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1. Zdůvodnění aktualizace programu
V roce 2003 si město Hlinsko pořídilo „Program rozvoje města Hlinska“ ( dále jen
PRMH). Na vzniku tohoto dokumentu se podíleli, vedle vedení města, pracovníci jednotlivých odborů městského úřadu a Komise pro rozvoj města Hlinska složená ze zástupců městského zastupitelstva, zástupců podnikatelské sféry, školství, kultury a zástupci neziskových
organizací.
Program se skládá z analytické a návrhové části. Analytická část zkoumá demografii, problematiku bydlení, stav územně plánovacích podkladů a dokumentů, zaměstnanost, problematiku školství, sociální oblast a zdravotnictví, dostupnost úřadů pro občany, problematiku dopravy, podmínky pro sportovní a volnočasové aktivity, podmínky pro kulturní a společenské
vyžití, potenciál cestovního ruchu a jeho využívání a připravenost rozvojových ploch ve městě. Při analýzách se vycházelo ze studia již zpracovaných dokumentů a jednotlivých registrů
informací, místního šetření a z dotazníkového šetření. Výstupem analytické části je SWOT
analýza, které definuje silné a slabé stránky a příležitosti a hrozby území města.
Návrhová část obsahuje definici vize a strategických cílů rozvoje města a soustavu záměrů
a opatření k jejich naplnění a dosažení. Tato část dokumentu je rozdělena do následujících
čtyřech prioritních oblastí: lidské zdroje, ekonomika, životní prostředí a infrastruktura.
Součástí programu rozvoje města je dále katalog připravovaných rozvojových projektů.
Katalog projektů obsahuje pro každý projekt vedle základního popisu i rozpočet se stanovením předpokládaných finančních zdrojů s vazbou na finanční plán.
V roce 2007 bylo provedeno zpracování aktualizace PRMH. Předmětem aktualizace bylo
především:
- vyhodnocení plnění programu rozvoje,
- aktualizace katalogu projektů,
- doporučení dalšího postupu při naplňování programu rozvoje.
Součástí aktualizace katalogu projektů bylo zpracování možných dotačních zdrojů pro
jednotlivé rozvojové projekty.
V roce 2012 se město Hlinsko rozhodlo zpracovat další aktualizaci PRMH. Hlavními důvody aktualizace jsou :
a) uplynutí dostatečně dlouhého období pro realizaci projektů z katalogu projektů,
b) proběhnuté Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 (SLDB 2011),
c) závěr programovacího období 2007-2013 pro příjem dotací z evropských fondů.
Předmětem aktualizace PRMH v roce 2013 bude především :
1) Aktualizace analytické části,
2) Vyhodnocení plnění programu rozvoje,
3) Aktualizace katalogu projektů.
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2. Aktualizace analytické části
V rámci aktualizace analytické části byly zpracovány tyto dílčí části :
1. Analýza prostředí – porovnání vývoje vybraných ukazatelů - vzdělanost, migrace,
2. Revize a aktualizace SWOT analýzy,
3. Revize, případná aktualizace vize a strategických cílů.
Analýza prostředí má vazbu na provedené Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011. V době
zpracování této aktualizace byla k dispozici na úrovni města Hlinska pouze část demografických údajů, které byly převzaty z Českého statistického úřadu do této práce.
Revize a aktualizace SWOT, stejně jako revize vize a strategických cílů, byla provedena
v rámci činnosti Komise pro aktualizaci PRMH jmenované městem Hlinskem.

2.1. Analýza prostředí – porovnání vývoje vybraných ukazatelů
V návaznosti na provedené Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 (26.3.2011) požadoval zadavatel porovnání vývoje některých vybraných ukazatelů, které již byly v době zpracování
aktualizace PRMH ( do 3/2013) k dispozici. Údaje se týkají obyvatelstva, domů a bytů a jsou
porovnávány z údaji SLDB v letech 2001 a 1991. Téměř ze 100 % jde již o definitivní údaje.
Údaje pro město Hlinsko jsou převzaty v komplexním rozsahu disponibilních dat z webu
Českého statistického úřadu www.scitani.cz .

2.1.1 Prezentace vývoje některých ukazatelů
a) Obyvatelstvo podle pohlaví

1.Obyvatelstvo podle pohlaví
26.3.2011

1.3.2001

3.3.1991

9903

10 543

10916

muži

4840

5148

5349

ženy

5063

5395

5567

Obyvatelstvo celkem
v tom pohlaví

Z vývoje je patrná pokračující tendence snižování počtu obyvatelstva. Je zřejmé, že tendence
snižování je obdobná jako v období 91- 01 a zřejmě souvisí s přirozeným úbytkem obyvatelstva, když tato data na úrovni obcí nejsou k dispozici.
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b) Obyvatelstvo podle věku
2.Obyvatelstvo podle věku
26.3.2011 1.3.2001 3.3.1991
Obyvatelstvo celkem

9 903

10 543

10 916

1 363

1 833

2 488

muži

718

949

1 312

ženy

645

884

1 176

celkem

6 683

7 308

7 232

muži

3 390

3 670

3 599

ženy

3 293

3 638

3 633

celkem

1 830

1 402

1 196

muži

713

529

438

ženy

1 117

873

758

celkem
0-14 let

v tom ve věku

15-64 let

65 a více let včetně nezjištěno

Z tabulky je patrný pokračující trend snižování počtu obyvatel v kategorii 0-14 let, související
s velkou pravděpodobností s nižší porodností v městě. Z tabulky vyplývá velmi zajímavý
údaj změny trendu v počtu obyvatel ve věku 15- 64 let, když v období 91- 01 došlo ke zvýšení počtu obyvatel a v období 01-11 ke snížení počtu obyvatel v tomto věkovém rozpětí. Snížení obyvatel může být důsledkem zařazení slabších populačních ročníků do této kategorie,
odchod části silnějších populačních ročníků do seniorské kategorie ( 64 a více), ale může být i
signálem odchodu obyvatel v produktivním věku z města.
c) Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
3.Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
26.3.2011

1.3.2001

3.3.1991

4 840

5 148

5 349

svobodní

2 124

2 201

ženatí

2 201

2 578

rozvedení

384

260

ovdovělí

128

102

5 063

5 395

svobodné

1 631

1 753

vdané

2 212

2 608

rozvedené

511

349

ovdovělé

707

678

Muži celkem

z toho

Ženy celkem

z toho
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Tabulka odráží vývoj uvedený v Tabulce č.1. Za pozornost stojí zvyšující se počet rozvedených osob.

d) Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání
4.Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání
26.3.2011 1.3.2001 3.3.1991
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let
základní vč.neukončeného
z toho nej- střední vč. vyučení (bez maturity)
vyšší ukon- úplné střední s maturitou a vyšší
čené vzdělá- odborné včetně nástavbového
ní
vysokoškolské
bez vzdělání

8 540

8 710

8 428

1 599

1 930

2 688

3 475

3 883

3 424

2 537

2 356

1 818

623

497

373

19

9

7

Vývoj odráží celostátní trendy ve vzdělání, když stoupá počet osob se středním vzděláním
s maturitou, s vyšším odborným vzděláním a s vysokoškolským vzděláním na úkor základního vzdělání.

e) Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
5.Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
26.3.2011

1.3.2001

3.3.1991

Obyvatelstvo celkem

9 903

10 543

10 916

Ekonomicky aktivní

4 562

5 198

5 941

zaměstnaní

4 084

4 900

5 893

3 120

4 043 x

zaměstnanci
v tom z toho zaměstnavatelé
osoby pracující na vlastní účet

180 x

x

530 x

x

nezaměstnaní

478

298

48

Ekonomicky neaktivní

4 987

5 314

4 975

Nezjištěno

354 x

x

Tabulka odráží jak vývoj celkového počtu obyvatel, tak i současný stav v nezaměstnanosti
oproti roku 1991 a 2001.
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f) Obyvatelstvo podle národnosti
6.Obyvatelstvo podle národnosti
26.3.2011

1.3.2001

3.3.1991

9 903

10 543

10 916

4 756

10 387

10 754

11

11

26

0

1

4

53

48

91

polská

4

2

3

německá

1

5

5

romská

0

5

8

Obyvatelstvo celkem
česká
moravská
slezská
slovenská
z toho národnost

vietnamská

16 x

x

ukrajinská

11 x

x

neuvedeno

61 x

2 311

Zajímavým, i když spíše technickým údajem je, že v roce 2011 velká skupina obyvatel neuvedla žádnou národnost.

g) Obyvatelstvo podle náboženské víry
7.Obyvatelstvo podle náboženské víry
26.3.2011

1.3.2001

3.3.1991

Obyvatelstvo celkem
Věřící - nehlásící se k církvi, náboženské společnosti

9 903

10 543

10 916

Věřící - hlásící se k církvi, náboženské společnosti

1 713

4 284

5 612

1 279

3 467

4 655

127

337

505

Církev římskokatolická
z toho

Církev československá husitská
Českobratrská církev evangelická

Bez náboženské víry

621 x

82
2 884

x

278 x
5 289

3 546

Z tabulky je zřejmý ( dle statistických údajů ) velký odklon obyvatel od víry i skutečnost, že
řada obyvatel během sčítání 2011 tento údaj neuvedla.
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h) Obyvatelstvo podle státního občanství

8.Obyvatelstvo podle státního občanství
26.3.2011 1.3.2001 3.3.1991
Obyvatelstvo celkem

9 903

10 543

9 784

10 510 x

Slovensko

21

4 x

Německo

3

0 x

Polsko

2

3 x

11

0 x

0

0 x

26

4 x

Česká republika

z toho podle občanství

Ukrajina
Rusko
Vietnam

10 916

i) Domy podle obydlenosti, druhu domu a vlastníka

9.Domy podle obydlenosti, druhu domu a vlastníka
26.3.2011 1.3.2001 3.3.1991
Domy celkem

1 946

1 842

1 788

z toho obydlené
z obydlených
rodinné domy
podle druhu
domu
bytové domy

1 643

1 595

1 568

1 402

1 371

1 303

205

185

237

fyzická osoba

1 370

1 380

1 288

33

48

208

10

36 x

z obydlených
obec,stát
podle vlastníka domu
bytové družstvo
spoluvlastnictví vlastníků bytů

168 x

x

Z údajů uvedených v tabulce je patrný velmi pozvolný růst počtu jak rodinných domů, tak
bytových domů.
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j) Neobydlené domy podle druhu domu a důvodu neobydlenosti
10. Neobydlené domy podle druhu domu a důvodu neobydlenosti
26.3.2011 1.3.2001 3.3.1991
Neobydlené domy celkem

303

247

220

rodinné domy

293

237

208

slouží k rekreaci
z toho důvod
přestavba domu
neobydlenosti

120

109

91

z toho druh domu

nezpůsobilé k bydlení

20

20 x

10

26 x

bytové domy

4

0

z toho důvod přestavba domu
neobydlenosti
nezpůsobilé k bydlení

1

0 x

0

0 x

3

Vývoj uvedený v tabulce odráží mírný nárůst neobydlených domů, a to zejména z důvodu
využívání domů k rekreačním účelům.

k) Obydlené domy podle právního důvodu užívání bytu a vybavenosti
11.Obydlené byty podle právního důvodu užívání bytu a vybavenosti
26.3.2011 1.3.2001 3.3.1991
Obydlené byty celkem
ve vlastním domě
z toho právní důvod užívání v osobním vlastnictví
bytu
nájemní
družstevní

3 842

3 490

1 334

1 362 x

1 384

998 x

710

595 x

63

297

z toho vybavenost osobním s internetem
počítačem *
bez internetu

1 877

198 x

150

363 x

z toho koupelna , sprchový kout v bytě *

3 608

3 630 x

z toho splachovací záchod v bytě *

3 593

3 563 x

3 722

1 002

* předběžný údaj ze SLDB 2011

Oproti roku 2001 je patrný nárůst bytů v osobním vlastnictví a pokles ( již od roku 1991) bytů
v družstevním vlastnictví. Z tabulky plyne zásadní nárůst bytů vybavených počítačem s internetem.
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l) Obydlené domy podle způsobu vytápění a použitých energii
12.Obydlené byty podle způsobu vytápění a použitých energií *
26.3.2011

1.3.2001

3.3.1991

3 704

3 790

3 722

2 874

2 976

2 244

332

212

755

390

521

666

Obydlené byty celkem
ústřední
z toho převláda- etážové (s kotlem v bytě)
jící
způsob
vytápění
kamna
z kotelny mimo dům
z toho energie uhlí, koks, uhelné brikety
používaná k
plyn
vytápění
elektřina
dřevo
z toho plyn zaveden do bytu

1 296

1 488 x

228

453 x

1 441

1 431 x

285

321 x

167

74 x

2 253

2 137

1 027

* předběžný údaj ze SLDB 2011

Většina bytů je v Hlinsku vytápěných ústředním vytápěním s kotelnou mimo vlastní dům.
Z údajů v tabulce je zřejmá menší tendence opouštět elektřinu používanou k vytápění a příklon k využívání palivového dřeva.
m) Vyjíždějící do zaměstnání a do škol
13. Vyjíždějící do zaměstnání a do škol
26.3.2011
Vyjíždějící celkem
vyjíždějící do zaměstnání

v tom
v tom

3.3.1991

2 110

1 522 x

1 395

953 x

v rámci obce

849 X

x

do jiné obce okresu

212 X

x

72 X

x

246 X

x

16 X

x

do jiného okresu kraje
do jiného kraje
do zahraničí

vyjíždějící do škol
v tom

1.3.2001

715

569 x

v rámci obce

286 X

x

mimo obec

429 X

x

Z tabulky je zřejmý nárůst vyjížďky obyvatel Hlinska jak za prací, tak do škol.
Strana 11 (celkem 57)

Program rozvoje města Hlinska
aktualizace 2013

2.2. Revize a aktualizace SWOT analýzy
V rámci aktualizace PRMH byla provedena aktualizace SWOT analýzy z roku 2003.
Předmětem SWOT analýzy je zhodnocení stavu řešeného území formou slabých a silných
stránek (vnitřní faktory rozvoje) a příležitostí a hrozeb (vnější faktory rozvoje). Přitom platí,
že:
- vnitřní faktory jsou ty skutečnosti, které mohou přímo ovlivnit přestavitelé místních
institucí a subjekty a jednotlivci působící v řešeném území
- vnější faktory jsou ty skutečnosti, které nemohou přímo ovlivnit přestavitelé místních institucí a subjekty a jednotlivci působící v řešeném území
Silné stránky jsou ty skutečnosti, které vytvářejí dobré podmínky pro další rozvoj řešeného území a jejich ovlivnění, respektive využití, je přímo v moci místních představitelů, subjektů a obyvatel.
Slabé stránky jsou ty skutečnosti, které negativně ovlivňují možnosti dalšího rozvoje řešené oblasti a jejich ovlivnění je přímo v kompetenci místních přestavitelů, subjektů a obyvatel.
Příležitosti jsou ty skutečnosti, které vytvářejí dobré podmínky pro další rozvoj řešeného
území a jejich ovlivnění, respektive využití, není přímo v moci místních představitelů, subjektů a obyvatel. Jejich ovlivnění je možné pouze prostřednictvím institucí a subjektů na vyšších
úrovních.
Hrozby jsou ty skutečnosti, které negativně ovlivňují možnosti dalšího rozvoje řešené oblasti a jejich ovlivnění není přímo v kompetenci místních přestavitelů, subjektů a obyvatel.
Jejich ovlivnění je možné pouze prostřednictvím institucí a subjektů na vyšších úrovních

Revize SWOT analýzy byla provedena na jednání Komise pro strategický rozvoj města Hlinska dne 17. 10. 2012.
V následující tabulce jsou uvedeny výsledky SWOT analýzy z roku 2003 a barevně jsou odlišeny faktory, které byly vyřazeny nebo změněny.
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SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

dostupná a kvalifikovaná pracovní síla
rozvojové plochy pro podnikání vymezené
v územním plánu
prostorové rezervy ve stávajících podnikatelských areálech
dobré prostorové podmínky pro rozvoj obchodu a služeb
stabilizované základní školství
poptávka po absolventech středního odborného učiliště
kvalitní nabídka výuky základní umělecké
školy
zajištění zdravotní péče
nabídka sportovních areálů (krytý bazén,
zimní stadion, areál Olšinky, sjezdové lyžařské tratě atd.)
aktivní občanské spolky a sportovní kluby
uspokojivá dopravní dostupnost
dostatečná vybavenost města inženýrskými
sítěmi (s výjimkou integrovaných místních
částí Chlumu a Čertoviny)
zavedení jednotného systému likvidace
pevných odpadů v rámci celého mikroregionu
zpracovaný protipovodňový plán
územní systémy ekologické stability zahrnuté do vydaného územního plánu
vysoký potenciál kulturních památek ve
městě i okolí
široká nabídka pro aktivní trávení volného
času
členství města ve Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko, Svazu Měst a obcí České republiky, Sdružení historických sídel Čech,
Moravy a Slezska, Národní sítě Místních
akčních skupin, Národní sítě Zdravých
měst ČR
dobře fungující informační středisko
široká nabídka kulturních, společenských a
sportovních akcí
vyznačená sít cyklotras a turistických tras
ve městě i okolí
systém běžeckých lyžařských tratí v okolí

nedostatek volných pracovních míst
nevyřešené vlastnické vztahy k pozemkům
určeným v územním plánu pro rozvoj
podnikání
nízká poptávka po kvalifikovaných pracovních silách
nízká úroveň vybavenosti škol (stravovací
zařízení apod.)
chybějící zařízení pro péči o seniory
chybějící kulturní víceúčelové zařízení
nedostatek víceúčelových veřejných sportovišť
chybějící veřejné koupaliště
nízká nabídka nájemních bytů
nedostatek zainvestovaných pozemků pro
bytovou výstavbu
vysoké dopravní zatížení centra města
nedostatek parkovacích míst
nevyhovující stav částí místních komunikací
nevyhovující podmínky, zejména bezpečnostní, pro cyklisty
dopravní obslužnost integrovaných místních částí
nedostatečná úroveň inženýrských sítí
v integrovaných místních částech Chlumu
(plyn, kanalizace), Čertoviny (plyn, kanalizace) a Srní (plyn)
stav a rozsah veřejné zeleně
stav a rozsah veřejně přístupných ploch
staré ekologické zátěže (skládka Hamřík,
prostor bývalého s.p. TONA)
nedostatečná kapacitní rezerva skládky
nízká úroveň ekologického vědomí obyvatelstva
nedostatečné ubytovací kapacity vyšší kategorie
neexistence (nedostatek) kompletních produktů cestovního ruchu
neschopnost turistické nabídky města využít potenciál Veselého Kopce (nedaří se
přitáhnout do města návštěvníky skanse-
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města
dostatečná nabídka restaurací
CHKO Žďárské vrchy
blízkost CHKO Železné hory
Dětský tábor ve Svratouchu ve vlastnictví
města

nu)
nedostatečné chápání ekonomického potenciálu cestovního ruchu
chybějící cílená nabídka cestovního ruchu

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

vstup do EU
zvýšení přílivu zahraničních turistů po
vstupu ČR do Evropské měnové unie (zavedení EURa)
nabídka programů pro rozvoj lidských
zdrojů financovaných ze SF EU
nabídka programů pro rozvoj místní ekonomiky financovaných ze SF EU
nabídka programů pro rozvoj venkovského
prostoru financovaných ze SF EU
nabídka programů pro rozvoj cestovního
ruchu financovaných ze SF EU
vybudování silničního průtahu (silnice
I/34) s odlehčením centra města
rozvoj zpracování vytříděného odpadu
podpora zavádění nových průmyslových a
zemědělských bezodpadových technologií
podpora zavádění ekologického řízení a
certifikace
státní a krajská podpora rozvoje cestovního
ruchu
podpora rozvoje extenzivního zemědělského podnikání vázaného na udržování krajiny a ekologické stability
podpora (EU, stát, kraj) posilování partnerství veřejné správy, soukromých a občanských aktivit, včetně podnikatelských subjektů
podpora rozvoje NNS a jeho zapojení do
rozvoje města

nedostatečná konkurenceschopnost některých ekonomických subjektů po vstupu na
společný evropský trh
odliv vysoce kvalifikovaných pracovních
sil po vstupu na společný pracovní trh EU
vysoká cena pracovní síly
optimalizace středního školství
snížení tržeb podnikatelů v sektoru obchodu a služeb v důsledku odklonu tranzitní
dopravy mimo centrum města
znečištění ovzduší z mobilních zdrojů
(motorizovaná doprava)
nedostatek dotačních finančních zdrojů
pro reprodukci a rozšiřování komunální
infrastruktury
nedostatek prostředků krajského rozpočtu
na udržení rozsahu veřejné hromadné dopravy
zhoršení péče o krajinu v důsledku útlumu
zemědělství
necitlivý (zákonem stanovený) režim
ochrany v chráněných krajinných územích
z pohledu potřeb rozvoje
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Po revizi byla v rámci aktualizace Programu rozvoje města Hlinska v roce 2013 schválena
tato revidovaná SWOT analýza :
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

dostupná a kvalifikovaná pracovní síla
rozvojové plochy pro podnikání vymezené
v územním plánu
prostorové rezervy ve stávajících podnikatelských areálech
dobré prostorové podmínky pro rozvoj obchodu a služeb
stabilizované základní školství
kvalitní nabídka výuky základní umělecké
školy
zajištění zdravotní péče
nabídka sportovních areálů (krytý bazén,
zimní stadion, areál Olšinky, sjezdové lyžařské tratě atd.)
aktivní občanské spolky a sportovní kluby
uspokojivá dopravní dostupnost
dostatečná vybavenost města inženýrskými
sítěmi (s výjimkou integrovaných místních
částí Chlumu a Čertoviny)
zavedení jednotného systému likvidace
pevných odpadů v rámci celého mikroregionu
zpracovaný protipovodňový plán
územní systémy ekologické stability zahrnuté do vydaného územního plánu
úroveň ekologického vědomí obyvatelstva
vysoký potenciál kulturních památek ve
městě i okolí
široká nabídka pro aktivní trávení volného
času
členství města ve Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko, Svazu Měst a obcí České republiky, Sdružení historických sídel Čech,
Moravy a Slezska, Národní sítě Místních
akčních skupin, Národní sítě Zdravých
měst ČR
dobře fungující informační středisko
široká nabídka kulturních, společenských a
sportovních akcí
vyznačená sít cyklotras a turistických tras

nedostatek volných pracovních míst
nevyřešené vlastnické vztahy k pozemkům
určeným v územním plánu pro rozvoj
podnikání
nízká poptávka po kvalifikovaných pracovních silách
nedostatečná nabídka absolventů učňovského školství v místě
chybějící veřejné koupaliště
nedostatek zainvestovaných pozemků pro
bytovou výstavbu
dopravní zatížení centra města
nedostatek parkovacích míst
nevyhovující stav částí místních komunikací
nevyhovující podmínky, zejména bezpečnostní, pro cyklisty
nedostatečná úroveň inženýrských sítí
v integrovaných místních částech Chlumu
(plyn, kanalizace), Čertoviny (plyn, kanalizace) a Srní (plyn)
stará ekologická zátěž (skládka Hamřík)
nedostatečné ubytovací kapacity vyšší kategorie
neexistence (nedostatek) kompletních produktů cestovního ruchu
nedostatečné chápání ekonomického potenciálu cestovního ruchu
chybějící cílená nabídka cestovního ruchu
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ve městě i okolí
systém běžeckých lyžařských tratí v okolí
města
dostatečná nabídka restaurací
CHKO Žďárské vrchy
blízkost CHKO Železné hory
Dětský tábor ve Svratouchu ve vlastnictví
města
PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

členství v EU
nabídka programů pro rozvoj lidských
zdrojů financovaných ze SF EU v novém
programovacím období
nabídka programů pro rozvoj místní ekonomiky financovaných ze SF EU v novém
programovacím období
nabídka programů pro rozvoj venkovského
prostoru financovaných ze SF EU v novém
programovacím období
nabídka programů pro rozvoj cestovního
ruchu financovaných ze SF EU v v novém
programovacím období
vybudování silničního obchvatu centra
města (silnice I/34)
rozvoj zpracování vytříděného odpadu
podpora zavádění nových průmyslových a
zemědělských bezodpadových technologií
podpora zavádění ekologického řízení a
certifikace
státní a krajská podpora rozvoje cestovního
ruchu
podpora rozvoje extenzivního zemědělského podnikání vázaného na udržování krajiny a ekologické stability
podpora (EU, stát, kraj) posilování partnerství veřejné správy, soukromých a občanských aktivit, včetně podnikatelských subjektů
podpora rozvoje NNS a jeho zapojení do
rozvoje města

nedostatečná konkurenceschopnost některých ekonomických subjektů
odliv vysoce kvalifikovaných pracovních
sil po vstupu na společný pracovní trh EU
snížení tržeb podnikatelů v sektoru obchodu a služeb v důsledku odklonu tranzitní
dopravy mimo centrum města
znečištění ovzduší z mobilních zdrojů
(motorizovaná doprava)
nedostatek dotačních finančních zdrojů
pro reprodukci a rozšiřování komunální
infrastruktury
nedostatek prostředků krajského rozpočtu
na udržení rozsahu veřejné hromadné dopravy
zhoršení péče o krajinu v důsledku útlumu
zemědělství
necitlivý (zákonem stanovený) režim
ochrany v chráněných krajinných územích
z pohledu potřeb rozvoje
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2.3. Revize, případná aktualizace vize a strategických cílů
V rámci zpracování Programu rozvoje města Hlinska (PRMH) byla stanovena následující vize
a strategické cíle :

Vize
Globálním cílem rozvoje města Hlinska je, aby se v horizontu 10-15 let stalo sídlem, které
bude rovnoměrně uspokojovat jednotlivé potřeby svých občanů a stane se přirozeným správním,
kulturním a rekreačním centrem celého Hlinecka. Při cestě k tomuto cíli budou respektovány
zásady trvale udržitelného rozvoje, to znamená hledání optimální rovnováhy mezi hospodářskými podmínkami, sociálními potřebami a ochranou životního prostředí a zachování, případně
rozvinutí, těchto životních hodnot pro příští generace.
Hospodářský růst bude zajišťován vytvářením podmínek pro rozvoj stávajících podnikatelských subjektů, pro příchod nových investorů a pro rozvoj malého a středního podnikání, podporou rozvoje oblasti obchodu a služeb, zejména se zaměřením na oblast cestovního ruchu.
Uspokojování sociálních potřeb bude realizováno se snahou rovnoměrného zajišťování základních potřeb jednotlivých skupin obyvatelstva a vytváření podmínek pro harmonický rozvoj
osobnosti každého jednotlivce i všech obyvatel města a okolí.
Úroveň životního prostředí je základní hodnotou životní úrovně obyvatel města. Jeho ochrana
bude realizována při respektování potřeb hospodářského rozvoje a zásad sociální soudržnosti.

V rámci aktualizace PRMH v roce 2013 nedošlo ke změnám ve vizi rozvoje města Hlinska.
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Strategické cíle
V oblasti lidských zdrojů je cílem vytvořit podmínky pro celoživotní vzdělávání obyvatel,
které bude respektovat požadavky trhu práce i požadavky jednotlivých skupin obyvatel na plnohodnotný rozvoj osobnosti. Dobudovat materiálně technickou základnu sociálních služeb ve
městě a vytvořit kompletní nabídku sociálních služeb pro jednotlivé skupiny potřebných obyvatel. Zkvalitňovat pokrytí potřeb obyvatel ve zdravotnictví stabilizací a zkvalitňováním nabídky
praktických a odborných lékařů a rozvojem materiálně technické základny i personálního zabezpečení rychlé zdravotnické pomoci. Vytvořit nabídku pro kulturní, sportovní a společenské vyžití jednotlivých skupin obyvatel. V oblasti bydlení nastavit zdravé tržní vztahy zejména vytvořením dostatečné nabídky zainventovaných pozemků pro výstavbu. Ve spolupráci
s mikroregionem a krajem zajistit dopravní obslužnost území.
V ekonomické oblasti vytvořit podmínky pro zaměstnanost obyvatel a růst příjmů jako základních podmínek uspokojování jejich potřeb. Toho dosáhnout rozvojem stávajících ekonomických subjektů i příchodem nových investorů při diverzifikaci ekonomického prostředí se zaměřením zejména na rozvoj obchodu, služeb a cestovního ruchu.
V oblasti životního prostředí vytvořit podmínky pro zdravý životní styl obyvatelstva. Posilovat ekologické vědomí obyvatelstva. Zaměřit se na péči o krajinu a její využívání pro rozvoj
města jako jedné z největších silných stránek, a to zejména na rozvoj a péči o veřejně přístupné
prostory zeleně a veřejné prostory určené pro rekreaci. Zkvalitňováním a rozšiřováním systémů
na likvidaci odpadů vytvořit podmínky pro zachování přírodních hodnot území. Odstraněním
starých ekologických zátěží snížit riziko ekologických havárií.
V oblasti infrastruktury vytvořit podmínky pro uspokojování potřeb obyvatelstva při minimalizaci zatížení životního prostředí. Vytvořit podmínky pro vybudování nového obchvatu silnice
I/34 městem, který odlehčí centru města od tranzitní dopravy a v návaznosti na to bude řešena
problematika vnitroměstské dopravy včetně řešení bezpečnosti cyklistů a chodců. V oblasti
technické infrastruktury dobudovat jednotlivé systémy v místních částech města.
V oblasti cestovního ruchu ve spolupráci s mikroregionem a Místní akční skupinou (MAS) Hlinsko zvýšit využití vysokého rekreačního potenciálu města i okolí. Rozvíjet ubytovací i stravovací kapacity a budovat doprovodnou infrastrukturu pro trávení volného času místních obyvatel i
návštěvníků. Ve spolupráci s mikroregionem a MAS Hlinsko vytvořit účinným marketingem
podmínky pro rozvoj tohoto perspektivního odvětví. Rozvoj cestovního ruchu podřídit požadavkům na zachování přírodních hodnot území.

V rámci aktualizace PRMH bylo konstatováno, že realizací konkrétních projektů dochází k postupnému dosahování stanovených strategických cílů ve všech oblastech, a že
obsah strategických cílů zůstává nezměněn.
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3. Vyhodnocení plnění programu rozvoje
V rámci zpracování této části aktualizace byly provedeny tyto dílčí části :
1. Zhodnocení a aktualizace jednotlivých opatření,
2. Zhodnocení plnění programu dle prioritních os.

3.1. Zhodnocení a aktualizace jednotlivých opatření
Před provedením aktualizace v roce 2013 PRMH obsahuje 23 opatření rozdělených do 4
prioritních os (viz. dále uvedený přehled).
Prioritní oblast 1.
Lidské zdroje
Opatření 1.1. Rozvoj základního školství
Opatření 1.2. Rozvoj středního školství
Opatření 1.3. Rozvoj celoživotního vzdělávání
Opatření 1.4. Rozvoj materiálně technické základny sociálních služeb a rozvoj
poskytování sociálních služeb
Opatření 1.5. Rozvoj zdravotnických služeb
Opatření 1.6. Podpora sportovních, kulturních a zájmových organizací
Opatření 1.7. Rozvoj sportovních a rekreačních areálů
Opatření 1.8. Vybudování víceúčelového kulturního zařízení
Opatření 1.9. Nastavení tržních vztahů v oblasti bydlení
Opatření 1.10. Optimalizace veřejné hromadné dopravy
Prioritní oblast 2.
Ekonomika
Opatření 2.1. Zlepšování podmínek pro začínající podnikatele
Opatření 2.2. Příprava podmínek pro příchod nových investorů
Opatření 2.3. Rozvoj cestovního ruchu
Prioritní oblast 3.
Životní prostředí
Opatření 3.1. Posilování ekologického vědomí obyvatelstva
Opatření 3.2. Odstraňování starých ekologických zátěží
Opatření 3.3. Rozvíjení systémů na likvidaci tuhých komunálních odpadů
Opatření 3.4. Regenerace sídliště
Opatření 3.5. Regenerace a rozšíření veřejně přístupných prostor určených pro
rekreaci obyvatel
Prioritní oblast 4.
Infrastruktura
Opatření 4.1. Výstavba nového průtahu silnice I/34
Opatření 4.2. Řešení problematiky vnitroměstské dopravy
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Opatření 4.3.

Dobudování technické infrastruktury v integrovaných místních částech
města
Opatření 4.4. Rekonstrukce a modernizace rozvodů elektrické energie
Opatření 4.5. Údržba místních komunikací

V rámci hodnocení plnění opatření byly navrženy úpravy některých opatření k realizaci cílů
priroit PRMH.

Dále je uveden aktualizovaný přehled opatření rozdělený do prirotních os :

Prioritní oblast 1.
Lidské zdroje
Opatření 1.1. Rozvoj základního školství
Opatření 1.2. Rozvoj středního školství
Opatření 1.3. Rozvoj celoživotního vzdělávání
Opatření 1.4. Rozvoj materiálně technické základny sociálních služeb a rozvoj
poskytování sociálních služeb
Opatření 1.5. Rozvoj zdravotnických služeb
Opatření 1.6. Podpora sportovních, kulturních a zájmových organizací
Opatření 1.7. Rozvoj sportovních a rekreačních areálů
Opatření 1.8. Podpora bydlení
Opatření 1.9. Optimalizace veřejné hromadné dopravy
Prioritní oblast 2.
Ekonomika
Opatření 2.1. Zlepšování podmínek pro podnikání
Opatření 2.2. Rozvoj cestovního ruchu
Prioritní oblast 3.
Životní prostředí
Opatření 3.1. Posilování ekologického vědomí obyvatelstva
Opatření 3.2. Odstraňování starých ekologických zátěží
Opatření 3.3. Rozvíjení systémů pro nakládání s komunálními odpady
Opatření 3.4. Regenerace sídliště
Opatření 3.5. Regenerace a rozšíření veřejně přístupných prostor, protipovodňová
a protierozní opatření
Prioritní oblast 4.
Infrastruktura
Opatření 4.1. Modernizace komunikací 1. až 3. třídy ve městě Hlinsko a regionu
Hlinecko
Opatření 4.2. Řešení problematiky vnitroměstské dopravy
Opatření 4.3. Dobudování technické infrastruktury
Opatření 4.4. Údržba místních komunikací
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V rámci revize a aktualizace opatření PRMH došlo k následujícím změnám :
-

-

-

-

-

bylo vyřazeno opatření 1.8. Vybudování víceúčelového kulturního zařízení
z důvodu jeho naplnění výstavbou Mutifunkčního centra Hlinsko,
byl změněn obsah opatření 1.9. ( nyní 1.8.) , který je nově nazýván Podpora
bydlení, a to z důvodu širšího záběru dílčích kroků tohoto opatření se
zaměřením na všechny možnosti podpory bydlení,
byl změněn obsah opatření 2.1., kdy došlo ke sloučení opatření 2.1. a 2.2. do
jednoho opatření 2.1. Podpora podnikání. Důvodem je opět zaměření na
všechny možné podpory podnikaní,
bylo změněno opatření 3.5. Regenerace a rozšíření veřejně přístupných
prostor, protipovodňová a protierozní opatření, když toto opatření bylo
rozšířeno na všechna veřejná prostranství a dále rozšířeno o protipovodňová
opatření,
opatření 4.1. Modernizace komunikací 1. až 3. třídy ve městě Hlinsko a regionu
Hlinecko bylo pojmuto šířeji se zaměřením nejen na realizaci obchvatu I/34 ale
i na modernizace všech komunikací I. - III. třídy v regionu Hlinecko,
opatření 4.3. Dobudování technické infrastruktury bylo obsahově rozšířeno na
celé město, nejen na jeho místní části,
bylo vyřazeno opatření 4.4. Rekonstrukce a modernizace rozvodů elektrické
energie, když město nemá v této činnosti žádné kompetence.

Následně je provedeno zhodnocení a aktualizace jednotlivých opatření. Původní
struktura obsahovala tyto části :
- výchozí stav,
- výstupy a cíle,
- dílčí kroky,
- termíny realizace,
- zajistí,
- zúčastněné subjekty,
- způsob financování,
- soulad s PRPk,
- soulad s OP.
U všech opatření je provedena celková aktualizace včetně souladu s poslední verzí Programu rozvoje Pardubického kraje z 19.12.2011. Z opatření byla vyřazena část Soulad s OP ,
která není v době zpracování aktualizace PRMH relevantní z důvodu ukončení programovacího období 2007-2013. K tomu se vztahuje i část Způsob financování, ve které se neobjevují
možné zdroje financování z EU. Je však nutné v rámci realizace PRMH v dalším období provést aktualizaci zdrojů financování ihned po přijetí všech programových dokumentů pro období 2014-2020.
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Prioritní oblast 1.

Lidské zdroje

Město patřilo v minulosti k dynamicky se rozvíjejícím sídlům. Až do roku 1990 zaznamenávalo výrazné nárůsty počtu obyvatel, několikanásobně vyšší v porovnání s údaji za ČR,
Pardubický kraj i chrudimský okres. Po roce 1990 se nárůst počtu obyvatel prakticky téměř
zastavil a postupně dochází k poklesu. V roce 1991 byl počet obyvatel přes 10 900, v roce
2001 klesl na 10 543 a podle posledního sčítání (2011) je stav obyvatel v Hlinsku již pod
10 000 obyvatel ( 9 903 obyvatel)

Opatření 1.1.

Rozvoj základního školství

Výchozí stav :

Ve městě jsou tři základní školy. V severní části města jsou ve vzájemném sousedství ZŠ Ležáků a ZŠ Smetanova, v jižní části města
nedaleko centra je ZŠ Resslova. Součástí základní školy Ležáků je
základní škola praktická a základní škola speciální, která je umístěna v budově na Poličské ulici. ZŠ Resslova je vybavena nevyhovující tělocvičnou.

Výstupy a cíle:

a) nová tělocvična ZŠ Resslova,
b) zajištění kvalitní výuky s důrazem na přípravu pro další technické vzdělávání,
c) organizování mimoškolní činnosti žáků základních škol.

Dílčí kroky:

a) rekonstrukce/výstavba tělocvičny ZŠ Resslova,
b) průběžná obnova a doplňování vybavení jednotlivých ZŠ - probíhá,
c) podpora organizování mimoškolní činnosti mládeže organizované ZŠ – probíhá v rámci rozpočtů škol,
d) zkvalitňování vzdělávacího procesu, tvorba nových vzdělávacích programů v souladu s novými trendy ve vzdělávání s důrazem na přípravu pro další technické vzdělávání,
e) snížení energetické náročnosti objektů MŠ Rubešova a Budovatelů a ZŠ Ležáků.

Termíny realizace:

trvalý úkol, snížení energetické náročnosti 2013-2015.

Zajistí:

vedení města ve spolupráci s vedením jednotlivých ZŠ a MŠ, odborem sociálních věcí, školství a zdravotnictví a odborem investic a
městského majetku městského úřadu.

Zúčastněné subjekty:

vedení jednotlivých ZŠ a MŠ.

Způsob financování:

a)
b)
c)
d)

Soulad s PRPk:

a) Kvalitní lidské zdroje
Opatření - A.1 Podpora kvalitního systému vzdělávání.

vlastní prostředky města,
dotace ze státního rozpočtu,
dotace z rozpočtu Pardubického kraje,
dotace z OPŽP – prioritní osa 3.

Strana 22 (celkem 57)

Program rozvoje města Hlinska
aktualizace 2013

Opatření 1.2.

Rozvoj středního školství

Výchozí stav :

Byly vyřešeny majetkové poměry k budovám gymnázia. Po zrušení
Středního odborného učiliště dochází k odchodu mládeže za středním odborným vzděláním mimo město. Je pociťován nedostatek
odborně technicky vzdělaných zaměstnanců.

Výstupy a cíle:

Dílčí kroky:

a) spolupráce s MŠMT, krajským úřadem, Hospodářskou komorou
a dalšími subjekty při řešení problematiky obnovy středního
odborného učiliště.
a) nutnost zřízení učňovského oboru technického směru.

Termíny realizace:

dlouhodobý úkol.

Zajistí:

vedení města ve spolupráci s příslušnými odbory a partnery a Pardubickým krajem

Zúčastněné subjekty:

a) Pardubický kraj,
b) Krajský úřad Pardubického kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy,
c) MŠMT ČR, MPO ČR,
d) Hospodářská komora Pardubického kraje.

Způsob financování:

a) rozpočet města,
b) státní rozpočet.

Soulad s PRPk:

a) Kvalitní lidské zdroje
Opatření - A.1 Podpora kvalitního systému vzdělávání.

Opatření 1.3.

Rozvoj celoživotního vzdělávání

Výchozí stav :

Ve městě je veřejná knihovna, která zprostředkovává přístup na
internet, městské muzeum a galerie, městský kulturní klub a senior
klub. Dále ve městě působí soukromá jazyková škola a je zde pracoviště Úřadu práce Chrudim. Na celoživotním vzdělávání se rovněž podílejí ZŠ a SŠ, které vedle hlavní výuky organizují i mimoškolní činnost svých žáků. Uvedené subjekty přispívají v rámci své
činnosti k celoživotnímu vzdělávání jednotlivých skupin obyvatelstva.

Výstupy a cíle:

a) rozvoj činnosti senior klubu se zaměřením na řešení potřeb
vzdělávání obyvatel v poproduktivním věku,
b) enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta obyvatelstva
s cílem jejich masového zapojení do ochrany životního prostředí,
c) semináře a osvětové akce zpřístupňující výsledky lidského vědění v jednotlivých atraktivních oblastech,
d) profesní vzdělávání pracovníků v průmyslu s cílem zvýšení
adaptability pracovních sil v souvislosti se zaváděním high-tech
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produkce, informačních a komunikačních technologií (ICT) a
technologií šetrných k životnímu prostředí,
e) profesní vzdělávání pracovníků v sektoru obchodu a služeb se
zaměřením na cestovní ruch s cílem vytvořit podmínky pro diverzifikaci ekonomické základny,
f) rekvalifikační vzdělávací programy,
g) podpora vzdělávacích aktivit jednotlivých subjektů.
Dílčí kroky:

a) systém poskytování podpory na realizaci jednotlivých vzdělávacích programů.

Termíny realizace:

trvalý úkol.

Zajistí:

vedení města ve spolupráci s odborem sociálních věcí, školství a
zdravotnictví a partnery

Zúčastněné subjekty:

a)
b)
c)
d)

Způsob financování:

a) z vlastních prostředků.

Soulad s PRPk:

a) Kvalitní lidské zdroje
Opatření – A.1 Podpora kvalitního systému vzdělávání,

senior klub,
ZŠ a SŠ,
Úřad práce,
podnikatelské subjekty (jazykové a ostatní komerčně pořádané
kurzy),
e) NNS,
f) příspěvkové organizace města.

b) Konkurenceschopná ekonomika
Opatření - B.3 Rozvoj potenciálu pracovních sil.

Opatření 1.4.

Rozvoj materiálně technické základny sociálních služeb
a rozvoj poskytování sociálních služeb

Výchozí stav

V současné době město disponuje dvěma domy s pečovatelskou
službou (DPS). První s kapacitou 20 bytových jednotek je v ulici
Erbenova a druhý s 62 bytovými jednotkami se nachází na Adámkově třídě. Pečovatelskou službu pro obyvatele těchto domů a terénní pečovatelské služby zajišťuje Oblastní charita Nové Hrady
pracoviště Hlinsko. Charita poskytuje služby řádově do 100 klientů.
Dále je ve městě k dispozici Domov seniorů Drachtinka s 87 lůžky.
Město disponuje volnočasovým centrem pro děti a mládež od 7 do
26 let, které poskytuje možnosti volnočasových aktivit, psychologické poradenství a další služby.

Výstupy a cíle:

a) zavádění standardů kvality poskytovaných sociálních služeb,
b) poskytování sociálních služeb pro jednotlivé skupiny obyvatelstva:
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-

pečovatelské služby v DPS,
pečovatelské služby v terénu,
péče o seniory v Domově seniorů Drachtinka (DSD),
péče o mládež ve volnočasovém centru,
péče o matky s dětmi v azylovém domě (součást chráněného bydlení) v Hamrech,
péče o seniory v denním stacionáři (součást DSD).

Dílčí kroky:

a) poskytování pečovatelských služeb v DPS i terénu – průběžně
probíhá,
b) poskytování pečovatelských služeb v terénu prostřednictvím
Oblastní charity Nové Hrady pracoviště Hlinsko,
c) provoz Domova seniorů Drachtinka pro klienty z města i okolí,
včetně Centra denních služeb (CDS) MOTÝL,
d) provoz denního stacionáře pro seniory,
e) služby sociální rehabilitace ve Fokusu Vysočina,
f) plán sociálních služeb (komunitní plán) – postupně se zpracovává, probíhají jednotlivé aktivity,
g) info servis a koordinace v oblasti sociálních služeb – probíhá,
h) podpora sociálního podnikání.

Termíny realizace:

průběžná realizace.

Zajistí:

vedení města ve spolupráci s odborem sociálních věcí, školství a
zdravotnictví a odborem investic a městského majetku.

Zúčastněné subjekty:

a)
b)
c)
d)

Způsob financování:

a) vlastní prostředky města,
b) dotační prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů prostřednictvím programů MPSV, MMR a SFRB.

Soulad s PRPk:

a) Kvalitní lidské zdroje

Občanské sdružení Médea, Fokus Vysočina,
Oblastní charita Nové Hrady pracoviště Hlinsko,
NNS,
Domov seniorů Drachtinka včetně CDS MOTÝL

Opatření - A.3 Zajištění místní a časové dostupnosti podpory osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím stabilní, efektivní,
flexibilní a kvalitní sítě sociálních služeb a jejich provázání s dalšími službami (např. z oblasti školství nebo zdravotnictví).

Opatření 1.5.
Výchozí stav

Rozvoj zdravotnických služeb
Ve městě je zřízena městská poliklinika, ve které jsou umístěny
zdravotnické ambulance, rehabilitace, zubní laboratoř, rentgen, pracoviště VZP, dispečink sanitky, pracoviště ultrazvukové diagnostiky, pracoviště kalmetizace (očkování proti TBC), gastro poradna,
pedagogicko psychologická poradna, pedikúra, kadeřnictví, RZP a
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lékárna. Další lékárna a odborné zdravotnické ordinace jsou rozmístěny v soukromých objektech po celém městě. Nejbližší akutní lůžkové zdravotnické zařízení je v Chrudimi (29 km) a v Havlíčkově
Brodě (33 km – Kraj Vysočina). Z dlouhodobého pohledu lze konstatovat, že ambulantní zdravotnické služby jsou ve městě zajištěny
dobře. Město jako jediné v Pardubickém kraji provozuje také lékařskou službu první pomoci.
Výstupy a cíle:

a) spolupráce s odborem zdravotnictví krajského úřadu při definování rozsahu sítě zdravotnických ambulancí ve městě a při kontrole jejich činnosti,
b) spolupráce s odborem zdravotnictví krajského úřadu při zajišťování služeb RZP a LSPP.
a) podpora rozvoje materiálně technické základy,
b) podpora rozvoje materiálně technické základny RZP a LSPP ve
spolupráci s Pardubickým krajem,
c) podpora rozvoje sítě odborných zdravotních pracovišť.

Dílčí kroky:

Termíny realizace:

trvalý úkol.

Zajistí:

vedení města ve spolupráci s odborem sociálních věcí, školství a
zdravotnictví městského úřadu.

Zúčastněné subjekty:

a) Pardubický kraj,
b) odbor zdravotnictví krajského úřadu,
c) jednotliví poskytovatelé zdravotnických služeb.

Způsob financování:

a) z vlastních prostředků města,
b) z prostředků krajského rozpočtu.

Soulad s PRPk:

a) Kvalitní lidské zdroje
Opatření - A.2 Zkvalitňování zdravotní péče, zvýšení efektivnosti
jejího poskytování a zvýšení její dostupnosti i v odlehlých částech
kraje.

Opatření 1.6.
Výchozí stav

Podpora sportovních, kulturních a zájmových organizací
Na úseku kultury, sportu a ostatních zájmových činností působí ve
městě městský kulturní klub a jím zřizované spolky, dům dětí a
mládeže, městská knihovna, městské muzeum a galerie, sportovní
kluby, zájmové spolky, ZŠ a SŠ při organizování mimoškolní činnosti svých žáků a studentů a ostatní zájmové organizace. Všechny
nabízejí svým členům, případně i dalším obyvatelům města i okolí
a návštěvníkům regionu možnosti kulturního, sportovního a společenského vyžití. V této oblasti se angažují i některé podnikatelské
subjekty, které v rámci svých komerčních aktivit rovněž nabízejí
obdobné způsoby vyžití.
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Výstupy a cíle:

a) systém podpory nekomerčních aktivit nabízejících kulturní,
sportovní a společenské vyžití jednotlivých skupin obyvatelstva
z prostředků městského rozpočtu s dlouhodobou strategií rozvoje této oblasti trávení volného času,
b) poskytování dotačních prostředků na podporu aktivit poskytujících kulturní, sportovní a společenské vyžití z rozpočtu města.

Dílčí kroky:

a) podpora nabídky kulturního, sportovního a společenského vyžití
v městě,
b) realizace grantového schématu podpory kulturního, sportovního a společenského vyžití obyvatelstva z prostředků města na
základě znalosti požadavků obyvatelstva a možností podpory
z úrovně kraje a státu (nezdvojovat „mimoměstské“ možnosti
podpory, ale vhodně je doplňovat),
c) tvorba a provoz systému propagace a informovanosti o nabídce
sportovních, kulturních a zájmových organizací.

Termíny realizace:

trvalý úkol.

Zajistí:

vedení města ve spolupráci s Městským kulturním klubem Hlinečan, Městskými sportovišti Hlinsko a Turistickým informačním
centrem.

Zúčastněné subjekty:

a) spolky a zájmové organizace zřizované městem,
b) ostatní spolky, kluby a zájmové organizace působící ve městě.

Způsob financování:

a) z vlastních prostředků města.

Soulad s PRPk:

a) Kvalitní lidské zdroje
Opatření A.5 - Podpora rozvoje sportovních a tělovýchovných aktivit
Opatření A.6 - Širší kultivace lidského potenciálu kraje.

Opatření 1.7.
Výchozí stav :

Rozvoj sportovních a rekreačních areálů
K hlavním sportovním a rekreačním areálům patří SKI areál Na
Stráni (lyžařské sjezdové tratě, 3 lyžařské vleky, 1 dětský vlek, půjčovna vybavení a lyží, Hotel Styl, turistická ubytovna Horalka a Ski
restaurant), běžecký lyžařský areál v Ratajích, sportovní areál
v Olšinkách (zimní stadion s umělou ledovou plochou a plochou na
in-line hokej, 2 hřiště na fotbal, volejbalové a tenisové kurty, hřiště
na národní házenou, herna stolního tenisu), krytý bazén a okolí
(plavecký bazén s brouzdalištěm, sauna, whirlpool, dětské hřiště,
hřiště na míčové hry), Orlovna, Sokolovna, tělocvičny ZŠ a SŠ,
hřiště za budovou bývalé zvláštní školy v Blatně, hřiště v místní
části Srní, školní hřiště s atletickou dráhou u ZŠ Smetanova, dětská
hřiště a hřiště na míčové hry na sídlišti a v ostatních částech města.
Pro rekreaci je nevyužívaný areál bývalého veřejného koupaliště
v Drachtinách, který má pronajaté místní organizace Českého ry-
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bářského svazu a využívá ho ke své činnosti. Došlo k prodloužení
jedné sjezdové trati a dále je zpracován projekt na prodloužení druhé sjezdové lyžařské trati přes silnici I/34 směrem na Studnický kopec.
Výstupy a cíle:

a) druhé prodloužení sjezdové lyžařské trati Na Stráni,
b) vybudování veřejného koupaliště,
c) rekonstrukce a modernizace, případně doplnění dětských hřišť
ve městě i v integrovaných místních částech,
d) rekonstrukce a modernizace, případně doplnění veřejných víceúčelových hřišť ve městě i v integrovaných místních částech,
e) vybudování nového rybníku v Ratajích s rekreační funkcí,
f) vybudování sportovně rekreačního areálu v Srní - lom

Dílčí kroky:

a) postupná realizace jednotlivých investičních akcí a rekonstrukcí
- rybník Rataje
- koupaliště Hlinsko
- skate park
- rekonstrukce dětského tábora ve Svratouchu

Termíny realizace:

průběžně dle možností městského rozpočtu a přístupnosti dotačních
prostředků.

Zajistí:

vedení města ve spolupráci s odborem investic a městského majetku, odborem sociálních věcí, školství a zdravotnictví a Městskými
sportovišti.

Zúčastněné subjekty:

a) sportovní kluby,
b) ostatní majitelé sportovních zařízení ve městě,

Způsob financování:

a) vlastní prostředky města,
b) prostředky krajského rozpočtu (např. granty na podporu sportu
a volnočasových aktivit),
c) prostředky státního rozpočtu, např. prostřednictvím programů
MŠMT na rozvoj materiálně technické základny sportu.

Soulad s PRPk:

a) Kvalitní lidské zdroje
Opatření A.5 - Podpora rozvoje sportovních a tělovýchovných aktivit
Opatření A.6 - Širší kultivace lidského potenciálu kraje.

Opatření 1.8.

Podpora bydlení

Výchozí stav

Město disponuje celkem dostatečnou nabídkou pozemků určených
pro bytovou výstavbu, a to jak ve svém vlastnictví, tak ve vlastnictví jiných subjektů.

Výstupy a cíle:

a) nabídka pozemků pro bytovou výstavbu s připravenou technickou infrastrukturou,
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b) výstavba dostatečné kapacity bytů v bytových domech.
Dílčí kroky:

a) podpora výstavby bytových domů,
b) výkup pozemků určených pro bytovou výstavbu,
c) postupné vybavování připravených pozemků technickou infrastrukturou.
průběžně v závislosti na možnostech městského rozpočtu, na řešení
majetkoprávních vztahů a na možnostech dotačních prostředků ze
SR.

Termíny realizace:

Zajistí:

vedení města ve spolupráci s odborem investic a městského majetku.

Zúčastněné subjekty:

podnikatelské subjekty

Způsob financování:

a) z vlastních prostředků,
b) ze státního rozpočtu (účelová dotace na výstavbu technické infrastruktury.

Soulad s PRPk:

V Programu rozvoje Pardubického kraje ( verze 2011) není řešeno.

Opatření 1.9.

Optimalizace veřejné hromadné dopravy

Výchozí stav :

Výstupy a cíle:

Veřejná hromadná přeprava osob je v současných podmínkách činnost, kterou nelze v potřebném rozsahu provozovat se ziskem.
Osobní dopravu na železnici procházející městem provozuje státní
podnik ČD. Autobusovou osobní dopravu ve městě a okolí provozují soukromé dopravní společnosti. Dotování veřejné autobusové
osobní dopravy a garanci jejího rozsahu zajišťuje stát prostřednictvím krajských úřadů. Od roku 2012 je veřejná doprava
v Pardubickém a Královéhradeckém kraji řešena systémem IREDO
( Integrovaná regionální doprava) a spravována organizátorem regionální dopravy firmou OREDO s.r.o., jehož vlastníkem je Královéhradecký a Pardubický kraj.
a) dosažení efektivního systému veřejné dopravy,
b) vybudování odbavovacího autobusového terminálu.

Dílčí kroky:

a) vybudování odbavovacího terminálu pro veřejnou autobusovou
dopravu,
b) uplatnění zájmů města a okolí při jednání s organizátorem dopravy společností OREDO s.r.o.

Termíny realizace:

trvalý úkol.

Zajistí:

vedení města ve spolupráci s odborem vnitřních věcí.

Zúčastněné subjekty:

a) OREDO s.r.o.,
b) obce dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí mikroregionu
Hlinecko.
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Způsob financování:

a) převážná část aktivit tohoto opatření nevyžaduje financování
s výjimkou úhrady odpovídajících provozních výdajů úřadu.

Soulad s PRPk:

a) Konkurenceschopná ekonomika
Opatření B.8 - Rozvoj systému veřejné dopravy, rozvoj bezmotorové dopravy.

Prioritní oblast 2.

Ekonomika

Město patřilo k tradičně průmyslovým oblastem. V podmínkách globalizované ekonomiky
se stále zvyšují
tlaky na zvyšování produktivity práce snižováním zaměstnanosti
v průmyslové výrobě. Díky tradici průmyslové výroby má město velký počet vysoce technicky kvalifikovaných zaměstnanců. Dále se ve městě nachází dočasně neprovozované objekty
vhodné k novému podnikatelskému využití. K hlavním ekonomickým cílům města tak patří
jak podpora vzniku nových podnikatelských aktivit, tak diverzifikace ekonomické základny
s rozvojem sektoru obchodu a služeb, zejména v oblasti cestovního ruchu.

Opatření 2.1.

Zlepšování podmínek pro podnikání

Výchozí stav :

Výstupy a cíle:

Dílčí kroky:

Rozvoj malého a středního podnikání obecně je při očekávaném
vývoji tradičních místních ekonomických aktivit jednou z hlavních
šancí pro zajištění zaměstnanosti v potřebné výši. V městě se nachází vhodné nemovitosti pro další rozvoj podnikání, stejně tak je
ve městě k dispozici řada kvalifikovaných zaměstnanců. Město má
v územním plánu vymezeny dvě podnikatelské zóny. První, nacházející se severně od železniční trati po obou stranách Srnské ulice
ohraničená ulicí Rváčovskou je zainvestována a částečně již využitá. Druhá, nacházející se východně od první, je průmyslová lokalita
Rváčovská II. Jde o lokalitu mezi bývalým státním statkem a spojovací silnicí č. III/3435 mezi ulicí Rváčovská a Srnská. Tato lokalita je nezainventovaná a pozemky jsou v převážné míře ve vlastnictví jiných vlastníků.
a) vznik a fungování nových podnikatelských a zaměstnavatelských subjektů, případně podpora rozšiřování stávajících
firem.
a) podpora využívání objektů k podnikání,
b) rozvoj podnikatelských zón – Rváčovská I, Rváčovská II.

Termíny realizace:

průběžně.

Zajistí:

vedení města ve spolupráci s odborem investic a městského majetku.

Zúčastněné subjekty:

a) MMR,
b) CzechInvest,
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c) vlastníci pozemků,
d) investoři.
Způsob financování:

a) z vlastních prostředků,
b) ze státních prostředků prostřednictvím programů MMR a MPO
– CzechInvest,

Soulad s PRPk:

a) Konkurenceschopná ekonomika
Opatření B.1- Rozvoj a optimalizace využití podnikatelské infrastruktury a podpora podnikání.

Opatření 2.2.
Výchozí stav

Rozvoj cestovního ruchu
Hlinecko je územím s velkým potenciálem pro rozvoj cestovního
ruchu. Pro úspěšné oslovení potenciálních návštěvníků je třeba nabízet větší území s jeho atraktivitami, možnostmi ubytování, stravování a dalších služeb i včetně nabídky na aktivní a pasivní trávení
volného času. Přímo ve městě jsou v územním plánu vymezeny pro
rozvoj cestovního ruchu následující zóny:
- na okraji údolí Drachtinky pro tělovýchovná a sportovní zařízení (bývalý areál koupaliště),
- drobné ubytovací kapacity v rámci rekonstrukcí v centrální
zóně,
- na Ratajích pro realizaci zázemí pro běžkaře a cyklisty,
- Skiareál Na Stráni v jihovýchodní části města.
Pro úspěšný rozvoj cestovního ruchu v určitém území je podmínkou
celý soubor technik, nástrojů a opatření používaných při koordinovaném plánování rozvoje CR, při komunikaci mezi jednotlivými
aktéry CR a při rozhodování o postupech vedoucích k tvorbě a
úspěšnému odbytu ucelených produktů CR. Pro soubor uvedených
postupů a přístupů realizovaných určenými pracovníky s cílem rozvíjet v daném území cestovní ruch se používá termín „destinační
management“.

Výstupy a cíle:

a) realizace Programu rozvoje cestovního ruchu Mikroregionu
Hlinecka,
b) destinační management Turistické oblasti Chrudimsko - Hlinecko,
c) účinný marketing Hlinecka v oblasti CR, jehož cílem bude zvýšení návštěvnosti, prodloužení doby pobytu návštěvníků a zvýšení finančních prostředků utracených návštěvníky v regionu,
d) rozvoj infrastruktury CR,
e) rozvoj ubytovacích a stravovacích zařízení ve struktuře pokrývající požadavky všech cílových skupin turistů.

Dílčí kroky:

a) naplňování Programu rozvoje CR Sdružení obcí mikroregionu
Hlinecko“ zejména v oblastech:
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- marketingu,
- budování infrastruktury CR,
- rozvoje ubytovacích a stravovacích zařízení.
b) podpora vzniku destinačního managementu turistické oblasti
Chrudimsko – Hlinecko.
Termíny realizace:

průběžně.

Zajistí:

město Hlinsko, TIC Hlinsko, Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko.

Zúčastněné subjekty:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Způsob financování:

a) z vlastních prostředků Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko a
z prostředků jeho členských obcí,

město Hlinsko,
členské obce mikroregionu,
Pardubický kraj,
MMR,
CzechTourism,
destinační společnost Východní Čechy,
podnikatelé působící v oblasti obchodu, služeb a cestovního ruchu.

b) z rozpočtu města Hlinska,
c) z krajského rozpočtu,
d) ze státního rozpočtu prostřednictvím programů.
Soulad s PRPk:

a) Konkurenceschopná ekonomika
Opatření B.4 - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu a jejího využití při rozvoji atraktivit cestovního ruchu
Opatření B.5 - Koordinovaný rozvoj marketingu cestovního ruchu
a tvorby turistických produktů.

Prioritní oblast 3.

Životní prostředí

Město Hlinsko se nachází v centru území, které je velice hodnotné svojí kvalitou životního
prostředí. O tom svědčí skutečnost, že město leží na pomezí dvou chráněných krajinných oblastí CHKO Žďárské vrchy a CHKO Železné hory. Kvalita životního prostředí, zejména malebnost krajiny je jednou z nejsilnějších rozvojových stránek města.

Opatření 3.1.
Výchozí stav

Posilování ekologického vědomí obyvatelstva
Kvalita životního prostředí je jednou z nejvýznamnějších hodnot
života na zemi. Význam úrovně životního prostředí posiluje i skutečnost, že jednotlivé prvky životního prostředí se v případě zničení
nesnadno obnovují a v některých případech se jedná o nevratné
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ztráty. Člověk svým způsobem života založeným na vysoké spotřebě patří k nejvýraznějším vlivům, které působí na jednotlivé ekosystémy. Ne vždy se jedná o vlivy pozitivní, nebo o vlivy s nimiž se
jednotlivé ekosystémy bez problémů vyrovnají. S cílem minimalizovat na všech úrovních života společnosti negativní působení člověka na životní prostředí je třeba posilovat ekologické vědomí obyvatelstva, které nabádá každého jednotlivce k šetrným vztahům
k ostatním přírodním složkám.
Výstupy a cíle:

a) ekologická výchova na ZŠ i SŠ,
b) činnost ČSOP, Ekocentra PALETA a ostatních spolků, které
svojí činností přispívají k posilování ekologického vědomí
svých členů i ostatních obyvatel,
c) účast města v Národní síti Zdravých měst ČR.

Dílčí kroky:

a) podpora akcí s ekologickou tématikou mezi akce podporované
v rámci městských grantů,
b) podpora ekologické výchovy na základních a středních školách
a s využitím příkladů z nejbližšího okolí města,
c) zdůrazňování významu životního prostředí v rámci rozvojových
strategií města i mikroregionu i v rámci pořádání jednotlivých
akcí působících na přírodu,
d) posilování ekologického vědomí obyvatelstva.

Termíny realizace:

trvalý úkol.

Zajistí:

vedení města ve spolupráci s odborem životního prostředí a Městským informačním centrem.

Zúčastněné subjekty:

a) vedení ZŠ a SŠ ve městě,
b) ČSOP a ostatní spolky zabývající se činností působící na přírodu,
c) dobrovolný svazek obcí Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko,
d) Ekocentrum PALETA,
e) Pardubický kraj,
f) město Hlinsko.

Způsob financování:

a) z vlastních prostředků města prostřednictvím městských grantů,
b) z prostředků Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko,
c) z prostředků Pardubického kraje prostřednictvím grantů podporujících ekologickou výchovu,
d) z prostředků státního rozpočtu např. prostřednictvím programů
MŠMT a MŽP.

Soulad s PRPk:

a) Zdravé životní prostředí
Opatření C.5 - Podpora zvyšování kvality jednotlivých složek životního prostředí,
b) Kvalitní lidské zdroje
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Opatření A.1 – Podpora kvalitního systému vzdělávání
Opatření A.6 - Širší kultivace lidského potenciálu kraje.

Opatření 3.2.

Odstraňování starých ekologických zátěží

Výchozí stav

Na území města v lokalitě Hamřík se nachází stará skládka pevných
odpadů, na kterou byl v minulosti ukládán i odpad z průmyslových
podniků. Monitoring škodlivých látek neprokázal žádné úniky do
ovzduší ani do povrchových či podzemních vod. Je zpracován projekt na sanaci a rekultivaci skládky odpadů Hamřík. Byla podána
žádost na dotaci z operačního programu životní prostředí a žádost
byla podpořena.

Výstupy a cíle:

a) vyřešení problému bývalé skládky Hamřík.

Dílčí kroky:

a) realizace sanace a rekultivace bývalé skládky Hamřík v souladu
se zpracovaným projektem.

Termíny realizace:

realizace je ve vazbě na získané dotační prostředky.

Zajistí:

vedení města ve spolupráci s odborem životního prostředí a odborem investic a městského majetku.
a) MŽP,

Zúčastněné subjekty:
Způsob financování:

a) z vlastních prostředků města,
b) ze státního rozpočtu.

Soulad s PRPk:

a) Zdravé životní prostředí
Opatření C.2 Podpora efektivního nakládání s odpady
Opatření C.5 Podpora zvyšování kvality jednotlivých složek životního prostředí.

Opatření 3.3.

Rozvíjení systémů pro nakládání s komunálními odpady

Výchozí stav

Sběr, odstraňování a využívání komunálních odpadů ve městě a
okolí zajišťují Technické služby Hlinsko, s.r.o. Směsný komunální
odpad je ukládán na skládku v Srní. V současné době je otevřena 2.
etapy této skládky, která pojme 120 tis. t odpadů a její životnost je
plánována na 8 - 10 let. Připravuje se realizace 3. etapy skládky.
Část využitelného tříděného odpadu je dotřiďována na třídící lince
v areálu Sběrného dvora Technických služeb, ostatní je předáván k
dalšímu využití oprávněným osobám.

Výstupy a cíle:

a) rozšiřování počtu nádob na tříděný odpad,
b) rozšiřování kapacity skládky v Srní,
c) využívání odpadů k energetickým účelům,
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d) osvěta mezi občany obcí, u nichž Technické služby Hlinsko,
s.r.o. zajišťují odstraňování a využívání odpadů s cílem zlepšit
jejich přístup ke třídění odpadů.
Dílčí kroky:

a) průběžné rozšiřování počtu sběrných míst tříděného odpadu,
b) realizace 3. etapy skládky v Srní,
c) osvěta mezi občany obcí, z nichž Technické služby Hlinsko,
s.r.o. zajišťují odstraňování a využívání odpadů s cílem zlepšit
jejich přístup ke třídění odpadů,
d) podpora energetického využívání odpadů.

Termíny realizace:

úkol trvalý.

Zajistí:

Technické služby Hlinsko, s.r.o.

Zúčastněné subjekty:

a) Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko,
b) členské obce dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko,
c) obce pro něž zajišťují Technické služby Hlinsko s.r.o. svoz,
odstraňování a využívání komunálního odpadu,
d) podnikatelské subjekty, pro něž zajišťují Technické služby
Hlinsko s.r.o. svoz, odstranění a využití odpadů,
e) EKO-KOM, a.s.

Způsob financování:

a) z vlastních prostředků Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko,
b) z příjmů za odstranění odpadů,
c) z poplatků výrobců obalů na jejich využití dostávají obce příspěvky prostřednictvím systému EKO-KOM.

Soulad s PRPk:

a) Zdravé životní prostředí
Opatření C.2 Podpora efektivního nakládání s odpady.

Opatření 3.4.

Regenerace sídliště

Výchozí stav

V Hlinsku žije na sídliště téměř polovina obyvatel žijících v Hlinsku i ve všech jeho místních částech. Na území sídliště je zpracován
generel veřejné zeleně, který popisuje současný stav a navrhuje doplnění veřejné zeleně včetně stanovení zásad pro její údržbu. Panelová část sídliště prošla celkovou regenerací.

Výstupy a cíle:

a)
b)
c)
d)

rekonstrukce a doplnění parkovacích ploch,
rekonstrukce a doplnění komunikací a chodníků,
doplnění veřejné zeleně,
rekonstrukce a doplnění odpočinkových ploch pro všechny věkové kategorie obyvatel,
e) řešení negativních důsledků chovu psů na čistotu veřejných
prostor.
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Dílčí kroky:

a) realizace programu regenerace sídliště (část se zděnými bytovými domy).

Termíny realizace:

průběžně.

Zajistí:

vedení města ve spolupráci s odborem investic a městského majetku.

Zúčastněné subjekty:

a) MMR,
b) SBD,
c) vlastnící pozemků.

Způsob financování:

a) z vlastních prostředků,
b) z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím programů MMR.

Soulad s PRPk:

a) Zdravé životní prostředí
Opatření C.5 Podpora zvyšování kvality jednotlivých složek životního prostředí.

Opatření 3.5.

Výchozí stav

Regenerace a rozšíření veřejně přístupných prostor určených pro rekreaci obyvatel, protipovodňová a protierozní opatření
Stav veřejných prostor a stav veřejné zeleně je uspokojivý. Město
má velmi dobré prostorové podmínky pro uspokojení těchto potřeb.
Ke stávajícím prostorům využitelným pro rekreaci patří:
- 2 dětské hřiště na sídlišti,
- 2 hřiště na sídlišti pro míčové hry,
- prostor u krytého bazénu (parková úprava s lavičkami, dětské
hřiště, hřiště pro míčové hry),
- dětské hřiště v místní části Blatno,
- areál Cihelka (zastřešený parket, stoly a lavice, zastřený prostor
pro hudbu),
- dětské hřiště v Rokycanově ulici,
- nábřeží u Orlovny,
- parčík u Tylova náměstí,
- park DTJ (dětské hřiště),
- park za a.s. Kožešnická,
- park u ZŠ Ležáků a ZŠ Smetanova,
- Památková rezervace lidové architektury Betlém.
Prostorové rezervy pro úpravu dalších veřejných prostranství využitelných pro rekreaci jsou v lokalitách:
- okolí Chrudimky od areálu Technolenu až po skiareál Na Stráni
- okolí Chrudimky u pivovaru,
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- sportovní areál v Olšinkách (prostor u tréninkového fotbalového
hřiště),
- údolí Drachtinského potoka.
Výstupy a cíle:

a) úprava údolí Drachtinského potoka pro vybudování víceúčelového parku do podoby sportovně relaxačního areálu včetně revitalizace toku Drachtinka, který bude plnit funkci biokoridoru,
b) úprava okolí Chrudimky v úseku od areálu Technolenu až po
sportovní skiareál Na Stráni.

Dílčí kroky:

a) příprava jednotlivých projektů na úpravu dalších veřejných
prostor určených pro rekreaci a jejich realizace,
b) údržba veřejně přístupných prostor určených pro rekreaci,
c) realizace protipovodňových a protierozních opatření např. výstavbou poldrů.

Termíny realizace:

realizace jednotlivých akcí v závislosti na získávání finančních prostředků na jejich realizaci, ostatní jako trvalý úkol.

Zajistí:

vedení města ve spolupráci s odborem investic a městského majetku.

Zúčastněné subjekty:

a)
b)
c)
d)

Způsob financování:

a) z vlastních prostředků města,
b) ze státního rozpočtu.

Soulad s PRPk:

a) Zdravé životní prostředí

MŽP,
SFŽP,
AOPK,
firmy zajišťující údržbu veřejných prostor.

Opatření C.5 Podpora zvyšování kvality jednotlivých složek
životního prostředí.

Prioritní oblast 4.

Infrastruktura

Největšími nedostatky v městě je dopravní zátěž z průtahu silnice I/34 centrem města,
špatný stav komunikací 2. a 3 třídy ve městě a v Mikroregionu Hlinecko a nedostatečná technická infrastruktura v integrovaných místních částech města. Problémem je dále zastaralost
veřejného osvětlení a údržba místních komunikací.

Opatření 4.1.
Výchozí stav

Modernizace komunikací I. až III. třídy ve městě Hlinsko
a regionu Hlinecko
V územním plánu města je zpracováno vybudování nového průtahu
silnice I/34 mimo centrum města. Realizace této dopravní stavby
odlehčí centru města od tranzitní, především kamionové a částečně
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od vnitroměstské dopravy. Velmi problematický je stav komunikací
II. a III. třídy ve vlastnictví Pardubického kraje, stejně tak stav
komunikace I/34 ve správě ŘSD.
Výstupy a cíle:

a) nový průtah ( obchvat ) silnice I/34,
b) modernizované komunikace I.- III.třídy v regionu Hlinecko.

Dílčí kroky:

a) dokončení rekonstrukce silnice I/34 (ŘSD),
b) rekonstrukce komunikací II. a III.třídy ( Pardubický kraj, SÚS),
c) realizace stavby nového průtahu silnice I/34 mimo centrum
města.

Termíny realizace:

realizace je závislá na prostředcích státního a krajského rozpočtu.

Zajistí:

vedení města ve spolupráci s odborem investic a městského majetku bude jednat s dotčenými subjekty o zařazení projektů k realizaci.

Zúčastněné subjekty:

a)
b)
c)
d)

Způsob financování:

a) prostředky státního a krajského rozpočtu.

Soulad s PRPk:

a) Konkurenceschopná ekonomika

Pardubický kraj,
MD ČR, SFDI,
ŘSD,
vlastníci pozemků.

Opatření - B.6 Podpora budování a zkvalitňování páteřní dopravní
infrastruktury
Opatření – B.7 Zkvalitnění regionální a lokální dopravní infrastruktury.

Opatření 4.2.

Řešení problematiky vnitroměstské dopravy

Výchozí stav :

Od roku 2003 je patrný neustálý nárůst intenzity dopravy ve městě.
Toto souvisí se změnou životního stylu obyvatelstva a se změnami
v podnikatelské sféře. Problematika dopravy je řešena v územním
plánu města. Prioritní záležitostí z pohledu vnitroměstské dopravy
je řešení bezpečnosti chodců a cyklistů a řešení dostatku parkovacích ploch ve městě.

Výstupy a cíle:

a) nové parkovací plochy ve městě,
b) oddělení (dle možností) hlavních směrů cyklistické dopravy a
hlavních směrů motorizované dopravy,
c) udržované místní komunikace.

Dílčí kroky:

a) územní a projektová příprava jednotlivých řešení v pořadí dle
priorit bezpečnosti provozu a kvality dopravní obsluhy území
města,
b) realizace jednotlivých dopravních staveb.
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Termíny realizace:

průběžně dle disponibilních finančních prostředků.

Zajistí:

vedení města ve spolupráci s odborem investic a městského majetku.
a) správce místních komunikací,
b) správci sítí technické infrastruktury,
c) vlastníci pozemků.

Zúčastněné subjekty:

Způsob financování:

a) z vlastních prostředků města,
b) ze státních prostředků prostřednictvím programů SFDI.

Soulad s PRPk:

a) Konkurenceschopná ekonomika
Opatření – B.7 Zkvalitnění regionální a lokální dopravní infrastruktury.

Opatření 4.3.

Dobudování technické infrastruktury

Výchozí stav :

Převážná část města a místních částí je zásobována zemním plynem prostřednictvím rozvodů v majetku RWE Distribuční služby,
s.r.o.
Vodovodní rozvody a kanalizační systémy včetně ČOV v Koutech
jsou ve vlastnictví VAK Chrudim a.s. jsou provozovány Vodárenskou společností Chrudim a.s. Nová kanalizace v Koutech je ve
vlastnictví města a je provozována Vodárenskou společností Chrudim a.s. Prakticky celé město včetně všech místních částí je zásobováno vodou z veřejného vodovodu. Z vlastního města Hlinska,
z místních částí Blatno a Srní jsou odpadní vody svedeny na ČOV
v Koutech. Nejsou odkanalizovány místní části Chlum a Čertovina.
V celém městě je instalováno veřejné osvětlení, která však s důvodu zejména úspor energie vyžaduje celkovou rekonstrukci a modernizaci.

Výstupy a cíle:

a) odkanalizovaní místních částí Chlum a Čertovina,
b) modernizované veřejné osvětlení.

Dílčí kroky:

a) řešení odkanalizování místních částí Chlum a Čertovina,
b) rekonstrukce a modernizace veřejného osvětlení.

Termíny realizace:

průběžně dle disponibilních finančních prostředků.

Zajistí:

vedení města ve spolupráci s odborem investic a městského majetku.

Zúčastněné subjekty:

a)
b)
c)
d)

Způsob financování:

a) z prostředků města Hlinska,

SFŽP, MZE ČR,
město Hlinsko,
VAK Chrudim,
vlastníci pozemků.
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b) z prostředků VAK Chrudim,
c) ze státních prostředků prostřednictvím programů Mze, SFŽP.
Soulad s PRPk:

a) Zdravé životní prostředí
Opatření - C.3 Rozvoj infrastruktury vodního hospodářství a zvýšení ochrany vodních zdrojů v území
Opatření - C.4 Zkvalitňování stavu energetické infrastruktury a zvýšení její účinnosti a šetrnosti, podpora úspor energií.

Opatření 4.4.

Údržba místních komunikací

Výchozí stav :

Město spravuje 51 km místních komunikací. V průzkumech názorů
občanů, zastupitelů a podnikatelů na dění ve městě vychází problematika dopravy jako největší problém, který je třeba řešit.

Výstupy a cíle:

a) místní komunikace ve stavu, který bude umožňovat bezpečný
pohyb všech účastníků provozu,
b) stavebně technický stav chodníků, který umožní bezpečný pohyb chodců a ostatních uživatelů.

Dílčí kroky:

a) průběžná aktualizace prioritních rekonstrukcí místních komunikací, která bude vycházet ze současného stavebně technického
stavu místních komunikací i chodníků a z požadavků na bezpečný pohyb všech jejich uživatelů,
b) průběžná aktualizace plánu údržby na základě vývoje stavu
místních komunikací a chodníků a na základě postupu příprav a
pravděpodobného termínu realizace průtahu I/34 a ostatních
připravovaných dopravních staveb na komunikacích v majetku
kraje i města,
c) průběžná realizace údržby jednotlivých úseků komunikací a
chodníků v souladu s přijatým plánem údržby,
d) zvýšení kapacity parkovacích míst.

Termíny realizace:

trvalý úkol.

Zajistí:

vedení města ve spolupráci s odborem investic a městského majetku.
a) Technické služby Hlinsko s.r.o.

Zúčastněné subjekty:
Způsob financování:

a) z vlastních prostředků města,
b) z prostředků TS Hlinsko s.r.o.,
c) z prostředků POV (v místních částech venkovského charakteru).

Soulad s PRPk:

a) Konkurenceschopná ekonomika
Opatření – B.7 Zkvalitnění regionální a lokální dopravní infrastruktury.
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3.2. Zhodnocení plnění programu dle prioritních os

3.2.1 Vyhodnocení prioritní oblasti 1. Lidské zdroje
Strategické cíle v prioritní oblasti Lidské zdroje jsou v programu rozvoje vymezeny v následujícím rozsahu.

V oblasti lidských zdrojů je cílem vytvořit podmínky pro celoživotní vzdělávání obyvatel, které bude respektovat požadavky trhu práce i požadavky jednotlivých skupin obyvatel na plnohodnotný rozvoj osobnosti. Dobudovat materiálně technickou základnu sociálních služeb ve městě a vytvořit kompletní nabídku sociálních služeb pro jednotlivé skupiny potřebných obyvatel. Zkvalitňovat pokrytí potřeb obyvatel ve zdravotnictví stabilizací
a zkvalitňováním nabídky praktických a odborných lékařů a rozvojem materiálně technické základny i personálního zabezpečení rychlé zdravotnické pomoci. Vytvořit nabídku pro
kulturní, sportovní a společenské vyžití jednotlivých skupin obyvatel. V oblasti bydlení
nastavit zdravé tržní vztahy zejména vytvořením dostatečné nabídky zainventovaných pozemků pro výstavbu. Ve spolupráci s mikroregionem a krajem zajistit dopravní obslužnost
území.
Vyhodnocení prioritní oblasti
Prioritními úkoly v oblasti předškolní a školní výchovy bylo v období 2003-2012 vyřešení školního stravování v souladu se současnými a očekávanými hygienickými požadavky a
vybudování tělocvičny, která bude mít odpovídající parametry k provozování sálových sportů
(ve městě taková není k dispozici). Školní stravování bylo vyřešeno vybudováním centrální
výrobny jídel pro všechna školská zařízení v objektu ZŠ Ležáků a výdejny jídel v Máchově
ulici.
K realizaci je projektově připraveno vybudování nové tělocvičny s parametry
k provozování sálových sportů v areálu ZŠ Resslova. Po jejím vybudování bude mít město
dostatek prostor pro sálové sporty a pohybové aktivity provozované pod střechou. Bylo zrekonstruováno hřiště ZŠ Smetanova, postupně probíhají opravy venkovních hřišť. V současné
době je třeba rekonstruovat dětské hřiště u krytého plaveckého bazénu. Realizace rekonstrukcí
dětských hřišť probíhala postupně v rámci revitalizace sídliště, kdy byla řešena veřejná zeleň,
chodníky a další prvky sídlištního prostoru.
Mimoškolní činnost mládeže organizují jednotlivé ZŠ v rámci svých rozpočtů. Město vytváří jednotlivým ZŠ „finanční prostor“ pro tuto činnost. Není třeba systémové změny pro
podporu mimoškolní činnosti mládeže, dále domu dětí a mládeže, ZUŠ a neziskových organizací.
Nepodařilo se zabránit, v rámci optimalizace středního školství, zániku středního odborného učiliště. V posledních letech stoupá poptávka po obnovení učňovského školství
v technických oborech v městě min. zpočátku formou odloučeného pracoviště jiné učňovské
školy. Byl dokončen převod budovy gymnázia na Pardubický kraj. V letech 2013-2015 budou
realizovány projekty energetických úspor objektů základních a mateřských škol v městě.
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V současné době není městem přímo, cíleně podporováno celoživotní vzdělávání. Příčinou tohoto stavu je především skutečnost, že v současné době ve městě nepůsobí žádný subjekt, který by se na tuto oblast činnosti zaměřil. Podporu na projekty zabývající se celoživotním vzděláváním je možné požadovat z městských grantů. V současné době tato možnost není
žádným subjektem využívána. Byla dokončena výstavba DPS s 20 BJ v ulici Erbenova. Byl
zahájen provoz Domova seniorů Drachtinka včetně Centra denních služeb (CDS) MOTÝL.
Soukromým subjektem byl zřízen Azylový dům pro těhotné ženy v tísni a pro matky
s dětmi v Hamrech u Hlinska.
Pečovatelská služba je poskytovaná křesťanskou charitou. Pracovníci charity poskytují i
základní zdravotní péči a zaměřují se především na klienty, kteří ji vyžadují. Charita odebírá
od města stravu pro své klienty.
Pokračují práce na komunitním plánu města a okolí pro sociální oblast. Cílem je navrhnout širší spektrum služeb sociální pomoci, které by pomáhaly všem potřebným zapojit se
aktivně do života společnosti v současných podmínkách.
Město má vypracovaný systém grantové podpory zaměřený na volnočasové aktivity dětí a
mládeže, aktivity pro handicapované děti a mládež, kulturní, společenské a sportovní akce,
akce pro seniory, sociální oblasti, spolupráci s partnerskými městy a reprezentaci města na
mezinárodní úrovni.
Nebyl zpracován generel sportovišť a rekreačních zařízení. Otázka lokalizace sportovišť a
rekreačních zařízení je řešena v Územním plánu města Hlinska z roku 2010 ( ve znění Změny
č.1 z roku 2012).
Významnou se stává potřeba přípravy rekonstrukce jednotlivých objektů a sportovišť
sportovního areálu v Olšinkách. Ve sportovním areálu v Olšinkách došlo k rekonstrukci šaten
a zázemí sportoviště pro fotbal, národní házenou a volejbal a novému oplocení areálu.
V roce 2011 bylo za příspěvku z ROP NUTS II Severovýchod otevřeno pro veřejnost
Multifunkční centrum. V Multifunkčním centru se nachází dva víceúčelové sály. Větší divadelní s kapacitou 330 míst a menší kinosál čítající 112 sedadel. Oba sály jsou vybaveny sedadly v elevačním uspořádáním umožňujícím ze všech sedadel dokonalý výhled. Oba sály lze
po stažení elevace a zasunutí sedadel využívat jako společenské prostory, např. při konání
plesů, tanečních soutěží apod. Provoz multifunkčního centra zabezpečuje Městský kulturní
klub Hlinečan. Dále jsou zde 2 tréninkové sály, klubovny, zkušebny a zázemí Městského kulturního klubu Hlinečan a výstavní prostory.
Příprava výstavby odbavovacího terminálu pro veřejnou autobusovou dopravu v sousedství nádraží dále probíhá.
Po zásadní změně v organizaci veřejné dopravy v Pardubickém kraji po roce 2011 se město účastní na jednáních o zabezpečení základní dopravní obslužnosti s organizátorem regionální veřejné dopravy, kterým je firma OREDO s.r.o., zřizovaná Pardubickým a Královéhradeckým krajem.
Doporučení pro další období
-

vybudovat novou tělocvičnu v areálu ZŠ Resslova
podporovat návrat odborného středoškolského vzdělávání do města, nejlépe zřízením detašovaného pracoviště Střední průmyslové školy Chrudim
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-

-

průběžně vyhodnocovat potřebu budování nájemního bydlení ve městě a včas řešit
zjištěné potřeby městskou, nebo komerční (developerská společnost) výstavbou
podporovat výstavbu bytových a rodinných domů v lokalitách Wilsonova, Ležáků
a Pod urnovým hájem
průběžně vyhodnocovat potřebu nabídky pozemků pro výstavbu RD a dle potřeby
připravovat a vybavovat infrastrukturou potřebné množství pozemků
dokončit revitalizaci sídliště
v sociální oblasti se zaměřit na dokončení komunitního plánu a na základě jeho
výstupů připravovat dílčí projekty zaměřené na vybudování a provoz potřebných
sociálních služeb při přípravě a realizaci dílčích projektů důsledně dbát na dlouhodobou udržitelnost provozu nových zařízení a služeb
dále podporovat rozvoj sociálních služeb – formou např. zřízením krizového lůžka,
vytvořením chráněných pracovních míst
provést kompletní rekonstrukci objektu bývalé Kampeličky v místní části Blatno s
určením na sociální bydlení
vybudovat relaxační park u Domova seniorů Drachtinka
pokračovat v rekonstrukcích objektů a hracích ploch sportovního areálu v Olšinkách s jejich následnou realizací - dle finanční situace
pokračovat v podpoře výstavby terminálu veřejné dopravy

3.2.2 Vyhodnocení prioritní oblasti 2. Ekonomika
Strategické cíle v prioritní oblasti Ekonomika a aktivitě Rozvoj cestovního ruchu jsou
v programu rozvoje vymezeny v následujícím rozsahu.

V ekonomické oblasti vytvořit podmínky pro zaměstnanost obyvatel a růst příjmů jako
základních podmínek uspokojování jejich potřeb. Toho dosáhnout rozvojem stávajících
ekonomických subjektů i příchodem nových investorů při diverzifikaci ekonomického prostředí se zaměřením zejména na rozvoj obchodu, služeb a cestovního ruchu.
V oblasti cestovního ruchu ve spolupráci s mikroregionem zvýšit využití vysokého rekreačního potenciálu města i okolí. Rozvíjet ubytovací i stravovací kapacity a budovat doprovodnou infrastrukturu pro trávení volného času místních obyvatel i návštěvníků. Ve
spolupráci s mikroregionem vytvořit účinným marketingem podmínky pro rozvoj tohoto
perspektivního odvětví. Rozvoj cestovního ruchu podřídit požadavkům na zachování přírodních hodnot území.

Vyhodnocení prioritní oblasti
Město má vymezeny 2 rozvojové podnikatelské plochy - Rváčovská I. a Rváčovská II.
Rváčovská I. je již zainvestována a probíhají zde odprodeje pozemků. U Rváčovské II. probíhá výkup potřebných pozemků. Přípravu Rváčovské II. však ztížila a zpomalila složitá jednání s vlastníky pozemků.
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V rámci cestovního ruchu byl zpracován „Program rozvoje cestovního ruchu Železných
hor a Žďárských vrchů", byla realizována turistická ubytovna, proběhla revitalizace Památkové rezervace lidové architektury Betlém Hlinsko a navazujících ploch s přispěním prostředků
z ROP NUTS II Severovýchod. V rámci projektu proběhla rekonstrukce poloroubeného domku č. p. 178 a rekonstrukci prodělal také zděný domek č. p. 561, kde našlo nové sídlo Turistické informační centrum města Hlinska. Nově se vybudoval objekt sociálního zařízení a
technického zázemí. Úprav se dočkaly i venkovní prostory – zahrádky, veřejná zeleň, potok a
komunikace včetně historického mostu přes řeku Chrudimku. Celý areál Betléma byl doplněn
mobiliářem včetně dětského hřiště a mobilního amfiteátru.
Doporučení pro další období
-

pokračovat v přípravě využívání podnikatelských ploch Rváčovská I a Rváčovská
II
v managementu cestovního ruchu se aktivně zapojit do činnosti destinační společnosti turistické oblasti Hlinecko-Chrudimsko
realizovat méně náročné produkty cestovního ruchu ( naučná stezka - Masopust,
Betlém-Veselý Kopec), dále využívat a rozvíjet potenciál Památkové rezervace lidové architektury Betlém

3.2.3 Vyhodnocení prioritní oblasti 3. Životní prostředí
Strategické cíle v prioritní oblasti Životní prostředí jsou v programu rozvoje vymezeny v
následujícím rozsahu.
V oblasti životního prostředí vytvořit podmínky pro zdravý životní styl obyvatelstva.
Posilovat ekologické vědomí obyvatelstva. Zaměřit se na péči o krajinu a její využívání
pro rozvoj města jako jedné z největších silných stránek a to zejména na rozvoj a péči o
veřejně přístupné prostory zeleně a veřejné prostory určené pro rekreaci. Zkvalitňováním a
rozšiřováním systémů pro nakládání s komunálními odpady vytvořit podmínky pro zachování přírodních hodnot území. Odstraněním starých ekologických zátěží snížit riziko ekologických havárií.
Vyhodnocení prioritní oblasti
Působení na ekologické vědomí a chování obyvatelstva města prostřednictvím dětí (ve
spolupráci se sdružení Ekocentrum PALETA) se ukázalo jako účinné.
Prakticky byla zlikvidována stará ekologická zátěž v bývalém areálu HTN Pistol (nyní supermarket LIDL), stejně tak v areálu ETA. Ve skládce Hamřík monitoring škodlivých látek
neprokázal žádné úniky do ovzduší ani do povrchových či podzemních vod. Byl zpracován
projekt na sanaci a rekultivaci této skládky a zahájila se příprava realizace.
V oblasti sběru, odstraňování a využívání komunálních odpadů byl učiněn značný pokrok.
Daří se postupně zvyšovat podíl tříděného odpadu. Část využitelného tříděného odpadu je
dotřiďována na třídící lince v areálu Sběrného dvora Technických služeb, ostatní je předáván
k dalšímu využití oprávněným osobám. V areálu skládky dochází i k ručnímu třídění odpadu
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z velkoobjemových kontejnerů. Na skládce v Srní byla otevřena 2.etapa a je připravována
k realizaci 3.etapa
Postupně, dle množství finančních prostředků, probíhá revitalizace sídliště. Postupně tak
dochází ke zlepšování životního prostředí v části města, kde bydlí převážná část obyvatel.
Součástí je i rekonstrukce veřejných prostor vhodných k provozování sportu a k aktivnímu
trávení volného času. Sportovní areál v Olšinkách vytváří dobré zázemí pro sportovce, některé jeho části však již vykazují potřebu rozsáhlejších oprav, či rekonstrukce.
Doporučení pro další období
- rozvíjet spolupráci s neziskovými organizacemi působícími v oblasti ekologického
vzdělávání
- realizovat sanaci a rekultivaci skládky odpadů Hamřík
- dle potřeby a „ochoty obyvatel“, podporované účinnou osvětou, rozvíjet třídění
pevných komunálních odpadů na území města i svazku obcí
- realizovat protipovodňová opatření v zastavěné části povodí potoka Drachtinka
- realizovat projekty energetických úspor – zateplování veřejných objektů, snížení
energetické náročnosti veřejného osvětlení
- připravit projekt energetického využívání komunálních odpadů
- průběžně řešit revitalizaci a rozšiřování ploch veřejné zeleně např. Technolenský
park apod.

3.2.4 Vyhodnocení prioritní oblasti 4. Infrastruktura
Strategické cíle v prioritní oblasti Infrastruktura jsou v programu rozvoje vymezeny v následujícím rozsahu.
V oblasti infrastruktury vytvořit podmínky pro uspokojování potřeb obyvatelstva při
minimalizaci zatížení životního prostředí. Vytvořit podmínky pro vybudování nového průtahu silnice I/34 městem, který odlehčí zejména centru města od tranzitní dopravy a
v návaznosti řešit problematiku vnitroměstské dopravy včetně řešení bezpečnosti cyklistů
a chodců. V oblasti technické infrastruktury dobudovat jednotlivé systémy v místních částech města.

Vyhodnocení prioritní oblasti
Z dlouhodobého pohledu je problematika dopravní obslužnosti území města největším
problémem. V rámci nově zpracovaného UP byla stabilizována trasa nového průtahu/obchvatu silnice I/34, ale i řešení dopravní obslužnosti na silnicích nižších úrovní, včetně
propustnosti místních komunikací a řešení dopravy v klidu (parkoviště a parkovací domy).
Další řešení obchvatu centra města je řešením ŘSD. V roce 2012 došlo k částečné modernizaci silnice I/34.
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V roce 2005 byla vybudována kanalizace v místní části Srní a v roce 2011 v místní části
Kouty s napojením na ČOV v Koutech. Připravuje se odkanalizování místní části Čertovina a
zóny Za dráhou.
V místních částech Čertovina a Srní byl proveden průzkum zájmu o napojení na případný
rozvod zemního plynu. Výsledky průzkumu neprokázaly dostatečný zájem pro zahájení přípravy plynofikace uvedených místních částí.

Doporučení pro další období
-

-

průběžně věnovat zvýšenou pozornost řešení oblasti dopravy na všech úrovních
komunikací, včetně řešení dopravy v klidu (parkoviště a parkovací domy)
průběžně jednat o modernizaci dotčených komunikací I.- III.třídy
působit na stát (ŘSD), respektive kraj (SÚS Pk) ve směru urychlení přípravy projektů na zlepšení dopravní propustnosti jimi spravovaných komunikací (průtah/obchvat silnice I/34, dopravní řešení na silnicích II. a III. třídy)
v rámci údržby místních komunikací a chodníků odstraňovat dopravní závady
zhoršující dopravní propustnost
rekonstrukce chodníků v centru
zpracovat a realizovat projekt modernizace veřejného osvětlení

3.3. Celkové zhodnocení plnění programu
Celkové zhodnocení Programu rozvoje města Hlinska je přehledně uvedeno v následující tabulce :
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Číslo

Název

Komentář

PRIORITNÍ OBLAST 1. LIDSKÉ ZDROJE
Opatření 1.1.

Rozvoj základního školství

zrealizovaná rekonstrukce hřiště ZŠ Smetanova, dokončen centrální stravovací provoz na ZŠ
Ležáků a výdejny jídel v Máchově ulici, průběžně je organizována mimoškolní činnost v
rámci rozpočtů jednotlivých škol, jsou připraveny projekty snížení energetické náročnosti
základních a mateřských škol

Opatření 1.2.

Rozvoj středního školství

nepodařilo se zabránit zrušení učiliště, proběhl majetkový převod budovy gymnázia, po zrušení učiliště snaha o obnovení učňovského oboru technického směru

Opatření 1.3.

Rozvoj celoživotního vzdělávání

v minulém období nebylo řešeno - aktivity jiných organizací věnujících se celoživotnímu
vzdělávání byly zatím z hlediska potřeb obyvatel města dostatečné, v dalším období monitorování stavu

Opatření 1.4.

Rozvoj materiálně technické základny sociálních služeb a rozvoj poskytování sociálních
služeb

byl vybudován DPS s 20 BJ, jsou poskytovány pečovatelské služby v potřebném rozsahu (ve
spolupráci s křesťanskou charitou), do provozu byl uveden Domov seniorů Drachtinka, bylo
zřízeno azylové centrum pro matky s dětmi a těhotné ženy v Hamrech, pokračuje zpracovávání plánu sociálních služeb, byl dokončen stacionář pro zdravotně postižené

Opatření 1.5.

Rozvoj zdravotnických služeb

plánované dílčí kroky jsou splněny a dle svého charakteru průběžně naplňovány, připravují se
další aktivity zlepšující podmínky pro poskytování a úroveň zdravotnických služeb (rekonstrukce prostor prádelny v budově polikliniky - technické zázemí RZP), vybudování nové
základny RZP Pardubického kraje

Opatření 1.6.

Podpora sportovních, kulturních a zájmových
organizací

město realizuje podporu prostřednictví grantového programu

Opatření 1.7.

Rozvoj sportovních a rekreačních areálů

Opatření 1.8.

Vybudování víceúčelového kulturního zařízení

Opatření 1.9.

Nastavení tržních vztahů v oblasti bydlení

bylo zrekonstruováno hřiště ZŠ Smetanova a ve sportovním areálu v Olšinkách došlo
k rekonstrukci šaten a zázemí sportoviště pro fotbal, národní házenou a volejbal a novému
oplocení areálu (2012), postupně jsou rekonstruována dětská hřiště a sportoviště na sídlišti
(v rámci revitalizace sídliště) i v centru města, připravuje se vybudování sportovně relaxačního areálu u Domova seniorů Drachtinka
víceúčelové kulturní zařízení bylo dáno do provozu v roce 2011, opatření bylo vyřazeno
z PRMH
připravena a postupně odprodávána lokalita Srní, příprava území Pod urnovým hájem,
v řešení jsou lokality Drachtiny, záměr v ul. Wilsonova a Ležáků (jiný investor)
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Opatření
1.10.

dopravní obslužnost ve městě a okolí je zabezpečována na úrovni stávajících standardů, příprava vybudování odbavovacího terminálu pro veřejnou autobusovou dopravu pokračuje,
veřejná doprava je organizována firmou OREDO s.r.o, probíhají konzultace na úrovni obcí,
měst a kraje

Optimalizace veřejné hromadné dopravy

PRIORITNÍ OBLAST 2. EKONOMIKA

Opatření 2.1.

Opatření 2.2.

Opatření 2.3.

Zlepšování podmínek pro začínající podnikatele

v této oblasti zatím nebyly učiněny výrazné kroky - opatření bylo sloučeno s opatřením 2.2. a
je zaměřeno obecně na zlepšování podmínek pro podnikání

v rámci přípravy podnikatelské zóny Rváčovská I – zainvestována technická infrastruktura,
Příprava podmínek pro příchod nových investo- probíhají odprodeje pozemků, v rámci zóny Rváčovská II. probíhá příprava výkupu pozemrů
ků, komplikace při přípravě výkupů zbrzdily průběh zainvestování technickou infrastrukturou
této zóny
je zpracován "Programu rozvoje cestovního ruchu Železných hor a Žďárských vrchů", byla
Rozvoj cestovního ruchu
realizována turistická ubytovna, proběhla revitalizace Památkové rezervace lidové architektury Betlém Hlinsko a navazujících ploch

PRIORITNÍ OBLAST 3. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Opatření 3.1.

Posilování ekologického vědomí obyvatelstva

jednotlivé dílčí aktivity opatření jsou průběžně naplňovány, v oblasti zvyšování ekologického
vědomí obyvatelstva město spolupracuje s organizací Ekoncentrum PALETA Chrudim a
zaměřuje se na ovlivňování chování obyvatel prostřednictvím předškolních a školních dětí

Opatření 3.2.

Odstraňování starých ekologických zátěží

zátěže v bývalém areálu HTN Pistol a v areálu ETA jsou odstraněny, monitoring skládky
Hamřík neprokázal zvýšené nebezpečí znečištění povrchových a podzemních vod, je připravena rekultivace skládky Hamřík

Opatření 3.3.

Rozvíjení systémů na likvidaci tuhých komunálních odpadů

došlo k rozšíření počtu sběrných míst pro tříděný odpad, město provádí, ve spolupráci s firmou EKO-KOM osvětu s cílem dalšího rozšíření třídění odpadů, v závislosti na potřebách
daných ochotou obyvatel třídit odpad, jsou dále posilovány kapacity svozu tříděného odpadu,
tříděný odpad je v areálu Technických služeb dotříďován a distribuován k dalšímu využití
oprávněným osobám, byla otevřena 2.etapa skládky v Srní, probíhá projektová příprava
3.etapy

Opatření 3.4.

Regenerace sídliště

hlavní části regenerace sídliště byly dokončeny v roce 2009, probíhají průběžně další dílčí
kroky

Opatření 3.5.

Regenerace a rozšíření veřejně přístupných
prostor určených pro rekreaci obyvatel

veřejně přístupné prostory pro rekreaci a oddych obyvatel jsou průběžně, v závislosti na dostupnosti prostředků, udržovány a upravovány,
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PRIORITNÍ OBLAST 4. INFRASTRUKTURA
Opatření 4.1.

Výstavba nového průtahu silnice I/34

opatření rozšířeno o modernizaci komunikací I.-III.třídy, ve spolupráci s ŘSD probíhají přípravy výstavby obchvatu I/34 mimo centrum, v roce 2012 proběhla částečná modernizace
I/34

Opatření 4.2.

Řešení problematiky vnitroměstské dopravy

proběhla II.etapa rekonstrukce centra města, byla otevřena cyklostezka Hlinsko-Čertovina

Opatření 4.3.

Dobudování technické infrastruktury
v integrovaných místních částech města

opatření bylo rozšířeno na obecné dobudování technické infrastruktury, v celém městě byla
dobudována kanalizace mimo některých místních částí ( Chlum, Čertovina)

Opatření 4.4.

Rekonstrukce a modernizace rozvodů elektrické
opatření bylo vyřazeno z PRMH
energie

Opatření 4.5.

Údržba místních komunikací

je sestaven seznam místních komunikací s potřebou provedení rekonstrukce a odbor investic a
správy majetku města s ním soustavně pracuje (dle potřeby a finančních možností jsou jednotlivé místní komunikace a jejich úseky opravovány a rekonstruovány)
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4. Aktualizace katalogu projektů
Součásti programu rozvoje města je katalog projektů, který poskytuje přehled o realizovaných, připravených, připravovaných i zamýšlených rozvojových projektech.
Vlastní katalog projektů je tvořen souborem katalogových listů, z nichž každý popisuje jeden rozvojový projekt. Katalogové listy jednotlivých projektů jsou uvedeny na přiloženém
CD. V katalogovém listu jsou projekty popsány prostřednictvím následujících údajů:
• investor – nositel projektu, subjekt odpovědný za realizaci projektu,
• název projektu – stručný název charakterizující celý projekt,
• popis projektu – stručný popis projektu s uvedením konkrétních výstupů (dle možností v kvantifikovatelné formě),
• stav připravenosti projektu:
- územní rozhodnutí (datum vydání/předpoklad vydání),
- stavební povolení (datum vydání/předpoklad vydání),
- stručný popis dalších již zrealizovaných přípravných kroků,
• rozpočet projektu (v ročním členění):
- náklady celkem,
- zdroje financování:
- vlastní finanční prostředky,
- dotační prostředky (krajské, státní, EU),
- úvěry,
- ostatní (spolufinancování od dalších subjektů).
Z katalogu jsou vyřazeny vazby na dotační opatření operačních projektů Evropské unie,
kdy v roce 2013 končí programovací období 2007-2013 a nově nejsou v době zpracování aktualizace známy relevantní dotační zdroje z EU.
Katalog je jakousi zásobárnou možných projektů, jejichž realizace je v souladu
s programem rozvoje města a slibuje výrazný posun směrem k dosažení vytčené rozvojové
vizi a stanoveným cílům. Obsahuje projekty, které jsou již v realizaci, projekty v různém
stupni připravenosti i pouhé náměty a ideje budoucích projektů.

4.1. Stav projektů před aktualizací
Před aktualizací katalogu projektů se v katalogu nacházely celkem 33 projekty, kde se na přípravě a vlastní investici dle předpokladů v nějaké míře podílí nebo bude podílet město Hlinsko . V rámci zpracování aktualizace PRMH v roce 2013 proběhlo posouzení stupně realizace
každého dílčího projektu z katalogu projektů a došlo k :
a) ponechání projektů v katalogu projektů - 14 projektů
b) nahrazením novým projektem
- 2 projekty
c) vyřazením z katalogu projektů bez náhrady - 5 projektů
Zbylých 12 projektů bylo v období 2008 - 2013 realizováno.
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V následující tabulce je přehled „starých“ projektů města, které i po aktualizaci zůstávají
v katalogu projektů:

Projekt čís.

Tab.: Projekty, které zůstávají v katalogu projektů i po aktualizaci

Název projektu - investor město nebo jiný investor

Vazba na opatření
PRMH před aktualizací 2013

Vazba na opatření
PRMH po aktualizaci 2013

M-4

Průmyslová zóna Hlinsko "Rváčovská I a II"

2.2.

2.1.

M-5

Rybník Rataje

1.7.

1.7.

M - 11

Údržba a rozvoj místních komunikací ve městě a jeho
místních částech

4.5.

4.4.

M - 12

Koupaliště Hlinsko

1.7.

1.7.

M - 31

Rozvoj lyžování na Hlinecku

1.7.

1.7.

M - 33

Skate park

1.7.

1.7.

M - 36

Zainvestování území pro bytovou výstavbu v místní
části Srní

1.9.

1.8.

M - 38

ZŠ Resslova - přístavba tělocvičny

1.1.

1.1.

M - 40

Parkoviště za radnicí

4.2.

4.2.

M - 41

Likvidace skládky Hamřík

3.2.

3.2.

M - 42

Kanalizace v místních částech města

4.3.

4.3.

M - 44

Rekonstrukce bytového fondu v majetku města

1.9.

1.8.

M - 46

Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Hlinecko

1.4.

1.4.

M - 50

Chráněné bydlení a bezbariérové byty

1.4.

1.4.

V této tabulce je provedeno nové přiřazení k opatřením PRMH po jeho aktualizaci v roce
2013.
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V následující tabulce je uveden seznam projektů, které již dále nejsou součástí aktualizovaného katalogu projektů včetně uvedení poznámky odkazující na důvod vyřazení z katalogu projektů.

Projekt čís.

Tab.: Projekty vyřazené z katalogu projektů

Název projektu - investor město
nebo jiný investor

Opatření
PRMH po
aktualizaci
2013

Poznámka

M-6

Rekonstrukce budovy ZŠ Resslova

1.1.

Dokončeno v roce 2009

M-9

Regenerace sídliště

1.8.

Dokončeno v roce 2009

M - 10

Rekonstrukce hřišť

1.7.

Dokončeno v roce 2011

M - 14

Víceúčelové kulturní zařízení

1.7.

Dokončeno v roce 2011

M - 27

Plynofikace místních částí

4.3.

Vyřazeno ze seznamu projektů

M - 30

Cyklostezka Hlinsko - Čertovina

4.2.

Dokončeno v roce 2011

M - 32

Rekonstrukce obřadní síně

M - 34

Rekonstrukce sportoviště Olšinky

1.7.

Z velké části dokončeno v roce
2012

M - 35

Dobudování kanalizace v sídelní aglomeraci

4.3.

Dokončeno v roce 2011

M - 37

TI pro výstavbu RD - Pod urnovým hájem

1.8.

Nahrazeno projektem NP - 28

M - 39

TI pro výstavbu RD - Drachtiny - II. etapa

1.8.

Nahrazeno projektem NP - 20

M - 43

Rekonstrukce dětského tábora ve Svratouchu

1.7.

Proběhlo, zbývají menší úpravy,
vyřazeno ze seznamu projektů

M - 45

Rekonstrukce centra města - II. etapa

4.2.

Dokončeno v roce 2009

1.4.

Bylo provedeno, vyřazeno ze seznamu projektů

1.4.

Dokončeno
Vyřazeno ze seznamu projektů

M - 47
M - 48

Dokončeno v roce 2008

Informační servis a koordinace v oblasti
sociálních služeb
Centrum denních služeb (Stacionář pro zdravotně postižené)

M - 49

Sociálně terapeutické dílny

1.4.

M - 51

Bydlení pro sociálně slabé

1.4.

M - 52

Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Ležáků

1.1.

M - 53

Turistická ubytovna (bývalý internát SOU)

1.7.
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Z přehledu projektů jsou patrné tyto skutečnosti. Především je zřejmé, že se řadu projektů
podařilo realizovat. Za zmínku stojí především projekt M – 14 Víceúčelové kulturní zařízení,
které bylo za podpory dotace z ROP NUTS II Severovýchod realizováno v roce 2012 a je
provozováno jako Multifunkční centrum Hlinsko, dále velký projekt Revitalizace památkové
rezervace lidové architektury Betlém Hlinsko a navazujících ploch.
Dále je patrné, že se daří realizovat především projekty v rámci opatření Prioritní osy I. Lidské zdroje a Prioritní osy IV. Infrastruktura. Je to důsledkem zejména toho, že v těchto dvou
osách se nacházejí opatření a projekty s největší prioritou a také důsledek skutečnosti, že
město Hlinsko je u těchto projektů přímým investorem a má jednoznačně dořešené majetkoprávní vazby, které jsou často příčinou dlouhodobých komplikací při realizaci projektů.
Dva projekty týkající se výstavby inženýrských sítí pro výstavbu RD (M - 37 a M - 39) byly
z projektu vyřazeny a nahrazeny novými projekty.
Dalšími vyřazenými projekty jsou projekt M - 27 Plynofikace místních částí, kde dlouhodobě
není o plynofikaci zájem. Posledními vyřazenými projekty byly projekty ze sociální oblasti, a
to jednak z důvodu odprodání nemovitosti dříve určené k realizaci projektu M - 51, jednak
z důvodu změny priorit města v řešení sociálních otázek, když realizace vyřazených projektů
může být v kompetenci specializovaných subjektů. Nové priority města jsou začleněny do
realizace nového projektu v katalogu projektů NP - 27 Podpora rozvoje sociálních služeb.

4.2. Sběr a zpracování nových projektů
V rámci aktualizace programu rozvoje se do sběru zapojily jednak jednotlivé odbory
městského úřadu a dále další osoby zastupující subjekty podílejícími se na rozvoji města. V
prvém kroku došlo ke shromáždění všech projektových záměrů, v následujícím kroku pak
byly navržené projekty diskutovány s vedením města a v Komisi pro aktualizaci PRMH.
V rámci práce komise pro rozvoj města bylo do aktualizovaného katalogu zařazeno celkem 29 nových projektů. Přehled nových projektů včetně vazeb na opatření PRMH jsou uvedeny v následující tabulce:
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Projekt čís.

Tab.: Nově zařazené projekty do katalogu projektů po aktualizaci 2013

Název projektu - investor město nebo jiný investor

Vazba na opatření PRMH

NP-1

Parkovací stání sídliště

4.2.

NP-2

Rekonstrukce sportoviště Olšinky

1.7.

NP-3

Rekonstrukce turistické ubytovny

1.7.

NP-4

Rekonstrukce MŠ Rubešova

1.1.

NP-5

Rekonstrukce MŠ Budovatelů

1.1.

NP-6

Rekonstrukce ZŠ Ležáků

1.1.

NP-7

Obnova "Technolenského" parku

3.5.

NP-8

Dopravně - bezpečnostní opatření na Čertovině

4.2.

NP-9

Vybudování bezpečnostní lávky v Blatně

4.2.

NP-10

Chodník Třebízského - Kouty

4.2.

NP-11

Rekonstrukce chodníků v centru

4.2.

NP-12

Revitalizace hřbitova, urnového háje a parkoviště před
kostelem

NP-13

Spolupráce se zahraničními partnerskými městy

NP-14
NP-15

Rekonstrukce a úprava prostoru před nádražím a v ulici
Wilsonova
Systematická podpora aktivit vedoucích k rozvoji cestovního ruchu v regionu

3.5., 4.4., 4.2.

3.5., 4.2.
2.2.

NP-16

Propojení ul. Poličská a Rataje

4.2.

NP-17

Rekonstrukce Kampeličky - sociální bydlení

1.4.

NP-18

Relaxační park u Domova seniorů Drachtinka

1.4.,3.5.

NP-19

Protipovodňová opatření - suché poldry Drachtinka

3.5.

NP-20

Drachtiny - příprava území pro výstavbu RD

1.8.

NP-21

Podpora celoživotního vzdělávání

1.3.

NP-22

Podpora technického vzdělávání (gymnázium, učiliště)

1.2.
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NP-23

Naučná cyklotrasa Veselý Kopec - Betlém

2.2.

NP-24

Naučná stezka "Masopust"

2.2.

NP-25

Výkup pozemků pro průmyslovou zónu "Rváčovská II"

2.1.

NP-26

Prodloužení "malé sjezdovky"

1.7.

NP-27

Podpora rozvoje sociálních služeb

1.4.

NP-28

Bytová a komerční výstavba v ul.Wilsonova, Ležáků a
Rataje a výstavba RD v lokalitě "Pod urnovým hájem"

1.8.

NP-29

Cyklostezka Hlinsko - Srní

4.2.

V rámci prioritní osy I. Lidské zdroje bylo nově do katalogu zařazeno 13 projektů, a to
zejména z oblasti školství, sociální oblasti a rozvoje sportovních areálů.
V rámci prioritní osy II. Ekonomika byly do katalogu zařazeny nově 4 projekty. Tři projekty
jsou zaměřeny na podporu rozvoje cestovního ruchu, jeden na podporu podnikání.
V rámci prioritní osy III. Životní prostředí bylo nově zařazeno 5 projektů většinou s vazbou
na úpravu veřejných prostranství a veřejnou zeleň.
V rámci prioritní osy IV. Infrastruktura bylo nově zařazeno celkem 9 projektů se zaměřením
na výstavbu nových veřejných komunikací. Novým projektem je i příprava a výstavba nové
cyklostezky do Srní.

4.3. Aktualizace stávajícího katalogu projektů
Katalog projektů je tvořen jednotlivými katalogovými listy vypracovanými pro každý zařazený projekt.
Projekty, které zůstaly v katalogu projektů i po jeho aktualizaci mají označení M a číslo
z původního katalogu, nové projekty mají označení NP a číslo vzestupně od 1 do 29.
Z katalogových listů byla odstraněna přechodně rubrika „Vazba na dotace EU“, ve které
byly uvedeny odkazy na příslušná opatření operačních programů, z kterých by bylo možné
čerpat podporu na realizaci příslušného projektu. Po zpracování nových programových dokumentů pro období 2014-2020 bude tato rubrika obnovena a zaktualizována.
Jednotlivé katalogové listy jsou uvedeny v příloze na přiloženém CD.
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4.3.1 Využitelnost katalogu projektů pro práci s programem rozvoje
Katalog projektů je zpracován jako živá součást programu rozvoje, která by měla být průběžně aktualizována. Jednotlivé katalogové listy, seznamy projektů města i projektů ostatních
investorů a finanční plány pro projekty města i ostatních investorů jsou zpracovány v tabulkovém procesoru Excel (viz. příloha na CD). Toto zpracování umožňuje průběžnou aktualizaci údajů v jednotlivých katalogových listech (údaje o připravenosti jednotlivých projektů a
údaje o rozpočtu, včetně harmonogramu realizace vyjádřeného rozepsáním rozpočtových nákladů do jednotlivých let).

5. Vyhodnocení aktualizace programu a doporučení dalšího postupu
Program rozvoje města byl zpracován v roce 2004. V roce 2007 a v roce 2013 proběhly
dvě aktualizace PRMH, které byly zaměřeny zejména na revize naplňování dosažení cílů
čtyřech prioritních os a to prostřednictvím realizace jednotlivých opatření a dále na aktualizaci katalogu projektů. Při aktualizaci v roce 2013 došlo dále k revizi a aktualizaci SWOT analýzy, k revizi vize a strategických cílů a také k analýze některých výsledků z posledního Sčítání lidí, domů a bytů v roce 2011. Současně byla provedena kompletní aktualizace programových opatření včetně aktualizace vazeb na opatření stávajícího Programu rozvoje Pardubického kraje.
Po aktualizaci má PRMH ve čtyřech prioritních osách celkem 20 opatření. Dvě opatření
byla vyřazena -1.8. Vybudování víceúčelového kulturního zařízení z důvodu realizace multifunkčního centra a 4.4. – Rekonstrukce a modernizace rozvodů elektrické energie z důvodu
nepříslušnosti města k naplňování tohoto opatření. Dvě opatření 2.1. a 2.2. byla sloučena do
jednoho 2.1. Podpora rozvoje podnikání.
U aktualizace katalogu projektů došlo k vyřazení celkem 19 projektů – většinou z důvodu
uskutečněné realizace projektů, dva projekty byly nahrazeny projekty novými.
Na stranu druhou byl katalog doplněn celkem 29 novými projekty. Zde je nutné konstatovat, že řada nových projektů jsou ve stádiu ideje nebo záměru, bez jakékoliv dokumentace a
vyčíslení nákladů.

5.1. Doporučení dalšího postupu při naplňování programu rozvoje
města.
Přes skutečnost, že v uplynulém období byla řada projektů uskutečněna, je nutné dále
aktivně s PRMH pracovat. V minulém období byla řada projektů připravována a následně i
realizována ve vazbě na možnost získání dotace z Evropské unie případně z jiných tuzemských fondů.
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V nejbližším období by se mělo město při další práci s PRMH zaměřit zejména na ekonomickou stránku naplňování opatření PRMH a realizace projektů uvedených v katalogu projektů.
Na jednu stranu v souvislosti s přípravou a následně naplňováním nového programovacího období v letech 2014-2020 bude nepochybně existovat možnost získání podpory na realizaci některých projektů. Proto je nutné systematicky tyto možnosti finančních zdrojů
sledovat a průběžně aktualizovat PRMH zejména jeho katalogovou část.
Na stranu druhé je nutné řešit přípravu financování části projektů i bez toho, že dojde
k získání dotačního zdroje. Je zapotřebí řešit otázku dlouhodobého financování prostřednictvím finančního plánu, a to zejména u investičních projektů města v rámci vlastního rozpočtu. K tomu je třeba znát jak nákladovou, tak příjmovou část tohoto dlouhodobého finančního plánu.
I zde by se mělo město zaměřit na postupné práce od záměru ke zpracování dokumentací k realizaci projektů a následně k co nejpřesnějšímu vyčíslení předpokládaných investičních
nákladů. Na tomto místě je nutné zdůraznit doporučení zabývat se při plánování investic i na
jejich provozní, a to zejména finančně provozní stránku, kdy je nutné předem omezovat rizika snižování disponibilních finančních prostředků případným nárůstem provozních nákladů
města.
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