržitelnost koncepčního přístupu k volnočasovým aktivitám a jejich vhodná lokalizace
 Rekonstrukce přírodního bazénu v aquaparku (PZ 4).
 Zpracování projektu a realizace – propojení lesa Remízek s plochou
sídliště Višňovka PZ 10).
 Naučná stezka Dražovka (PZ 20).
4.3.11 Koncentrace budov využívaných městským kulturním centrem
včetně finančního auditu provozu budov
/

Subjekty realizující
rozvojové aktivity:

Subjekty spolupracující
na realizaci aktivit:

Červen 2015

 Město Hořovice, odbor financí a školství, odbor sociálních věcí
a zdravotnictví
 Organizace zřízené městem (Městské kulturní centrum Hořovice,
Městská správa bytového a nebytového fondu)
 Subjekty poskytující kulturní služby
 Sportovní oddíly
 Volnočasové organizace
 Středočeský kraj, krajský úřad
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Možné zdroje financování rozvojových aktivit:










Rozpočet města Hořovice
Rozpočet Středočeského kraje
Státní rozpočet
Dotace a granty Středočeského kraje
Dotace a granty MPSV, MMR, MŠMT, MK
OP VVV
OP Z
IROP
Indikátory sledování

Indikátor dopadů:

Indikátor výstupů,
výsledků:

 Udržení počtu organizací poskytujících kulturní služby ve městě Hořovice (index 2020/2015)
 Udržení počtu organizací poskytujících sportovní aktivity ve městě
Hořovice (index 2020/2015)
 Zvýšení bezbariérovosti města o 5 % (index 2020/2015)

















Zdroje ověření:

Červen 2015

Počet realizovaných projektů
Počet obyvatel města Hořovice (index 2020/2015)
Počet realizovaných akcí pro veřejnost neziskovými organizacemi
Počet realizovaných akcí pro veřejnost sportovními oddíly
Návštěvnost vybraných akcí
Počet nových hřišť na území města
Statistika návštěvnosti Městského kulturního centra
Počet služeb poskytujících Městským kulturním centrem
Počet účastníků na veřejných kulturních akcích
Spokojenost
obyvatel
s nabídkou
kulturních,
sportovních
a volnočasových příležitostí
Počet účastníků zájmových činností
Index spokojenosti občanů (v %)
Počet zástupců organizací v komisích rady města a výborech zastupitelstva
Objem prostředků z rozpočtu na podporu sportu, kultury a volnočasových aktivit
Objem financí z externích zdrojů
Objem získané dotace

 Realizované projekty
 MěÚ Hořovice, odbor financí a školství, odbor sociálních věcí
a zdravotnictví
 Výroční zprávy neziskových organizací
 Podklady sportovních oddílů
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4.4 Zkvalitnění cestovního ruchu ve městě
Výchozí situace:
Cestovní ruch ve městě Hořovice je založen na lokalizaci významné památky – státního zámku, který
tvoří dominantu města. Nicméně ani ostatní památky situované v historickém středu města nelze
opomenout. Dalším potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu mohou být přírodní artefakty, které se
nacházejí v intravilánu města (lesopark Dražovka), či v jeho přilehlém okolí (Bažantnice).
Největší návštěvnosti z pohledů turistů se těší zámek. V roce 2012 jej navštívilo 20 469 návštěvníků.
Město navštíví značný počet hostů, návštěvníků kulturních akcí a sportovních zařízení, ale i turistů
a cykloturistů.
Specifické cíle:
 Zvýšit návštěvnost
 Zvýšit příjmy z cestovního ruchu
 Zajistit kvalitní podmínky a infrastrukturu pro cestovní ruch
Vazba na globální cíle:

 GC 1, 2, 3, 6 a 9

Typ opatření:

 Průřezové

Vazba na prioritní oblast/
opatření:
 1.1 Realizace kvalitní dopravní infrastruktury
Karta opatření

Opatření 4.4 Zkvalitnění cestovního ruchu ve městě
4.4.1 Turistický navigační systém
/
4.4.2 Úprava lesoparku Dražovka

Rozvojové aktivity/projekty naplňující
opatření:

 Naučná stezka Dražovka (PZ 20).
 Dětský single track (singltrek) pro horská kola v Dražovce (PZ 24).
 Rozhledna v lesoparku Dražovka (PZ 27).
 Prales v Dražovce (PZ 37).
4.4.3 Naučné stezky ve městě a okolí Hořovic


Naučná stezka Dražovka (PZ 20).

4.4.4 Starý zámek (muzeum, výstavní síň, knihovna, společenské centrum,
městské informační centrum)
 Kulturní a spolkové centrum Starý zámek (PZ 38).
 Starý zámek – hospodářské křídlo – stavební úpravy objektu č. p. 30
a 28, Hořovice, Vrbnovská 28 a 30 (PZ 45).
 Starý zámek – regionální muzeum, Hořovice, Vrbnovská 27/5 – zřízení
(PZ 46).
Červen 2015
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4.4.5 Podpora a udržitelnost ubytovacích a stravovacích kapacit
/
4.4.6 Cyklostezka Hořovice – V Krejcárku
 Vybudování cyklostezky Hořovice – V Krejcárku (PZ 8).
4.4.7 Cyklostezka Hořovice – Žebrák
 Cyklostezka Hořovice – Žebrák podél silnice 117/2 (PZ 25).
4.4.8 Rozhledna v lesoparku Dražovka


Rozhledna v lesoparku Dražovka (PZ 27).

4.4.9 Propojenost obcí, Hořovice – brána Brd


Propojenost obcí, Hořovice – brána Brd (PZ 17).

Subjekty realizující
rozvojové aktivity:

 Město Hořovice, odbor financí a školství, odbor sociálních věcí
a zdravotnictví
 Organizace zřízené městem (Městské kulturní centrum Hořovice,
Domeček Hořovice)

Subjekty spolupracující
na realizaci aktivit:







Národní památkový ústav, správa státního zámku v Hořovicích
Středočeský kraj, krajský úřad
Subjekty poskytující kulturní služby
Volnočasové organizace
Soukromé subjekty provozující ubytovací a stravovací služby

Možné zdroje financování rozvojových aktivit:









Rozpočet města Hořovice
Rozpočet Středočeského kraje
Státní rozpočet
Dotace a granty Středočeského kraje
Dotace a granty MMR
PRV
IROP
Indikátory sledování

Indikátor dopadů:

Indikátor výstupů,
výsledků:
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 Zvýšení návštěvnosti státního zámku Hořovice o 10 % (index
2020/2015)












Počet realizovaných projektů
Počet nových objektů pro cestovní ruch
Délka nově vytvořených pěších stezek, cyklostezek (v m)
Počet nově vytvořených objektů, památek
Délka nově vytvořených naučných stezek (v m)
Počet realizovaných akcí pro veřejnost neziskovými organizacemi
Návštěvnost vybraných památek
Návštěvnost vybraných akcí
Statistika návštěvnosti Městského kulturního centra
Počet služeb poskytujících Městským kulturním centrem
Počet účastníků na veřejných kulturních akcích
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 Spokojenost
obyvatel
s nabídkou
a volnočasových příležitostí
 Objem financí z externích zdrojů
 Objem získané dotace

kulturních,

sportovních

 Realizované projekty
 MěÚ Hořovice, odbor financí a školství, odbor technický a dopravní
 Národní památkový ústav, správa státního zámku v Hořovicích

Zdroje ověření:

4.5 Zvyšování bezpečnosti ve městě
Výchozí situace:
Hořovice jsou aktuálně relativně bezpečné město, avšak s nedostatečně fungujícím systémem orgánů
činných v trestním řízení a prevence kriminality. Nejzávažnějším problémem je situace v bezpečnosti
silničního provozu vzhledem k malé propustnosti komunikací, nedostatku parkovacích míst,
ředstunosti přechodů pro chodce a cyklostezek. Určitou hrozbou je i rostoucí počet mladých lidí orientovaných na víkendové užívání drog a alkoholu a částečně spojených s trestnou činností.
Ve městě je lokalizována služebna Obvodního oddělení Policie ČR Hořovice a od roku 2013 funguje
v Hořovicích městská policie, kde v současné době slouží 6 strážníků.
Specifické cíle:
 Efektivní prevence kriminality
 Fungující orgány prevence kriminality
Vazba na globální cíle:

 GC 2, 4 a 9

Typ opatření:

 Průřezové

Vazba na prioritní oblast/
opatření:

 1.1 Realizace kvalitní dopravní infrastruktury
 1.4 Udržitelný rozvoj kvality života
 2.1 Zklidnění a odklonění dopravy mimo centrum města
 2.2 Řešení dopravy ve městě, nemotorová doprava

Karta opatření

Opatření 4.5 Zvyšování bezpečnosti ve městě
4.2.1 Zavedení a rozšíření kamerového systému v ulicích a na veřejných
prostranstvích
 Městský kamerový dohlížecí systém, Hořovice (PZ 44).
Rozvojové aktivity/projekty naplňující
opatření:

4.2.2 Bezbariérovost a budování bezbariérových přístupů


Bezbariérové úpravy (PZ 1).

4.2.3 Dopravní hřiště pro děti
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Dopravní hřiště pro děti (PZ 3).
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Subjekty realizující
rozvojové aktivity:
Subjekty spolupracující
na realizaci aktivit:

Možné zdroje financování rozvojových aktivit:

Indikátor dopadů:

 Město Hořovice, MěÚ, odbor vnitřních věcí a právní, odbor financí
a školství, odbor technický a dopravní
 Městská policie Hořovice
 Soukromé subjekty








Rozpočet města Hořovice
Rozpočet Středočeského kraje
Státní rozpočet
Dotace a granty Středočeského kraje
Dotace a granty MMR, MPSV
PRV
IROP

Indikátory sledování
 Snížení indexu kriminality na území města Hořovice o 10 % (index
2020/2015)
 Podíl sociálně vyloučených obyvatel na celkovém počtu obyvatel města Hořovice (index 2020/2013)

Indikátor výstupů,
výsledků:

 Počet realizovaných projektů
 Počet nových bezbariérových přístupů na komunikace pro nemotorovou dopravu
 Počet nově instalovaných zařízení zvukové a jiné signalizace pro nevidomé
 Délka vybudovaných bezbariérových tras (v m)
 Objem finančních prostředků z rozpočtu města určených na
ředstunost
 Objem financí z externích zdrojů
 Objem získané dotace

Zdroje ověření:

 Realizované projekty
 MěÚ Hořovice, odbor vnitřních věcí a právní, odbor financí a školství,
odbor technický a dopravní
 Statistiky Městské policie Hořovice
 Statistiky Policie ČR, obvodní oddělení Hořovice
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9. Implementační mechanismy
Vytvořením Programu rozvoje se naplnil princip programování, který je vyžadován při využívání dotací z veřejných rozpočtů (převzato z regionální politiky EU). Tento princip zdůrazňuje zejména integrovaný (ředstupní) přístup k rozvoji města. Proces postupného uskutečňování rozvojových aktivit
z Programu rozvoje se nazývá „implementace“.
Implementace je složitým procesem, jehož funkčnost je závislá na:
 politické vůli a vstřícnosti představitelů samosprávy k potřebám města,
 kvalitě systému na přípravu a realizaci projektů (pravidel),
 organizační struktuře a kvalitě výkonné jednotky,
 komunikaci, osvětě a propagaci,
 kontrolním mechanismu,
 zpětné vazbě,
 dalších specifických aspektech.
Program rozvoje přijalo Zastupitelstvo města Hořovice usnesením č. 3/2015, písm. H, ze dne 3. září
2015. Přijetím usnesení se zastupitelé zavázali k realizaci dílčích rozvojových aktivit nastavených
v tomto Programu rozvoje, které budou následně realizovány prostřednictvím konkrétních projektů
v rámci dvouletých Akčních plánů města Hořovice (2015–2016; 2017–2018; 2019–2020).

9.1 Institucionální zabezpečení
Implementace Programu rozvoje by měla maximálně využívat existující organizační struktury. Není
nutné a ani vhodné zakládat orgány či instituce nové, sloužící pouze tomuto účelu. Hlavní funkcí implementační skupiny by měly tvořit dvě složky: řídící a výkonná. Navržený model níže je platný pro
MěÚ Hořovice a případně pro organizace zřízené městem. U ostatních subjektů realizujících aktivity/projekty je nastavení projektového týmu plně v kompetenci jejich vedení.
A) Řídící složka je ustanovena na úrovni již fungujících nejvyšších volených orgánů města – Zastupitelstva a Rady města Hořovice Úkolem volených orgánů v řídící složce je především projednávání
a schvalování navrhovaných projektů, hodnocení realizace Programu rozvoje a návrhy na případnou
další aktualizaci Strategického plánu. Rada města v rámci zajištění přípravné fáze zpracování Programu rozvoje ustanovila Komisi pro strategický rozvoj (Usnesení Rady města Hořovice č. 7 ze dne
8. Dubna 2015). Komise pracuje ve složení:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
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Josef Hasman
Ing. Martina Hasmanová
Alena Jirků
Mgr. Olga Kebrlová
Ing. arch. Kryštof Kreisinger
Ing. Václav Liprt
Daniel Paťava, Dis.

8) Karel Pelikán
9) Mgr. Helena Plecitá
10) Jana Šrámková
11) MVDr. Miloš Urban
12) Ondřej Vaculík
13) Mgr. Jiří Vavřička
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Tento tým by měl rozhodovat o všech důležitých koncepčních otázkách, které jsou s realizací strategie spojeny, stejně jako o otázkách komunikace s veřejností a o propagaci výsledků. Komise bude
zastávat úlohu řídící jednotky s následující odpovědností:
 Řídit svoji činnost podle zpracovaného Programu rozvoje.
 Projednávat roční zprávu o plnění Programu rozvoje (plnění globálních cílů, kritických oblastí,
specifických cílů, opatření a rozvojových aktivit).
 Schvalovat dvouleté Akční plány.
 Dávat podněty a doporučení Radě města Hořovice v činnostech spojených s implementací
Programu rozvoje.
 Dávat podněty k další aktualizaci Strategického plánu.
 Zpracovat komplexní pravidla pro práci s náměty na rozvojové projekty a již připravenými
projekty (sběr, roztřídění dle kritických oblastí, strategických cílů a opatření, iniciace, vyhlašování soutěží, hodnocení, výběr, schvalování, zpracování projektové dokumentace, výběrové
řízení pro realizaci projektu, vlastní realizace, kontrolní mechanismus, monitorování, závěrečné hodnocení atd.).
 Komunikovat s rozhodujícími partnery v regionu, kteří se přihlásí ke spoluodpovědnosti za
rozvoj města a regionu (podniky, státní úřady, neziskové organizace, ...).
 Koordinovat všechny partnery v rozvojovém procesu.
 Pověřuje Garanta Programu rozvoje k rozhodování ve strategických otázkách.
V průběhu platnosti Strategického plánu a Programu rozvoje se Komise pro strategický rozvoj schází
k jednání min. 2x za rok. Jednání svolává předseda Komise na základě informací obdržených od Garanta strategie. V případě potřeby, či naléhavého jednání je možné Komisi svolat i častěji!
B) Výkonnou (realizační) složku představují Garant Strategie, Projektový tým a Řešitel.
1. Garant Strategie – průběžně sleduje přípravu a realizaci jednotlivých aktivit/projektů, zejména
v návaznosti na opatření, aktivity a konkrétní projekty Programu rozvoje města. Zastává koordinující roli v procesu strategického řízení na městském úřadu Hořovice. Poskytuje metodickou
a administrativní podporu pro činnost a dle potřeby zprostředkovává komunikaci s volenými orgány města Hořovice, kterým předkládá dokumenty k projednání, pro informaci a ke schválení.
Garant strategie by měl být informován o každém projektu (investičním i neinvestičním)
s vazbou na Strategický plán, Program rozvoje nebo Akční plán.
Hlavní kompetencí Garanta v procesu implementace Programu rozvoje je zpracování dvouletých Akčních plánů, vypracování a předkládání ročních monitorovacích zpráv o realizaci Programu rozvoje,
příprava podkladů a projektových záměrů k projednání ve volených orgánech města.

Další vybrané kompetence:
 Garant také sleduje realizaci dílčích projektů ve spolupráci s jejich realizátory v případě projektů města, ostatními nositeli/manažery projektů.
 Monitoruje a kontroluje dílčí aktivity v období realizace i udržitelnosti, zodpovídá za zřejmou
věcnou a finanční návaznost (koordinaci) dílčích aktivit na rozpočet města Hořovice.
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 Zajišťuje publicitu Strategického plánu, Programu rozvoje i Akčního plánu informování veřejnosti.
2. Projektový tým – funkční dočasná organizační jednotka zastřešující konkrétní městem řešený
projekt. Projektový tým má nejméně 3 členy, které jmenuje tajemník na návrh Garanta. Při realizaci nového projektového záměru je vždy sestaven nový projektový tým podle pracovní náplně
jednotlivých zaměstnanců.
3. Řešitel – pracovníci organizačních jednotek MěÚ Hořovice, organizací zřízených městem, případně jiných organizací. Přímo se podílejí na realizaci rozvojových aktivit a projektů. Řešitel projektu poskytuje odborné informace o záležitostech daného projektu, spolupracuje při přípravě
projektu s projektovým týmem a Garantem Programu rozvoje města.

9.2 Realizace aktivit
Plán rozvoje obsahuje 4 kritické oblasti  18 opatření  112 rozvojových aktivit  58 projektových
záměrů v projektovém zásobníku. Rozvojové aktivity a projekty budou realizovány prostřednictvím
dvouletých akčních plánů. Pro celé období platnosti Programu rozvoje budou vytvořeny 3 Akčních
plány:
 Akční plán města Hořovice 2015–2016
 Akční plán města Hořovice 2017–2018
 Akční plán města Hořovice 2019–2020
Akční plán je taktický dokument, který demonstruje možnosti řešení vymezených cílů prostřednictvím
konkrétních kroků v podobě projektových záměrů a projektů (investičního i neinvestičního
ředstupnru). Ve své podobě se jde o dokument strukturovaný do jednotlivých kritických oblastí/opatření, přičemž každý z nich obsahuje vlastní specifický cíl, který je rozčleněn do několika podrobnějších dlouhodobých záměrů, jež mají být naplněny prostřednictvím jednotlivých opatření.
Pro zpracování dílčích akčních plánů města Hořovice bude využita metoda sběru projektových záměrů a jejich následného posuzování z hlediska finančního, socioekonomického a technického. Sběr
projektových záměrů bude zahájen vždy nejpozději 6 měsíců před zahájením platnosti Akčního plánu
a doba sběru je stanovena na jeden měsíc. Informace o vyhlášení sběru projektových záměrů budou
zveřejněny na webových stránkách města Hořovice (www.mesto-horovice.eu), úřední desce MěÚ
Hořovice a v měsíčníku Hořovický měšťan. Během lhůty jednoho měsíce mohou jakékoli instituce, či
organizace, ale i občané města Hořovice podávat projektové záměry, které poté budou posuzovány
vůči aktivitám obsaženým ve Strategickém plánu, Programu rozvoje, dotačním podmínkám, finanční
a časové relevantnosti. Vzor projektového záměru je uveden v příloze č. 3.
Následná realizace aktivit bude probíhat již podle mechanismů projektového řízení nastavených
v každé organizaci, která bude nositelem projektu.

9.3 Monitoring a vyhodnocování
Monitoring je nezbytný pro sledování plnění vize, stanovených cílů, aktualizaci dokumentu
a hodnocení dopadů Programu rozvoje na kvalitu života ve městě. Je to také nástroj komunikace
s občany a zapojenými institucemi, nástroj udržení a prohloubení zájmu o rozvoj města. Monitoring
vyžaduje sběr a shromáždění dat (v některých případech průzkumy, šetření), jejich vkládání do inforČerven 2015
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mačního systému, zpracování výsledků a jejich interpretaci. Výsledky monitoringu budou prezentovány především voleným orgánům města Hořovice, ale i odborníkům, občanům města a široké veřejnosti.
Město Hořovice s využitím Komise pro strategický rozvoj a Garanta Strategie provádí monitorování
realizace jednotlivých projektů a strategického plánu jako celku. Současně monitoruje plnění dílčích
Akčních plánů a může navrhovat změny vedoucí k aktualizaci dokumentu.
V průběhu realizace Programu rozvoje bude monitoring probíhat na základě ročního monitoringu, tj.
1x za rok bude předložena Komisi pro strategický rozvoj a voleným orgánům města (RM a ZM) zpráva
o plnění Programu rozvoje.
Postup zpracování Roční zprávy o realizaci Programu rozvoje:
1. Garant zpracuje Roční zprávu o realizaci. Při zpracování spolupracuje s dalšími příslušnými
odbory MěÚ Hořovice, případně se s relevantními subjekty zapojenými do realizace aktivit,
tedy včetně nositelů projektů.
2. Roční zpráva o realizaci bude zpracována v elektronické i tištěné podobě. Formulář pro zpracování Zprávy o realizaci je uveden v příloze č. 1.
3. Roční zprávu o realizaci Garant předloží na jednání Komise pro strategický rozvoj, který po
projednání podstoupí na schválení RM a ZM Hořovice.
4. Komise pro strategický rozvoj předkládá Zprávu nejpozději do 28. února následujícího roku.

Odpovědnost za roční monitoring nese Garant a Komise pro strategický rozvoj.

Roční zpráva o realizaci obsahuje hodnocení celkového kontextu plnění Programu rozvoje města
v souladu s celkovou koncepcí Strategického plánu města Hořovice 2008–2025. Součástí zprávy bude
přehled schválených a realizovaných aktivit/projektů včetně plnění indikátorů, dodržování časového
harmonogramu a finančního plánu. Zprávu schvaluje ZM Hořovice na svém pravidelném březnovém
jednání.
V případě potřeby si může ZM Hořovice vyžádat zpracování ad-hoc Zprávy o realizaci strategického
plánu.
Dílčí aktivity/projekty jsou realizovány a monitorovány standardním způsobem – skrze monitorovací
indikátory (věcné a finanční). Ukazatele v Programu rozvoje jsou stanoveny ke každému opatření
naplňující kritickou oblast. Umožňují tak porovnat počáteční stav, konečný stav a také zdroj informací
využitý pro hodnocení v jednotlivých fázích zpracování a užívání Programu rozvoje. Vyhodnocení
a porovnání ukazatelů bude vypovídat o celkovém vývoji města a plnění Programu rozvoje
a Strategického plánu.
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9.4 Aktualizace
Na základě ročního monitorování prostřednictvím Roční monitorovací zprávy bude následně rozhodnuto o strategické potřebě celý dokument aktualizovat. Podnět k aktualizaci vydává Komise pro strategický rozvoj a schvaluje jej Rada či Zastupitelstvo města Hořovice.
Období platnosti Programu rozvoje je nastaveno do roku 2020. Tudíž v průběhu roku 2019 by měly
být zahájeny práce na tvorbě nového Programu rozvoje pro období 2020–2025.
Akční plány budou zpracovávány jako dvouleté. První z nich bude zpracován v průběhu roku 2015
s platností do roku 2016. Na konci roku 2016 bude následně vytvořen nový Akční plán opět pro dvouleté období. Celkem tak budou vytvořeny 3 Akční plány až do roku 2020.
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10. Metodika indikátorů
Indikátory měří, zda bylo dosaženo vytýčeného cíle, jaké jsou výsledky, kvalita a kontext projektu či
programu. Indikátor vytváří číselnou informaci, která může napomoci v hodnocení a tedy v dalším
rozhodovacím procesu.
Aby byl indikátor co nejužitečnější, měl by splňovat následující podmínky:
 Indikátory mají být co nejvíce spjaty s politickými cíli.
 Indikátory musí být měřeny pravidelně. Je užitečné mít časový plán měření indikátorů. Je také
vhodné, aby indikátory existovaly před zahájením projektu, nicméně se musí počítat
s nutností vytvořit nové indikátory v průběhu programu.
 Indikátory by měly být měřeny nezávislými experty.
 Měření je založeno na spolehlivých údajích.
Pro kvalitní monitoring Programu rozvoje karty opatření obsahují indikátory výstupů, výsledků
a dopadů. Ke každému opatření je uveden výčet indikátorů, které se vztahují k dané aktivitě, či opatření. V každém dílčím Akčních plánu budou monitorovací indikátory nastavovány ve fázi zpracování
projektového záměru. Při použití externího financování, budou monitorovací indikátory nastaveny
podle předepsané indikátorové soustavy příslušného poskytovatele dotace. Z tohoto důvodu jsou
indikátory použité v opatřeních pouze doporučující s možností výběru několika z nabízených. Indikátory budou vykazovány 1x za rok v Roční zprávě o realizaci Programu rozvoje.
Použity budou 3 typy indikátorů:
◦

Indikátory výstupů jsou podpořené aktivity projektu. Př. otázka: Co projekt podpoří? Měří, co bylo v rámci rozvojových aktivit vytvořeno. Příkladem takovýchto indikátorů mohou
být: kilometry postavených silnic, kapacita čistíren vod, počet vyškolených účastníků, procento úspěšných absolventů.

◦

Indikátory výsledků vyjadřují přímé a okamžité účinky podpory. Př. otázka: Čeho bude dosaženo? Indikátory výsledků představují okamžité a přímé účinky projektu na cílové skupiny (výjimečně také negativní účinky). Celkové výsledky se dají měřit po skončení projektu,
jednotlivé výsledky vznikají v průběhu akce. Příklady indikátorů výsledku: čas ušetřený díky novým silnicím, snížené ceny za telefonické hovory, kvalifikace účastníků školení, spokojenost podniku, který obdržel konzultaci.

◦

Indikátory dopadů sledují dlouhodobější pozitivní následky podpory udržitelnost toho,
čeho bylo v projektu dosaženo. Indikátory dopadů představují následky realizace projektů,
které překračují přímé a okamžité účinky na beneficienty. Indikátory dopadů v sobě zahrnují následky na přímé beneficienty, které se objevují nebo trvají středně dlouhou dobu
(specifické účinky) – například hustota dopravy rok od otevření silnice, umístění absolventů školení po 12 měsících, počet udržitelných pracovních míst vzniklých v rámci programu.
Druhou kategorii dopadů tvoří všechny následky, které v krátkodobém nebo střednědobém horizontu ovlivňují nepřímé beneficienty. Mohou se shodovat s výše uvedenými dopady, mohou také ovlivňovat např. všechny občany (pokud se jde příkladně o makroekonomický dopad).
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10.1 Indikátory výstupů a výsledků
Indikátory výstupů a výsledků se vztahují ke specifickým cílům, které jsou nastaveny u každého opatření. Opět zde nejsou taxativně vymezeny všechny indikátory, ale pouze takové, kde je nejednoznačný výklad měření (dosažení kvantitativních hodnot).

Vybrané indikátory výstupů:
 Počet realizovaných projektů
Absolutní číslo, které vyjadřuje počet projektů, které byly v příslušném roce x zrealizovány k naplnění
rozvojové aktivity, potažmo opatření.
 Objem financí z externích zdrojů
Celkové finanční prostředky (v Kč), za které byly jednotlivé rozvojové aktivity/projekty zrealizovány.
 Objem získané dotace
Finanční prostředky pouze z dotací (externích veřejných zdrojů), za které byly jednotlivé rozvojové
aktivity/projekty zrealizovány (v Kč).
 Délka nově vybudovaných cyklostezek (v m)
Počet metrů nově vybudovaných cyklostezek. Cyklostezka je pozemní komunikace nebo její jízdní
pás/pruh vyhrazená dopravní značkou pro jízdu na jízdním kole. Je určena pouze pro cyklistickou
dopravu, automobilová a motocyklová doprava je z ní vyloučena. Do indikátoru se započítávají
všechny typy komunikací (stezka pro cyklisty je pozemní komunikace nebo její část určená pro provoz cyklistů, oddělená od komunikace s motorovou dopravou; stezka pro chodce a cyklisty je pozemní komunikace nebo její část určená pro provoz chodců a cyklistů, oddělená od komunikace
s motorovou dopravou; jízdní pruh pro cyklisty je část pozemní komunikace, který je umístěn
v hlavním dopravním prostoru obvykle po pravé straně jízdního pruhu s provozem motorové dopravy).
 Rozloha ploch připravených pro investice (v m2)
Jedním z cílů města je vytvářet podmínky pro podporu podnikání a zaměstnanost. Jedním z nástrojů,
jak město může podnikání a tím také místní zaměstnanost podpořit, je vymezení adekvátní rozlohy
ploch pro podnikání. Indikátor sleduje plochy určené k rozvoji podnikání a výroby a vztahuje je
k celkovým zastavitelným plochám.
 Počet podpořených osob
Celkový počet osob, které v rámci projektu získaly jakoukoliv formu podpory bez ohledu na počet
poskytnutých podpor, každá podpořená osoba se v rámci projektu započítává pouze jednou; podpora
je jakákoliv aktivita financovaná z rozpočtu projektu, ze které mají cílové skupiny prospěch, podpora
může mít formu např. vzdělávacího nebo rekvalifikačního kurzu, stáže, odborné konzultace, poradenství, výcviku, školení, odborné praxe apod.
 Počet úspěšně podpořených osob
Počet osob, které obdržely jednu nebo více podpor v rámci přijatých projektů, a které ukončily
kurz/program/obor předepsaným způsobem. Každá osoba, která obdržela podporu, se započítává
Červen 2015

76

© město Hořovice

pouze jedenkrát. Pro OP VK v případech kdy je osobě poskytnuto více odlišných/na sebe nenavazujících podpor v rámci jednoho projektu, je tato osoba započítána tolikrát kolik podpor jí bylo poskytnuto.
 Zapojení města do IDS Plzeňska nebo ROPID
Kritériem úspěšnosti bude datum zapojení města Hořovice do integrovaného dopravního systému.
 Počet přepravených osob na železnici
Počet přepravených osob, ve kterém jsou zahrnuty všechny kategorie platících přepravených osob.
Data z MD ČR nebo z podkladů Českých drah, a.s. Měřeno každoročně.
 Počet účastníků vybavených rychlým připojením na Internet
Počet účastníků vysokorychlostního internetu – počet vysokorychlostních internetových přípojek
(broadband). Data z České telekomunikačního úřadu. Měřeno každoročně.
 Nakládání s komunálním odpadem
Indikátor stanovuje způsob nakládání s komunálními odpady. Ukazatel vyčísluje způsob, jakým je
nakládáno s komunálním odpadem. Udává, kolik kilogramů a jaký podíl je skládkován; spalován; separován a opětovně využit.
 Celková produkce směsného komunálního odpadu (v kg)
Roční produkce komunálního odpadu na základě monitoringu odboru dat odborem výstavby a životního prostředí, MěÚ Hořovice ve spolupráci s firmou poskytující svozové služby. Měřeno každoročně.
 Produkce nebezpečného odpadu (v kg)
Roční produkce nebezpečného odpadu na základě monitoringu odboru dat odborem výstavby a životního prostředí, MěÚ Hořovice. Měřeno každoročně.
 Počet účastníků veřejných diskusí
Za veřejnou diskuzi je možné považovat veřejná projednávání územního plánu, strategických koncepčních dokumentů, či organizace veřejných kulatých stolů ke konkrétnímu tématu rozvoje města
Hořovice. Měřeno každoročně.
 Počet zástupců organizací v komisích rady města a výborech zastupitelstva
Ukazatel stanovený na základě počtu zástupců neziskového, či soukromého sektoru v pomocných
orgánech města. Platné pro každé volební období 2014–2018 a 2018–2020).
 Počet obyvatel města Hořovice (index 2020/2015)
Indikátor počet obyvatel města je pro obec důležitý zejména z pohledu rozpočtového určení daní, ale
může také vyjadřovat celkovou spokojenost obyvatel s životem ve městě a okolí. Výše příspěvku do
rozpočtu města se odvíjí od počtu trvale bydlících obyvatel. Údaj může mít vliv na zajišťování veřejných služeb městem (jako např. MHD, školy, volnočasové aktivity, zatížení sportovišť atd.). Hořovice
měly k 1. 1. 2015 celkem 6 866 obyvatel. Ukazatel bude porovnán ze statistikou k 1. 1. 2020 a bude
uváděn v %.
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 Průměrný počet žáků ve třídě ZŠ
Pro zajištění kvalitní výuky na základních školách je nutný optimální počet dětí ve třídě. Nadměrným
počtem žáků ve třídách se vytrácí individuální přístup a věnována péče a kvalita výuky může klesat.
Indikátor umožňuje sledovat průměrný počet žáků ve třídě s tím, že za vhodné je nepřekročit hranici
25 žáků ve třídě. Počet žáků MŠ ku počtu tříd (1.–9. Ročník) všech ZŠ ve městě. Jedná se o ZŠ zřizované městem. Měřeno každoročně.
 Průměrný počet žáků ve třídě SŠ
Pro zajištění kvalitní výuky na základních školách je nutný optimální počet dětí ve třídě. Nadměrným
počtem žáků ve třídách se vytrácí individuální přístup a věnována péče a kvalita výuky může klesat.
Indikátor umožňuje sledovat průměrný počet žáků ve třídě s tím, že za vhodné je nepřekročit hranici
25 žáků ve třídě. Počet žáků SŠ ku počtu tříd (1.–4. Ročník + osmileté gymnázium) všech SŠ ve městě.
Jedná se o ZŠ zřizované krajem, případně soukromé školy. Měřeno každoročně.
 Počet realizovaných akcí pro veřejnost neziskovými organizacemi
Data od neziskových organizací, které budou pořádat jednotlivé akce. Měřeno každoročně.
 Počet realizovaných akcí pro veřejnost neziskovými organizacemi
Statistiky jednotlivých neziskových organizací, které organizují akce. Možnost zjištění podle počtu
prodaných vstupenek na akci. Měřeno každoročně.
 Počet realizovaných akcí pro veřejnost sportovními oddíly
Statistiky jednotlivých neziskových organizací, které organizují akce. Možnost zjištění podle počtu
prodaných vstupenek na akci. Měřeno každoročně.
 Počet účastníků zájmových činností
Statistiky převzaté z centra volného času – Domeček Hořovice. Měřeno každoročně.
 Návštěvnost vybraných památek
Statistiky návštěvnosti za turistickou sezónu jednotlivých provozovatelů památek. Měřeno každoročně.
 Návštěvnost vybraných akcí
Statistiky jednotlivých pořadatelů kulturních akcí. Možnost zjištění podle počtu prodaných vstupenek
na akci. Měřeno každoročně.
 Počet účastníků na veřejných kulturních akcích
Statistiky jednotlivých pořadatelů kulturních akcí. Možnost zjištění podle počtu prodaných vstupenek
na akci. Měřeno každoročně.
 Objem prostředků z rozpočtu na podporu sportu, kultury a volnočasových aktivit
Objem finančních prostředků vyjma investic vyčleněný v daném roce na podporu kultury, sportu
a volnočasových aktivit. Jedná se o položky tělovýchova a zájmová činnost a kultura, církve a sdělovací prostředky.
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 Objem finančních prostředků z rozpočtu města určených na bezpečnost
Indikátor sleduje výši finančních prostředků z rozpočtu města na bezpečnost, která by měla vzrůstat.
Nejedná se pouze o sledování finančních prostředků směřující k udržení veřejného pořádku, ale také
financí na krizové řízení nebo požární ochranu. Objem finančních prostředků z rozpočtu určených na
bezpečnost. Jde o výdaje běžné na provoz, které zahrnutí výdaje na bezpečnost a veřejný pořádek
(§ 531), požární ochranu (§ 551), ochranu obyvatelstva (§ 521), krizové řízení (§ 527) a ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku (§ 539) podle Vyhlášky č. 323/2002 Sb. ve znění vyhlášky
č. 464/2013 Sb., o rozpočtové skladbě. Měřeno každoročně.
Vybrané indikátory výsledků:
 Index spokojenosti občanů (v %)
Indikátor vyhodnocuje celkovou spokojenost občanů s místem, kde žijí či pracují. Ideální tendence
indikátoru by měla být vzrůstající. Dá se říct, že indikátor znázorňuje hodnocení kvality života občanů.
Faktory kvality života jsou, ale přímo ovlivňovány místní, národní a/nebo evropskou politikou. Indikátor byl převzat z Evropské sady udržitelného rozvoje. Podrobnosti lze nalézt na stránkách
www.timur.cz, kde jsou k dispozici metodické listy a výsledky z měst, která se do šetření zapojila.
 Změna počtu dopravních nehod na úsecích dotčených intervencí (%)
Podíl počtu dopravních nehod za určité období (rok) na dotčeném úseku silnice před realizací a po
realizaci projektů v rámci rozvojové aktivity. Bude vyhodnocován dopad intervencí na úsecích, které
budou dotčeny projektem. Údaje o nehodovosti na silnicích lze získat z evidence Policie ČR, údaje
o mimořádných událostech na železničních tratích z Drážní inspekce.
 Plán plnění komunitního plánu
V součinnosti s Řídící skupinou komunitního plánu sociálních služeb a vedoucí odboru sociálních věcí
a zdravotnictví bude vyhodnocováno podle parametrů nastavených v kapitole 8 Komunitního plánu
sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2014–2018.
 Kvalita poskytovaných sociálních služeb
Kvalitativní ukazatel měřený na základě realizace aktivit obsažených v Komunitním plánu sociálních
služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2014–2018, či Akčním plánu města Hořovice
a ORP pro oblast sociálních a návazných služeb na období 2014–2016; 2016–2018 a 2018–2020.
 Spokojenost obyvatel s nabídkou kulturních, sportovních a volnočasových příležitostí
Indikátor vyhodnocuje spokojenost občanů s nabídkou kulturních, sportovních a volnočasových aktivit. Ideální tendence indikátoru by měla být vzrůstající. Dá se říct, že indikátor znázorňuje hodnocení
kvality života občanů. Faktory kvality života jsou, ale přímo ovlivňovány místní, národní a/nebo evropskou politikou. Indikátor byl převzat z Evropské sady udržitelného rozvoje. Podrobnosti lze nalézt
na stránkách www.timur.cz, kde jsou k dispozici metodické listy a výsledky z měst, která se do šetření
zapojila.
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10.2 Indikátory dopadů
Následující kapitola uvádí metodiku vybraných indikátorů dopadů, které jsou zahrnuty na kartě opatření. Nejsou zde taxativně vymezeny všechny indikátory, ale pouze takové, kde je nejednoznačný
výklad měření (dosažení kvantitativních hodnot). Indikátory dopadů jsou v přímé vazbě na globální
cíle a dílčí vize nastavené v úvodní fází strategického plánování Plánu rozvoje.
Vybrané indikátory:
 Snížení podílu transitní dopravy v centru města v letech sčítání dopravy o 10 % (index
2020/2015)
Podle výsledků sčítání dopravy v roce 2015 bude určena hodnota intenzity dopravy v centru města
Hořovice na ul. Tyršova zvlášť pro nákladní dopravu, osobní dopravu a jednostopá vozidla. Tato
hodnota bude představovat základ = 100. V roce 2020 po stejném sčítání dopravy bude hodnota
podílem porovnána vůči roku 2015. Výsledkem bude zjištění poklesu/nárůstu dopravy v dané lokalitě. Ukazatel uváděn v %.
 Zvýšení dopravní bezpečnosti o 2 % (index 2020/2015)
Podíl nehod (počet usmrcených, zraněných s apalickým syndromem (tj. s nevratným difusním poškozením mozkové kůry), těžce zraněných, hmotné škody) v porovnání let 2015 a 2020. Hodnota za rok
2015 bude představovat základ = 100. V roce 2020 bude hodnota podílem porovnána vůči roku 2015.
Výsledkem bude zjištění poklesu/nárůstu dopravní bezpečnosti. Ukazatel uváděn v %.
 Udržení počtu obyvatel města Hořovice nad hranicí 6 700 obyvatel (index 2020/2015)
Hořovice měly k 1. 1. 2015 celkem 6 866 obyvatel. Hranice 6 700 obyvatel Hořovice dosáhly v roce
2009, od té doby stále obyvatel přibývá. Záměrem města je vytvořit udržitelnou kvalitu života tak,
aby počet obyvatel neklesal. Ukazatel bude porovnán ze statistikou k 1. 1. 2020 a bude uváděn v %.
 Zvýšení podílu nových ploch pro podnikání (index 2020/2015)
Podle územního plánu Hořovice, změny č. 3 z roku 2006 tvoří plochy pro podnikání celkovou rozlohu 24,55 ha. Hodnota bude sledována podle nového územního plánu v letech 2015 a 2020. Hodnota za rok 2015 bude představovat základ = 100. V roce 2020 bude hodnota podílem porovnána vůči
roku 2015. Výsledkem bude zjištění poklesu/nárůstu nových ploch pro podnikání v dané lokalitě.
Ukazatel uváděn v %.
 Počet ekonomicky aktivních obyvatel (index 2020/2015)
K 30. 4. 2015 bylo evidováno ve městě Hořovice celkem 4 596 ekonomicky aktivních obyvatel. Ukazatel bude rovnán se stejným obdobím v roce 2020. Výsledkem bude snížení, či zvýšení udané
v absolutních číslech. Podíl nezaměstnaných osob, který vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů
o zaměstnání ve věku 15–64 let ze všech obyvatel ve stejném věku je k datu 30. 4. 2015
v Hořovicích 4,1 %.
 Zvýšení míry zaměstnanosti obyvatel o 1 % (index 2020/2015)
Míra zaměstnanosti ukazuje podíl zaměstnaných osob (zaměstnanci, podnikatelé a spolupracující
rodinní příslušníci, osoby na mateřské nebo rodičovské dovolené atp.) z celkové pracovní síly.
V roce 2015 tento ukazatel pro město Hořovice dosáhl hodnoty 71,5 %. Tato hodnota bude předČerven 2015
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stavovat základ = 100. V roce 2020 bude hodnota podílem porovnána vůči roku 2015. Výsledkem
bude zjištění poklesu/nárůstu zaměstnanosti v Hořovicích. Ukazatel uváděn v %.
 Zvýšení ekonomické aktivity obyvatel o 1 % (index 2020/2015)
Míra ekonomické aktivity se určuje jako podíl ekonomicky aktivních osob (zaměstnaných plus nezaměstnaných) v celkové populaci ve věku 15 let a více. V roce 2015 tento ukazatel pro město Hořovice dosáhl hodnoty 74,1 %. Tato hodnota bude představovat základ = 100. V roce 2020 bude
hodnota podílem porovnána vůči roku 2015. Výsledkem bude zjištění poklesu/nárůstu ekonomické
aktivity v Hořovicích. Ukazatel uváděn v %.
 Zklidnění dopravy o 5 % (index 2020/2015)
Podle výsledků sčítání dopravy v roce 2015 bude určena hodnota intenzity dopravy v centru města
Hořovice v několika průjezdních místech – na ul. Tyršova, křižovatka Masarykova/Plzeňská
a křižovatka Příbramská/Rpetská zvlášť pro nákladní dopravu, osobní dopravu a jednostopá vozidla.
Tato hodnota bude představovat základ = 100. V roce 2020 po stejném sčítání dopravy bude hodnota
podílem porovnána vůči roku 2015. Výsledkem bude zjištění poklesu/nárůstu dopravy v dané lokalitě.
Ukazatel uváděn v %.
 Počet domácností napojených na kanalizaci (index 2021/2011)
Na veřejnou kanalizaci ve městě Hořovice je napojeno v roce 2015 96 % domácností (tj. 6 591 obyvatel a 1 349 domácností). Tito obyvatelé bydlí převážně v centru města a v souvisle zastavěných přilehlých čtvrtích na pravém břehu Červeného potoka. V tomto prostoru jsou domy včetně nové bytové
zástavby vesměs napojeny na veřejnou kanalizaci, kterou jsou odváděny na ČOV. Výsledky budou
porovnány s novými výsledky SLDB 2021.
 Snížení energetické náročnosti o 5 %
Podrobné měření indikátorů bude uvedeno v energetickém auditu, který bude součástí projektové
dokumentace k dílčím projektům. Porovnány budou poté stavy před a po realizaci projektu.
 Zvýšení plochy zeleně o 2 % (index 2020/2015)
Zelené plochy tvoří na území města Hořovice celkem 17,99 ha (podle územního plánu, změny č. 3).
V roce 2020 by tato hodnota měla dosáhnout 18,35 ha.
 Zvýšení zájmu a informovanosti obyvatel města o 20 % (index 2020/2015)
Ukazatel bude tvořen počtem akcí pro občany a nejširší veřejnost s environmentální tematikou.
Hodnoty budou porovnány v roce 2020 a 2015 a bude stanoven nárůst, či pokles.
 Zvýšení návštěvnosti státního zámku Hořovice o 10 % (index 2020/2015)
Podle výsledků návštěvnosti za turistickou sezónu 2015 a 2020 bude určen podíl v %, který určí zvýšení/snížení návštěvnosti.
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 Zvýšení bezbariérovosti města o 5 % (index 2020/2015)
Ukazatel bude stanoven jako podíl počtu nových bezbariérových přístupů na území města (chodníky,
veřejné budovy, budovy státních institucí) v roce 2020 k výchozímu roku 2015.
 Snížení indexu kriminality na území města Hořovice o 5 % (index 2020/2015)
Vypočítá pomocí vzorce počet trestných činů/ počet obyvatel na vymezeném území X 1000. V březnu
2015 dosahoval index kriminality v Hořovicích hodnoty 17,9. Pro rok 2020 bude výsledná hodnota
porovnána s rokem 2015. Poté bude procentuálně stanoven pokles nebo nárůst.
 Podíl sociálně vyloučených obyvatel na celkovém počtu obyvatel města Hořovice (index
2020/2013)
Výchozími ukazateli jsou data získaná v roce 2013 ze Sociodemografické analýzy SO ORP Hořovice.
Mezi osoby ohrožené sociálním vyloučením patří několik kategorií – jde zejména o osoby
s postižením, nemocné AIDS, uživatele drog, osoby bez přístřeší, osoby propuštěné z výkonu trestu
odnětí svobody a osoby závislé na návykových látkách. Celkem takovýchto osob v různých skupinách
bylo na území města 1 280, tj. 18,6 % celkového počtu obyvatel. Údaje budou porovnány s rokem
2020 a vytvořen index nárůstu, či snížení. Ukazatel uváděn v %.

Červen 2015

82

© město Hořovice

11. Soulad se strategickými dokumenty
Program rozvoje města není nahodilý dokument, ale vychází z již zpracovaných dokumentů
a podkladů. Posuzování rozvojových aktivit na nejnižší úrovni je nutno provádět v kontextu stávajících
strategií, koncepcí a platných dokumentů na lokální/regionální/národní a nadnárodní úrovni. Je zcela
zásadní, aby Program rozvoje vycházel z platného Strategického plánu schváleného v roce 2008
a obsahová náplň kritických oblastí (opatření a rozvojové aktivity) v dokumentu nastavené, byly
v souladu nejen s potřebami a prioritami identifikovanými v rámci strategických dokumentů města,
ale rovněž s prioritami vyšších územních a integračních celků.
V oblasti veřejné správy se v praxi setkáváme s širokou škálou strategických dokumentů na všech
úrovních. Strategický dokument představuje každý písemný výstup, jehož obsahem je vymezení jasného cíle spolu s určením způsobu jeho dosažení nebo plnění. Strategické dokumenty mají klíčový
charakter pro závažná rozhodnutí dlouhodobého charakteru, jsou určující pro definování zásadních
úkolů, delegování pravomocí a odpovědnosti a jsou podkladem při tvorbě dalších strategií a cílů
v jednotlivých dílčích oblastech.
Obr. 3 Schéma posuzování souladu se strategickými dokumenty na vyšší územní úrovni

Město
Hořovice

SO ORP
Hořovice

Středočeský
kraj

Česká
republika

Evropská
unie

Zdroj: MěÚ Hořovice, 2015.

Východiska pro formulování „aktuálního“ programu rozvoje města pro léta 2015–2020 byla vyhodnocována vzhledem ke stávajícím strategickým dokumentům města, regionu a celkovému vnějšímu
rámci na národní a mezinárodní úrovni.

11.1 Lokální úroveň – město Hořovice
V rámci správního obvodu města Hořovice v minulosti vznikly dílčí koncepce, programy a strategické
materiály, které nastavují priority a příslušné směry rozvoje daných jednotlivých rozvojových oblastí
v rámci města a jeho územního obvodu. Za zpracování a aktualizaci strategických a koncepčních dokumentů nesou odpovědnost jednotlivé odbory MěÚ Hořovice, do jejichž působnosti daná oblast
věcně patří. Pro vlastní analýzu byly zvoleny tři oblasti zájmu řešení rozvoje území:
A. Strategické plánování,
B. Územní plánování,
C. Komunitní plánování.
AD A) Strategický plán města Hořovice 2008–2025 byl zpracován na přelomu let 2007/2008. Usnesením Zastupitelstva města Hořovice č. 4 / 2008, písm. E ze dne 23. Září 2008 byl dokument schválen
a uveden „v život”. Program rozvoje města vychází z platného dokumentu, jehož platnost byla
nastavena do roku 2025 a navazuje na celkovu strategickou vizi a globální cíle, v dokumentu
vymezené. Dokument je složen ze 3 částí (Profil města Hořovice, Dotazníkové šetření a Strategický
plán). Aktuální Strategický plán města Hořovice 2008–2025 je veřejně dostupný na webových
Červen 2015
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stránkách
města
Hořovice:
http://www.mesto-horovice.eu/radnice/samospravamesta/zastupitelstvo/strategicky-plan-mesta/ .
AD B) Základním rozvojovým dokumentem, který má v současnosti město Hořovice zpracováno je
Územní plán města Hořovice. Územní plán Hořovic byl zpracován v roce 1999 podle předpisů pro
územní plánování novelizovaných k 1.7.1998, české novely stavebního zákona č. 50/1976 Sb. a vyhlášky č.131/1998 Sb. o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci.
Tento dokument byl schválen usnesením zastupitelstva města v roce 1999 s platností do roku 2010.
Územní plán, rozdělený do textové a výkresové části, vymezuje rozsah a způsoby jeho rozvoje
z územního hlediska. V průběhu platnosti územního plánu došlo k přijetí 4 změn (červen 2002; květen
2005; březen 2006; květen 2009). V současnosti je zpracováván nový územní plán, který je v souladu
se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Tab. 8. Míra souladu Programu rozvoje s Územním plánem města Hořovice

Název dokumentu/strategie
Související priority

Míra souladu
Anotace zdroje

Územní plán města Hořovice (změna č. 4)
Návrhová část územního plánu (vč. Koncepce dopravy, návrhu
členění území města na funkční plochy a návrh územního systému
ekologické stability).
Veškeré kritické oblasti/opatření/aktivity Programu rozvoje jsou
plánovány v souladu s platným územním plánem (změnou č. 4).
Dostupné na http://www.mesto-horovice.eu/radnice/uzemniplan/?diskuze=WG9%2BMTkxfjB%2BbmV3fjB%2Bb1k%3D
Zdroj: MěÚ Hořovice, 2015.

AD 3) Město Hořovice se komunitním plánováním zabývá od roku 2009. V letech 2009–2011 pracovalo na tvorbě dokumentu občanské sdružení Digitus o.s., které zpracovalo základní komunitní
plán. Na počátku roku 2012 navázalo s městem Hořovice spolupráci Centrum pro komunitní práci střední Čechy. V rámci výzvy OP Lidské zdroje a zaměstnanost byla získána finanční podpora
z Evropského sociálního fondu na aktualizaci komunitního plánu sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2014–2018. V listopadu 2014 byl schválen nový strategický dokument v sociální oblasti – Komunitní plán sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na
období 2014 – 2018. Strategický dokument je platný na celém území správního obvodu ORP Hořovice.
Tab. 9 Míra souladu Programu rozvoje s Komunitním plánem města Hořovice

Název dokumentu/strategie
Související priority
Míra souladu
Anotace zdroje
Červen 2015

Komunitní plán sociálních služeb města Hořovice a spádových
obcí na období 2014 – 2018
Aktivity obsažené v komunitním plánu (priorita 1–9) jsou
v souladu s kritickou oblastí 4 Programu rozvoje.
Kritická oblast 4/ opatření 4.2/ aktivity 4.2.1–4.2.5
Dostupné na http://www.mesto-horovice.eu/mesto/socialni84
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pece/komunitni-plan-archiv/?more=466#news466
Zdroj: MěÚ Hořovice, 2015.

11.2 Regionální úroveň – správní obvod ORP Hořovice
Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Hořovice jsou zpracovány dva zásadní strategické
dokumenty, které mohou ovlivnit strategický plán (Územně analytické podklady ORP Hořovice
a Komunitní plán sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2014 – 2018).
Současné Územně analytické podklady ORP Hořovice byly aktualizovány v roce 2014 (v pořadí již
třetí úplná aktualizace). Dokument je zpracován v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti.
Tab. 10 Míra souladu Programu rozvoje s Územně analytickými podklady ORP Hořovice

Název dokumentu/strategie
Související priority

Míra souladu
Anotace zdroje

Územně analytické podklady ORP Hořovice
V původním Strategickém plánu je jako výchozí podklad zpracován
dokument „Profil města Hořovice“, který obsahuje základní aspekty týkající se životního prostředí, ředstupníchafických předpokladů
řešeného území, vybraných socioekonomických jevů (ředstupfie,
průmysl, služby, cestovní ruch atd.). Následná strategie bude vycházet také ze širších vztahů řešeného území, které jsou popisovány v dokumentu. Rozbor udržitelného rozvoje území zahrnuje
zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením
jeho silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb v tematickém
členění na horninové prostředí a geologii, vodní režim, hygienu
životního prostředí, ochranu přírody a krajiny, zemědělský půdní
fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa, veřejnou dopravní
a technickou infrastrukturu, sociodemografické podmínky, bydlení, rekreaci a hospodářské podmínky.
Aktualizovaná verze Programu rozvoje respektuje podmínky nastavené v původním Strategickém plánu.
Kritická oblast 1, 2, 3 a 4.
Dostupné na http://www.mesto-horovice.eu/radnice/organizacnistruktura/mesto-horovice/mestsky-urad-horovice/odborvystavby-a-zivotniho-prostredi/urad-uzemniho-planovani/
Zdroj: MěÚ Hořovice, 2015.

11.3 Regionální úroveň – Středočeský kraj
Podle geografického členění Eurostatu spadá město Hořovice do regionu soudržnosti NUTS 2 Střední
Čechy. Hořovice jsou administrativně součástí Středočeského kraje, který disponuje řadou strategických dokumentů regionálního významu. Tyto dokumenty zaštiťují veškerá důležitá témata související
s ekonomicko-hospodářským rozvojem a jsou určující pro tvorbu strategických dokumentů nižších
územních celků, jakými jsou mj. i municipality.
Zásadním strategickým dokumentem na úrovni středočeského kraje je PROGRAM ROZVOJE ÚZEMNÍHO OBVODU STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2014 – 2020. Základní střednědobý program podpory regionálního rozvoje na úrovni kraje, sestávající z cílených opatření a intervencí zaměřených na stimulaci
Červen 2015
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rozvoje kraje. Obsahuje směry a úkoly rozvoje finanční povahy i úkoly nefinanční povahy, jako jsou
politika, nástroje, organizační úkoly, doporučení pro ústřední správní orgány atd. Jeho cílem je navrhnout pro stanovené plánovací období promyšlenou množinu opatření, vycházející ze strategie
rozvoje kraje a realizovatelnou dostupnými finančními prostředky. Program rozvoje kraje plní funkci
základního dokumentu orgánů kraje pro koordinaci rozvoje území, hraje klíčovou úlohu při zajišťování
podpory regionálního rozvoje, pomáhá zvyšovat povědomí o nejdůležitějších potřebách kraje, pomáhá mobilizovat vlastní kapacity a zdroje kraje, využívá znalostí místních činitelů a odborníků a umožňuje místním činitelům určovat a kontrolovat směr budoucího vývoje kraje. Dokument je dostupný na
webu https://www.kr-stredocesky.cz/web/20541/4.
Tab. 11 Soulad cílů a opatření PRK SK 2020 a Programu rozvoje

Venkov
a zemědělství

Lidské zdroje
a vzdělávání

Infrastruktura a územní rozvoj

Podnikání
a zaměstnanost

Program rozvoje územního obvodu
Středočeského kraje 2014–2020

Program rozvoje
města Hořovice
2015–2020

A.1

Zlepšování podmínek pro podnikání v kraji, zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů

Opatření 1.3 a 4.4

A.2

Podpora inovací, vědeckovýzkumných projektů a vzájemné
spolupráce podnikatelských subjektů a výzkumu

Opatření 1.3

A.3

Zvyšování zaměstnanosti a zlepšení podmínek trhu práce

Opatření 1.3

A.4

Podpora spolupráce a komunikace mezi veřejnou správou
a podnikatelskou sférou

Opatření 1.3

B.1

Zajištění kvalitní sítě dopravní a technické infrastruktury

B.2

Zlepšení dopravní obslužnosti Středočeského kraje

B.3

Podpora dostupnosti občanské vybavenosti v obcích. Vytváření podmínek pro stabilizaci a nárůst obyvatel. Péče o památky a kulturní dědictví
Zajištění rovnoměrného a udržitelného rozvoje Středočeského kraje

B.4

Opatření 1.1, 2.1.,
2.2, 2.3 a 2.4
Opatření 2.2
Opatření 1.2, 4.3
a 4.4
Opatření 1.4

B.5

Zajištění bezpečnosti občanů Středočeského kraje

Opatření 4.5

C.1

Zajištění podmínek vzdělávání obyvatel a zlepšení možnosti
jejich uplatnění na trhu práce

Opatření 4.1

C.2

Podpora dostupnosti a zvyšování kvality sociální a zdravotní
péče

Opatření 4.2

C.3

Zlepšení možnosti trávení volného času dospělých a dětí,
podpora kulturních, sportovních a zájmových činností
A uskupení

Opatření 4.3 a 4.4

D.1

Zlepšování podmínek pro bydlení a zaměstnání ve venkovských obcích. Dopravní dostupnost a vybavenost
venkovských obcí.

Opatření 1.1, 1.2,
1.4, 2.1, 2.2, 4.3
a 4.4
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Životní
prostředí

E.1

Péče a ochrana jednotlivých složek životního prostředí

Opatření 3.1 a 3.2

E.2

Eliminace rizik spojených s ochranou životního prostředí

Opatření 3.3 a 3.4

E.3

Vzdělávání veřejnosti v oblasti životního prostředí

Opatření 3.5

Zdroj: Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje 2014–2020, 2015.

Další dokumenty na krajské úrovni, které mohou mít vliv na Program rozvoje:
 Program rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji (schválen usnesením Zastupitelstva
Středočeského kraje č. 73-21/2007/ZK ze dne 17. Září 2007). Dostupný na https://www.krstredocesky.cz/web/20541/45.
 Územní energetická koncepce (zpracována na základě zákona o hospodaření energií
č. 406/2000 Sb., v letech 2002–2004. Tato koncepce byla dne 18. Února 2005 projednána
v Zastupitelstvu
Středočeského
kraje).
Dostupná
na
https://www.krstredocesky.cz/web/20541/61.
 Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje (schválen Zastupitelstvem Středočeského kraje usnesením č. 110-14/2014/ZK ze dne 8. Prosince 2014). Dostupný
na https://www.kr-stredocesky.cz/web/regionalni-rozvoj/generel.
 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA OBDOBÍ 2015 – 2017 (schválen
usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 093-13/2014/ZK ze dne 15. Září 2014). Dostupný na https://www.kr-stredocesky.cz/web/socialni-oblast/proces-planovani-socialnichsluzeb.
 Koncepce podpory památkové péče ve Středočeském kraji na období 2014-2016 (schválen
usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 91-9/2013/ZK ze dne 9. Prosince 2013). Dostupná na https://www.kr-stredocesky.cz/web/kultura/koncepce-v-oblasti-pamatkovepece1.
 Povodňový plán Středočeského kraje (zpracován v roce 2004, pravidelně aktualizován). Dostupný na https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/dppsk.
 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje do roku 2015. Dostupný na
https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/voda-prvkuk.
 Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje (schválen v roce 2004, aktualizován
v roce 2008). Dostupný na https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/pohsk.
 Program snižování emisí a Integrovaný krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Středočeského kraje (schválen v roce 2005, průběžně aktualizován). Dostupný na https://www.krstredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/pse.
 Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje v letech 2006–2016 (schválena
v roce 2006). Dostupná na https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/kopksk.
 Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Středočeského kraje v letech
2011-2020. Dostupná na https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/kevvosk.

11.4 Národní úroveň – Česká republika
V České republice je platná soustava strategických a programových dokumentů, které byly vytvořeny
na různých úrovních veřejné správy (ministerstvech, NUTS 2 a krajích), ale také vzhledem ke členství
České republiky v Evropské unii soustava programových dokumentů Evropské unie (pro využití finančních zdrojů z ředstupních i strukturálních a investičních fondů).
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Základní průřezové dokumenty při zvažování globálních cílů, kritických oblastí, opatření a rozvojových
aktivit rozvoje Programu rozvoje jsou národní strategické dokumenty:
 Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020 (schválena usnesením Vlády České republiky
č. 344 ze dne 15. Května 2013). Dostupná na http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-acestovni-ruch/Regionalni-politika/Koncepce-Strategie/Strategie-regionalniho-rozvoje-CR2014-2020.
 Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky, platný od roku 2010 (schválena
usnesením Vlády České republiky č. 37 ze dne 11. Ledna 2010). Dostupný na
http://www.mzp.cz/cz/strategie_udrzitelneho_rozvoje.
 Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014 – 2020 (schválena usnesením Vlády České republiky č. 220 ze dne 27. Března 2013). Dostupná na
http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/KoncepceStrategie/Koncepce-statni-politiky-cestovniho-ruchu-v-CR-(1).
 Dohoda o partnerství pro programové období 2014-2020 (schválena usnesením Vlády České
republiky č. 447 dne 12. Června 2013). Dostupná na http://www.strukturalnifondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Dohoda-o-partnerstvi.
 Dopravní politika ČR pro období 2014-2020 s výhledem do roku 2050 (schválena usnesením
Vlády České republiky č. 449 ze dne 12. Června 2013). Dostupná na
http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/099AB8C6-3DD2-4621-9E83FA26B84B4A24/0/DP1420verze15_01_2013.pdf
 Státní energetická koncepce ČR do roku 2030 (schválena usnesením Vlády České republiky
č. 211 dne 10. Března 2004). Dostupná na http://www.mpo.cz/dokument5903.html.
 Státní kulturní politika na léta 2015 – 2020 (schválena usnesením Vlády České republiky
č. 266 ze dne 15. Dubna 2015). Dostupná na http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-politika/statnikulturni-politika-na-leta-2015--2020--s-vyhledem-do-roku-2025-252032/.
 Koncepce bydlení ČR do roku 2020 (schválena usnesením Vlády České republiky č. 524 ze dne
13. Července 2011). Dostupná na http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytovapolitika/Bytova-politika/Koncepce-Strategie/Koncepce-bydleni-CR-do-roku-2020.
 Politika územního rozvoje, Aktualizace č. 1 (schválena usnesením Vlády České republiky
č. 276 ze dne 15. Dubna 2015). Dostupná na http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytovapolitika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Koncepce-Strategie/Politika-uzemniho-rozvojeCeske-republiky/Navrh-Aktualizace-c-1-Politiky-uzemniho-rozvoje-CR.
 Státní program ochrany přírody a krajiny (schválen usnesením Vlády České republiky č. 1497
dne 30. Listopadu 2009). Dostupný na http://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/strategickedokumenty/statni-program-ochrany-prirody/.
 Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy pro léta 2013–2020 (schválena usnesením
Vlády České republiky č. 382 ze dne 22. 5. 2013). Dostupná na http://www.cyklostrategie.cz/.
 Strategie vzdělávání 2020 (schválena usnesením Vlády České republiky č. 538 ze dne 9. Července 2014). Dostupná na http://www.msmt.cz/ministerstvo/strategie-vzdelavaci-politiky2020.
 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období
2015-2020 (schválen usnesením Vlády České republiky č. 340 ze dne 15. Dubna 2015). Dostupný na http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategicke-a-koncepcni-dokumentycerven-2009.
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Operační programy pro programové období 2014–2020, které jsou využitelné pro financování rozvojových aktivit Programu rozvoje:











Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK);
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV);
Operační program Zaměstnanost (OP Z);
Operační program Doprava (OP D);
Operační program Životní prostředí (OP ŽP);
Integrovaný regionální operační program (IROP);
Program rozvoje venkova (PRV);
Program nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE;
Program meziregionální spolupráce ESPON 2020;
Program meziregionální spolupráce INTERACT III.

Základní informace o jednotlivých operačních programech jsou dostupné
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy.

na

webu

Další dokumenty na národní úrovni, které mohou mít vliv na Program rozvoje:




























Politika architektury a stavební kultury České republiky (2015)
Zásady urbánní politiky (2010)
Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek 2011-2015
Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020
Národní strategie finančního vzdělávání (2010)
Konvergenční program ČR (2013)
Koncepce památkové péče v ČR 2011-2016
Strategie podpory využití potenciálu kulturního dědictví 2014+
Strategie sociálního začleňování 2014-2020
Aktivizační opatření k řešení nepříznivé situace na trhu práce (2014-2017)
Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí 2013-2017
Národní akční plán ČR pro energii z obnovitelných zdrojů 2010-2020
Národní inovační strategie ČR 2012-2020
Exportní strategie ČR pro období 2012 až 2020
Koncepce podpory malých a středních podnikatelů 2014-2020
Surovinová politika v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů
Státní politika v elektronických komunikacích – Digitální Česko v. 2.0
Strategie celoživotního učení ČR 2007-2015
Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR 2008-2015
Záměr rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti v základním vzdělávání (2013-2018)
Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030
Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (2014)
Strategický rámec rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014-2020
Koncepce boje proti organizovanému zločinu na období let 2015–2017
Koncepce požární prevence ČR 2012-2016
Strategie prevence kriminality 2012-2015
Bezpečnostní strategie ČR
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 Národní akční plán prevence dětských úrazů 2007–2017
 Zdraví 21 – Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR
 Strategie pro růst – české zemědělství a potravinářství v rámci Společné zemědělské politiky
EU po roce 2013
 Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod a základní zásady využití těchto
území (2011)
 Akční plán pro biomasu v ČR 2012-2020
 Státní program ochrany přírody a krajiny ČR
 Koncepce podpory místní Agendy 21 v ČR do roku 2020
 Zásady státní lesnické politiky (2012)
 Plán odpadového hospodářství České republiky pro období 2015–2024
 Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR 2005-2015
 Aktualizovaný národní implementační plán Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech na léta 2012-2017
 Národní strategie prevence násilí na dětech v ČR 2008-2018
 Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (2012)
 Národní strategie protidrogové politiky ČR 2010-2018
 Národní politika podpory jakosti
 Národní program rozvoje vzdělávání v České republice (Bílá kniha)
 Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení
 Atlas krajiny České republiky

11.5 Nadnárodní úroveň – Evropská unie
Program rozvoje města jako koncepční rozvojový dokument vychází mj. z potřeby efektivně využít
a čerpat finanční prostředky z externích veřejných zdrojů. Protože součástí Programu rozvoje je
mnoho projektů, které jsou finančně velmi náročné a zasahují např. do oblasti urbanismu, kultury,
cestovního ruchu, životního prostředí, dopravy, technické infrastruktury atd., vychází také vize,
cíle, kritické oblasti a priority z obecných nařízení na evropské úrovni. Z těch hlavních jsou to
normativy dané Evropskou unií:
1. Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění – Evropa 2020 (dokument
zveřejněný
Evropskou
komisí
dne
3.
Března
2010).
Dostupná
na
http://ec.europa.eu/europe2020/index_cs.htm
V případě financování rozvojových aktivit/projektů prostřednictvím strukturálních fondů EU, je nutné
vzít v úvahu i nařízení, které mají vliv na správné financování těchto aktivit. Z hlavních nařízení jde
o:
1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. Prosincem 2013

o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální
rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce.
2. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1300/2013 ze dne 17. Prosince 2013
o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1084/2006.
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3. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. Prosince 2013

o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle
Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006.
4. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1302/2013 ze dne 17. Prosince 2013,
kterým se mění nařízení (ES) č. 1082/2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), pokud jde o vyjasnění, zjednodušení a zlepšení zřizování a fungování takovýchto seskupení.
5. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. Prosince 2013
o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a
Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském
fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.
6. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. Prosince 2013
o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006.

On-line
verze
všech
nařízení
jsou
k dispozici
na
webu
MMR
–
http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Navrhy-novych-narizeni-kohezni-politikypro-obdobi/Finalni-podoba-narizeni-EU-k-politice-soudrznosti.
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Příloha č. 1 Roční zpráva o realizaci Programu rozvoje města Hořovice

Roční zpráva o realizaci Programu rozvoje
města Hořovice 2015–2020
1. Základní údaje
Nositel Programu rozvoje města
IČ
Název:
Adresa:
Statutární zástupce:
(jméno a příjmení, funkce)
Pořadové číslo zprávy:
Monitorované období:
Datum vypracování zprávy:
Zhotovitel zprávy

Začátek
dd/mm/rrrr
dd/mm/rrrr

Konec

dd/mm/rrrr

Jméno a příjmení, funkce:
Telefonní číslo/mobil/Fax:
E-mail:
2. Věcná část zprávy
A. Popis realizace Programu rozvoje za monitorované období
(Stručný popis podstatných kroků realizovaných aktivit v rámci sledovaného období – např. předložené projekty, zahájené a ukončené projekty apod.)
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B. Zhodnocení dosavadní realizace Programu rozvoje za monitorované období
(Zhodnocení průběhu a stavu realizace, finančního plánu, navrhované změny, vč. Jejich stručného
zdůvodnění, apod.)

C. Další informace o realizaci Programu rozvoje za monitorované období
(Informace o publicitě, řízení a další relevantní informace)

D. Problémy při realizaci Programu rozvoje za monitorované období
Popis problémů spojených s realizací, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů:

Popis navržených opatření na odstranění těchto problémů:

E. Plnění opatření a rozvojových aktivit Programu rozvoje za monitorované období
Název aktivity/projektu

Červen 2015

Vazba na aktivity/opatření
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Průběh realizace
(v přípravě/realizováno/ ukončeno)
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Komentář k plnění aktivit:

Zdroje dat pro plnění aktivit:

Pozn. Je možné přidávat další řádky.

F. Plnění monitorovacích indikátorů Programu rozvoje za monitorované období
Název indikátoru

Měrná
jednotka

Druh indikátoru
Hodnota
výstup/výsledek/dopad

Hodnota v předchozím
roce (srovnání)

Komentář k plnění monitorovacích indikátorů:

Zdroje dat pro monitorovací indikátory:

Pozn. Je možné přidávat další řádky.
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3. Finanční část
Náklady na realizaci aktivity/projektu
Číslo aktivity/opatření

Rok

Celkové náklady
Dle schváleného harmonogramu

Reálný aktuální stav

Celkem
Pozn. Je možné přidávat další řádky.

4. Závěrečná část
Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby:*
Funkce v organizaci:
Místo a datum:
Podpis a razítko
……………………………….
Poznámky
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Příloha č. 2 Zásobník projektů
Číslo záměru

Název záměru

1

Bezbariérové úpravy

2

Úprava dopravních značek, zrcadla

3

Dopravní hřiště pro děti

4

Rekonstrukce přírodního bazénu v aquaparku

5

Výstavba protierozních opatření - Na Vysokém

6

Revitalizace Žákova náhonu

7

Obnova malé vodní nádrže Bažantnice

8

Cyklostezka Hořovice – V Krejcárku

9

Plácek na míčové hry mimo zástavbu

10

13

Zpracování projektu a realizace – propojení lesa Remízek s plochou sídliště Višňovka
Prodloužení cesty „do práce“ – Vystrkov – Lom – Hořovice – Praskolesy – 2. Etapa
cyklostezky podél Červeného potoka
Zachování přírodního bohatství – vegetace v oblasti Západního sídliště ve stejné
zelené ploše
Dětské hřiště na Západním sídlišti

14

Dopravní úpravy křižovatky u ZŠ Svatopluka Čecha

15

Water harvesting

16

Opatření proti erozi zemědělské půdy

17

Propojenost obcí, Hořovice – brána Brd

18

Připravenost na imigranty

19

Mohykán (spolek Mohykán)

20

Naučná stezka Dražovka

21

Nerudova ulice

22
23

Sběrné kontejnery na tříděný odpad zapuštěné pod povrch veřejného prostranství
Ekologická autobusová doprava

24

Dětský single track (singltrek) pro horská kola v Dražovce

25

Cyklostezka Hořovice – Žebrák podél silnice 117/2

26

Pump track – tréninková dráha pro cyklisty (nejen na horských kolech)

27

Rozhledna v lesoparku Dražovka

28

Zázemí a klubovna tenisového areálu

29

Křižovatka Úzké a Nerudovy ulice (střed místa 49.8375153N, 13.9019494E)

30

Oprava části ulice Úzká v Hořovicích (střed místa 49.8366803N, 13.9002050E)

31

33

Vybudování východního obchvatu města+realizace Dopravní studie
z 07/2008,Revize 01
Prodloužení podchodu pod nástupišti nádraží ČD s vyústěním na severní stranu
kolejiště a vybudování odstavného parkoviště pro cestující vlakem
Parkoviště pod Palackého náměstím

34

Kruhový miniobjezd u Nám. B. Němcové

35

Cesta pro pěší a cyklisty mezi Lidovým domem a Panskou zahradou

36

Panská zahrada – oáza klidu (revitalizace celé zahrady)

11
12

32
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37

Prales v Dražovce

38

Kulturní a spolkové centrum Starý zámek

39

Provozní budova na autobusovém nádraží

40

Parkovací dům Pražská

41

Sportovní hala, Hořovice, Ke Stadionu 1385 – rekonstrukce

42

Sběrný dvůr, Hořovice, p. p. č. 86/1 v k.ú. Velká Víska – zřízení

43

Krytý plavecký bazén, Hořovice, Klostermannova 1253 – 2. A 3. Etapa rekonstrukce
Městský kamerový dohlížecí systém, Hořovice

44
45
46
47
48
49

Starý zámek – hospodářské křídlo – stavební úpravy objektu č. p. 30 a 28, Hořovice, Vrbnovská 28 a 30
Starý zámek – regionální muzeum, Hořovice, Vrbnovská 27/5 – zřízení
MŠ Větrná, Hořovice, Větrná 869 – zateplení a výměna oken zatím nezrekonstruovaného pavilonu
Panská zahrada – úpravy a rozšíření směrem k areálu Starého zámku

53

MěÚ 640, Hořovice, Palackého nám. 640 – dokončení rekonstrukce budovy vč.
Zateplení a výměny oken
MěÚ 2, Hořovice, Palackého nám. 2 – rekonstrukce a zateplení budovy radnice vč.
Dvora a prostranství před kinem
Společenský dům, kino a klub Labe, knihovna a obřadní síň Hořovice – zateplení
a rekonstrukce
Autobusové nádraží, Hořovice, Náměstí Boženy Němcové – výstavba provozní
budovy
Rekonstrukce komunikací

54

Revitalizace Palackého náměstí

55

Kruhové objezdy v Masarykově ulici

50
51
52

Zdroj: MěÚ Hořovice, 2015.
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Příloha č. 3 Vzor projektového záměru

Projektový záměr
Název projektu

Hlavní cíl projektu
poslání, proč se projekt realizuje, jaký problém řeší

Specifické cíle projektu
co se musí udělat, aby došlo k vyřešení problému – výstupy

Stručný popis projektu
max. 500 slov
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Zdůvodnění potřebnosti projektu
proč je zapotřebí projektový problém řešit, z čeho se vychází při identifikaci problému – statistiky,
analýzy, dotazníková šetření atd. - co problém způsobuje, nebo by mohl způsobit, pokud by nedošlo
k jeho řešení

Cílové skupiny
kdo je nositelem „problému“, na koho jsou zaměřeny klíčové aktivity, jaké mají tyto cílové skupiny
potřeby a specifika, zapojení cílové skupiny do projektu – způsob výběru a získávání členů cílové
skupiny, zkušenosti s prací s cílovou skupinou

Termín zahájení realizace projektu
den/měsíc/rok

Termín dokončení projektu
den/měsíc/rok

Klíčové aktivity
jak se bude projekt realizovat, dílčí kroky k řešení problému
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Celkové náklady projektu
v korunách

Vyplnil *

Datum

* dobrovolný údaj
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