Strategický rozvojový plán města Přeštice
2018 – 2024

P Ř Í L O H Y „A“

Přehled plnění strategického plánu 2006 -2010

Příloha SRP A1

realizováno
realizováno částečně
nerealizováno

Rekapitulace - listopad 2015

Plánovaná
realizace

realizována nová úpravna vody v letech 2011, 2012

2007 - 2008

10 000 000

průběžně

50 000 000

průběžně probíhá dle aktuálních potřeb města, největší akce:
rekonstrukce kanalizace Palackého, tř. 1. máje, Havlíčkovo nám.,
Mlýnská, Hlávkova, Komenského

a) úprava MK Na Pajzovně vč. kanalizace (2012, 2013)
b) průběžně probíhá dle potřeby (Komenského - r. 2015), chodníky
a cyklostezka Palackého (2008), chodník Hlávkova (2012)

Předpokládané Poznámka z projektové karty - SRP 2006
náklady

a) 2- 3 000000
b) 30 000 000

TI pro 30 RD (lokalita Severní Předměstí) - realizace v r. 2008, TI
pro 15 RD (Severní Předměstí) - realizace v r. 2013; K10/K12 realizace v r. 2013, 2014
nerealizováno, další podnikatelské záměry v zóně buď
neuskutečněny (Schwerdtel) nebo nevyžadovaly odkanalizování
(fotovoltaická elektrárna)

v realizaci - na náklady Státního pozemkového úřadu (bez vlivu na
rozpočet města)

2007 - 2013

2007 - 2013

60 000 000 zpracována 2 technická řešení
V souč. době projekt - pouze vyhledávací studie (mimo Přeštic 1km pro ú.r.), 1km v Přešticích by měl být prioritní- bude známo
v 10/2006 - odevzdána studie, postupné předávání - realizace 1
km: někde současný stav, někde stavební úpravy - především
infrastrukturní projekt, -> křížení s infra navazuje na PříchovicePřeštice - bude realizováno - napojena na Šumavskou
cyklotrasu č.38 - studie; pro Švihov 4 km, Dolany 2km,... - tyto
pro úz.rozhodnutí

realizováno v r. 2014 - nezpevněná plocha, budoucí počet
parkovacích míst cca 20 - 30, nutno dokončit v souvislosti s
vybudováním autobusových zastávek na Pohořku

2007+

revitalizace náměstí v okolí kašny ukončena v r. 2010; řešení
autobusových zastávek bude probíhat v návaznosti na projekt PK
"Integrovaný dopravní uzel"
v realizaci výstavba městské optické sítě - zatím jen Přeštice;
zřízena služba SMS InfoKanál - zasílání SMS registrovaným
občanům (informace o krizových situacích a důležitém dění ve
městě) + zřízena 2 veřejné internetové stanice - v městské knihovně
a v informačním centru

realizace ukončena v r. 2014

nerealizováno, záměr nenalezl většinovou podporu v ZM

2007 - 2010

2010+

Čistá Berounka začíná probíhat - zpracováno část projektu k
ú.r., začátek realizace 2007 - 2008, konec 2010, zdroje - EU,
vlastní, příslib města na 50 mil. Kč, ve fázi předložení žádosti,
zpracovává se žádost o dotaci, zapojena i Plzeň; z Kohezního
fondu
Vícov je zaniklá středověká vesnice v k.ú.Přeštice. Dnes jí
přiipomíná pouze kostel sv.Ambrože (2.nejzachovalejší
románská stavba v Plzeňském kraji). Bezprostředně na tuto
lokalitu navazuje chatová oblast Osada šeříků. Přístup k oběma
místům je možný pouze po silnici II/230 a následně II/183 v
5 000 000 celkové délce cca 3km s chodníkem pouze v 1/3 délky. Zlepšení
dopravního spojení této oblasti je důležité i pro zvýšení využití
uvedené kulturní památky. Výkup pozemků: 500.000,--;
vybudování lávky: 2.000.000,--; vybudování nezpev.kom unik.
2.500.000,--

nerealizováno vzhledem k plánu budoucího obchvatu města nákladní doprava bude směrována jinudy

Plánovaná
realizace

Předpokládané Poznámka z projektové karty - SRP 2006
náklady

průběžná realizace - bezbariérové přechody, vstup do budovy č.p.
1079 - MěÚ, knihovna, lékařské domy Sedláčkova 553 a Husova
760

2006
okamžitě

průběžná realizace - rekonstrukce přechodů pro chodce včetně
osvětlení, pořízení stacionárních radarů v r. 2007, budování
městského kamerového systému, zřízení Městské policie Přeštice
od 1. 1. 2009

2006

realizováno v letech 2007 (pořízení nemovitosti), 2008 - 2011
rekonstrukce; 2015 výměna oken
nerealizováno (PD zpracována); opakovaným žádostem o dotaci
nebylo vyhověno

2007 - 2009

a) 2007
b) 2008+

V současné době je v majetku města 6 budov, pouze 1
bezbariérová budova.

Nedaří se získat prostředky např. na kamerový systém;
půjčování Policie - 2 dny v týdnu; 2006 - příprava dalšího
světelného přechodu.

Výkup budovy: 2.000.000,--; rekonstrukce vč.IT sítí a vybavení

5 000 000 3.000.000,--

volné koupaliště 20 - 30.000.000,- Kč; zastřešený bazén 60 80.000.000,- Kč

revitalizace parku Pod kaštany v r. 2009 (křižovatka cyklotras),
vybudování veřejného WC v Přešticích v r. 2008
prohlídky kostela zajišťuje DHP ve spolupráci se Spolkem pro
záchranu historických památek
nerealizováno - klidovou zónu v centru města bude možné zajistit až
po vybudování obchvatu
průběžná realizace dle potřeby

po dořešení
obchvatu
města

podmínka vybudování obchvatu

průběžně

PO KKC a ZŠ pořádaly kurzy se zaměřením na IT znalosti - pro
všechny věkové skupiny obyvatel
webové stránky města (nový web 2011), KKC, Přeštické noviny,
DHP, infocentrum
výstavba hřiště Na Chmelnicích, herní prvky na hřištích v Přešticích
(U Trati, Luční, ..), ve Skočicích, v areálu ZŠ Rebcova, MŠ

Návaznost na Studii potřebnosti - proj.karta 14.; 17 hřišť je v
provozu

Rekapitulace - listopad 2015

Plánovaná
realizace

Předpokládané Poznámka z projektové karty - SRP 2006
náklady

a) 2005 2006

a) 5 500 000,00

a) 1. podprojekt komplexního projektu Realizace
protipovodňových opatření. Dále v rámci komplexního projektu
možnost vybudování promenády na levém břehu (3,3 mil. Kč) a
říčních lázní ve vzduté části hladiny před jezerem (10 - 12 mil.
Kč)
Možnost financování z Programu revitalizace říčních systémů.

b) nerealizováno - pouze zpracována PD v letech 2008 a 2009
(nedoporučeno
k realizaci strategickým expertem Ministerstva
zemědělství)
c) nerealizováno (finančně nákladné, složitě proveditelné, s nejistým
výsledkem)
d) dosud nerealizováno - v gesci Povodí Vltavy; příprava ochrany
městské zástavby na levém břehu aktuálně probíhá

b) 2007 2010

b) 24 000
000,00
c) 25 000
000,00
d)
15 000 000,00

b) 2. podprojekt komplexního projektu Realizace
protipovodňových opatření. 3. podprojekt komplexního projektu
Realizace protipovodňových opatření; Možnost pouze
zkapacitnění vodního toku a jednoduché opevnění břehů levnější varianta; Možnost předložení projektu Povodím Vltavy.
c) 3. podprojekt komplexního projektu Realizace
protipovodňových opatření

a) realizováno - probíhá dovýsadba protierozních mezí
b) v Žerovicích proběhla digitalizace v r. 2014
KPÚ v Přešticích v r. 2015

a) 2007+
b) 2007+
c) 2007+

a) realizováno - ukončeno v r. 2006

v r. 2006 zprovoznění sběrného dvora v Přešticích - nyní pro občany
bezplatná možnost ukládání odpadu
odstranění ekologické zátěže provedeno, probíhá monitoring

2006+

a) 4 500 000
a) 1. podprojekt komplexního projektu Realizace KPÚ
b) 15-30 000
b) 2. podprojekt komplexního projektu Realizace KPÚ
000 c) 3. podprojekt komplexního projektu Realizace KPÚ
c) 20 000 000
2 170 000
zadána G-Servis studie - přesné náklady 2005 - Studie starých

50 000 000 ekologických zátěží Plzeňského kraje, Aquatest a.s.

péče o zeleň probíhá průběžně, zpracovává se pasport zeleně
města, navazovat bude koncepce úpravy veřejné zeleně

2006

55 - 110 000 partnerství Mikroregionu
000

nerealizováno, žádosti o dotaci nebylo vyhověno, nesplněna kritéria

10 550 000 nezahrnuje Skočice - komplexní KPÚ

realizováno v r. 2009 s podporou Plzeňského kraje

Rekapitulace - listopad 2015

Plánovaná
realizace

od šk. r. 2008/2009 do šk. r. 2011/2012 zřízena v Přešticích v
prostorách ZŠ Přeštice pobočka Gymnázia Plzeň, Mikulášské nám.;
zrušeno pro malý zájem žáků (rodičů)

2006 - 2007

byl zpracován komunitní plán sociálních služeb, v r. 2015 probíhá
aktualizace plánu na r. 2015 - 2018, dokončení ve 12/2015

rozšířit i mimo zastavěné části města (intravilánu). Úprava tzv.
městského parku ve skutečný park - doplnění plochy okrasnými
stromy, keři a květinami a vytvoření tak vhodné kompozice,
10 000 000 parkových oddechových prostor s pevně zabudovanými
lavičkami. Možnost doplnění východní části o hřiště s brankami.
Nutnost vyřešení problematiky "pejskařů" (znečištění ploch
výkaly).

Předpokládané Poznámka z projektové karty - SRP 2006
náklady
Aktuálně projednáváno s možným zřizovatelem : Krajský úřad
Plzeňského kraje; variantní řešení pro start: alespoň 1.-4. ročník

dokument
2006,
realizace
2008

a) nerealizováno, zakoupen vhodný objekt Hlávkova 33, zpracována
studie využitelnosti

2008+

b) propojení domácí a zdravotnické péče funguje - zajišťují 2
organizace: Centrum zdravotní péče, s.r.o. a Pečovatelská služba
Přeštice

2008+

c) standardy zavedeny - s pomocí OPLZZ dokončeno 2015

2006+

20 - 25 000 000

Finanční dotace budou vázány na zavedení těchto standardů.

d) v rámci KKC byla přechodně provozována soukromá
psychologická poradna - činnost ukončena (neosvědčilo se)

2007+

e) nerealizováno (v případě potřeby lze klienta umístit do azylového
domu v Plzni nebo v Klatovech)

2008+

f) informace na webu města, zpracován tištěný i elektronický katalog
služeb

2006

g) zákonná povinnost pro pečovatelky - 6 dnů školení v každém
kalendářním roce (plněno průběžně); ostatní zajišťováno odborem
SVZ
průběžná realizace - vybudování Kulturního a komunitního centra
Přeštice, vybudování parku Na Chmelnicích, postupná rekonstrukce
dětských hřišť; podpora spolků pracujících s dětmi a mládeží,
financování provozu DDM

Dům na půli cesty je formou služby Charity Plzeň
spolufinancován Městem Přeštice již dnes (p. Seidlová).

2007+

Kapacity pro aktivity, společné setkání a akce seniorů - již
existuje klub důchodců na adrese Máchova 556, další aktivity
probíhají pravidelně ve Spolkovém domě aj. (p. Seidlová);
Možná doprovodná infrastruktura při výstavbě bazénu, možnost
umístění do nové knihovny, pokud bude řešena bezbariérově.

studie 2006 2007

v budově ČCE založeno mateřské centrum, vzniká denní stacionář
pro seniory Kristian, pořádají se různé aktivity pro veřejnost

8 - 10 000 000

záměr budování absorpčních kapacit PK - nevyužíváno

Rekapitulace - listopad 2015

Plánovaná
realizace

Předpokládané Poznámka z projektové karty - SRP 2006
náklady

a) nejasný cíl - nejasná realizace
b) budování městské optické sítě; přes síť CamelNet napojení
složek IZS na Plzeňský kraj; zřízena služba SMS InfoKanál zasílání SMS registrovaným občanům (informace o krizových
situacích a důležitém dění ve městě)
c) partnerské město Nittenau + probíhá spolupráce s partnerským
městem Krško (Slovinsko) na úrovni města, ZUŠ, Carmina

c) 2006 a
dále
průběžně

realizováno v r. 2007, v rámci KKC pro veřejnost probíhají aktivity,
zřízeno Informační centrum

2006 - 2007

čiinost spolku ČSCH Přeštice je podporována v rámci dotačního
programu města

a) Město Přeštice v partnerství s HK, mikroregionem
b) Město Přeštice - partnerství s mikroregionem Přešticko
(žádost zpracována na úrovni mikroregionu)
c) Město Přeštice - partnerství s mikroregionem Přešticko
(žádost zpracována na úrovni mikroregionu)

Město Přeštice, partnerství s Mikroregionem Přešticko

PC 25 tis., tiskárna 5 tis.; Základní organizace Českého svazu
chovatelů v Přešticích se sídlem Pobřežní 226, 334 01 Přeštice
zahrnuje cca 30 členů. Vzhledem k omezenému rozpočtu
30 000 organizace nelze pořídit techniku z vlastních zdrojů.
Dosud rodokmeny vedeny ručně, rozvněž člens ká evidence a
výkaznictví vedeno ručně. Možnost využití Internetu.

Město Přeštice

Příprava vize a strategického plánu rozvoje města Přeštice - OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI
Skupina očekávaných
událostí

Očekávané události v období do roku 2025

Výhled očekávaných událostí po roce 2025

A/ politické
1. komunální volby
2. krajské volby
3. volby do PS parlamentu
4. senátní volby
5.
6.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

B/ legislativní
1. nový OSŘ
2. dokončení reformy VS
3. proces. model. agend VS
4. elektronizace VS
5.
6.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

C/ vlastní/regionální
1. obchvat města
2. 800 let města Přeštice
3. 140 let školy Rebcova
4.
5.
6.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

VS = veřejná správa
OSŘ = občanský soudní řád

PŘEHLED VNĚJŠÍCH ZÁKAZNÍKŮ
S OČEKÁVANÝM PŘÍNOSEM PRO PŘEŠTICE I REGION - SRP města Přeštice
Příloha SRP A3
Název

Charakteristika

Očekávaný přínos a trendy

Přínos celkem
A - velký, B - střední,
C - malý

Regionálně
významné
subjekty
Plzeňský kraj

Město Plzeň

Město Klatovy

Územní samosprávný celek
s významným vlivem na rozvoj
měst a obcí

Zlepšení oprav a údržby komunikací ve správě kraje
Dotační podpora veřejně prospěšných záměrů města

Krajské město s rozvinutým
Odbyt pro subjekty v Přešticích, stávající i nové
průmyslem, středním a vysokým Zaměstnání pro obyvatele Přeštic
školstvím
Studium na středních školách a ZČU
Propojení obou měst při realizaci regionálních aktivit

Okresní město s infrastrukturou Noví obyvatelé - vhodné bydlení pro občany z Klatov, dojíždějících za
dostupnou i pro obyvatele
zaměstnáním do Plzně
Přeštic, střední školství
Možnosti zaměstnání v obou městech navzájem
Studium na středních školách a VŠZ
Propojení obou měst při realizaci aktivit zdravých měst

A

A

B

Obce v okolí

Specifikace

a) Nejbližší
Dolní Lukavice, Dnešice, Lužany, Obyvatelé obcí - zákazníci přeštických zdravotnických služeb, přeštických
Oplot, Příchovice, Řenče
podnikatelů ve službách a obchodu
Děti – žáci přeštické ZŠ, ZUŠ, DDM
Obce, které by mohly využívat služeb přeštické metropolitní sítě
b) Obce sdružené
v mikroregionu

c) Ve správním
obvodu obce
s rozšířenou
působností

Bolkov, Buková, Dolce, Horní
Lukavice, Horšice, Chlumčany,
Kbel, Lužany, Nezdice, Oplot,
Otěšice, Příchovice, Ptenín,
Radkovice, Roupov, Řenče,
Skašov, Soběkury, Týniště, Vlčí

Meziobecní spolupráce pod záštitou MAS Aktivios
B

b) + Borovy, Čižice, Dolní
Spolupráce mezi obecními úřady a městským úřadem ORP Přeštice,
Lukavice, Merklín, Nebílovy,
výkon správních činností za obce na základě veřejnoprávních smluv
Netunice, Předenice, Štěnovice,
Útušice

Vzdělávací instituce v okolí
a) Plzeň

C

C

VŠ,SŠ

dobrá dostupnost

B+

b) Klatovy

SŠ, pobočka VŠ

dobrá dostupnost

B

c) Blovice

SŠ

C

SOU

C

d) Stod
Občané
Obyvatelé města
Občané pracující
v dojezdové
vzdálenosti, zejm.
ze středních vrstev

Všechny skupiny obyvatel
- učitelé
- lékaři specialisté
- střední a vyšší
management

Plzeň, Klatovy
Plzeň, Klatovy, Dobřany, Stod
Plzeň, Klatovy

A
B
B
B

Významné subjekty v širším regionu
a) průmyslové
Lasselsberger Chlumčany
Elmont Chotěšov
Sony DADC Czech Republic,
Štěnovice
Průmyslové podniky v Plzni a
Klatovech

Výroba stavebních hmot

B

Elektromontáže
Kompletace, balení a distribuce optických médií

B

Více subjektů

B

b) zemědělské

Proklas

B

c) služby

ZD Příchovice
Lukrena
ZNZ
obchodní

B
B
B
A

d) zdravotnictví

osobní
řemeslné
PL Dobřany
Nemocnice Stod
Nemocnice Klatovy
Nemocnice Plzeň

Více subjektů
Více subjektů
Více subjektů

Více subjektů

A
B
B
B
B
B

AKTÉŘI - PŘEHLED SUBJEKTŮ
S VLIVEM NA TVORBU A NÁSLEDNĚ NAPLŇOVÁNÍ VIZE a SRP města Přeštice
Příloha SRP A4
Název
Subjektu/skupiny

Představitelé
Bližší specifikace

Vliv na město
a SRP

Projednání

Výsledky jednání
(zpřesnění vlivu
na tvorbu i naplňování + další postup)

A - vel ký,
B - s třední,
C - ma l ý

Obyvatelé města

Přeštic, Skočic,
Zastávky a Žerovic

A

Veřejné připomínkové řízení 1. – 20. 2
2017

Bez připomínek

Zastupitelstvo města
Přeštice

Vyjadřuje výsledky
voleb

A

Předjednání politické shody

Průběžné zapracování připomínek

Mikroregion Přešticko

Dobrovolný svazek
obcí

C+

Setkání se spolky 7. 12. 2016

Připomínky zejména k podrobnostem dotačního
programu města

MAS Aktivios

Spolek

B

Setkání se spolky 7. 12. 2016

TJ Přeštice

Spolek

C+

Setkání se spolky 7. 12. 2016

Žerovice sobě

Spolek

B

Setkání se spolky 7. 12. 2016

SOS - Spolek občanů
Skočic
Sdružení obyvatel
Zastávky

Spolek

B

Setkání se spolky 7. 12. 2016

Spolek

B

Setkání se spolky 7. 12. 2016

Neformální zájmové
skupiny
Sokol Přeštice

propojující cíleně
politiku a osobní zájmy
Spolek

C

Veřejná diskuse -01/2017

C+

Setkání se spolky 7. 12. 2016

Viz výše

Majoritní držitelé půdy v
KÚ Přeštice

B

Fórum podnikatelů
20. 10. 2016

Bez připomínek

Bioenergie Úslava

Zemědělské subjekty,
soukromí vlastníci,
církev
Dodavatel plynu

C

Bez připomínek

IACG

Největší zaměstnavatel

B

Fórum podnikatelů
20. 10. 2016
Individuálně – MST,

Bez připomínek

koordinátor
SBD - Plzeň - jih

Bytové družstvo

C

Fórum podnikatelů
20. 10. 2016

Bez připomínek

Hasičský záchranný sbor
PK

Součást HZS ČR

C

Bez připomínek

Sbor dobrovolných hasičů
Přeštice
Policie ČR, obvodní odd.
Přeštice
Římskokatolická církev

Spolek

C

prostřednictvím OS
Bezpečnost
Setkání se spolky 7. 12. 2016

C

Prostřednictvím OS Bezpečnost

Bez připomínek

Farnost Přeštice

C

Setkání se spolky 7. 12. 2016

Viz výše

Česká církev evangelická

Sbor Přeštice

C

Setkání se spolky 7. 12. 2016

Viz výše

Viz výše

VARIANTY VÝVOJE VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ – SRP města Přeštice – FAKTORY
Příloha SRP A5
VARIANTY VÝVOJE VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ
V 1. / PROGRESIVNÍ
V 2. / ROZVOJOVÁ

HLEDISKA

KONKRÉTNÍ
FAKTORY

1. ma l ý vl iv
2. průměrný
vl i v
3. s i lný
4. rozhodující

TECHNOLOGICKÁ

POLITICKO LEGISLATIVNÍ

OBLASTI

EKONOMICKÁ

Váha vlivu
faktoru na
rozvoj
měs ta

1. Pol i tický vývoj
v Evropě a ČR

3

Pravděpodobnost
výskytu
zá s adní
změny

SHRNUTÍ TRENDŮ VÝVOJE V
JEDNOTLIVÝCH OBLASTECH
v hori zontu 8 l et podrobně a
s výhl edem do r. 2036

Váha vlivu
faktoru na
rozvoj na
měs to
1. ma l ý vl iv
2. průměrný
vl i v
3. s i lný
rozhodují
cí

do 8 l et
1 - ma l á
2 - s třední,
3 - vel ká

1

Evropa se probouzírestrukturalizuje (obrození)

Pravděpo
dobnost
výskytu
zá s adní
změny

SHRNUTÍ TRENDŮ VÝVOJE V
JEDNOTLIVÝCH OBLASTECH
Na hori zont 8 l et podrobně a s
výhl edem do 2036

do 8 l et

A - velká,
B - střední
C - malá

1 - ma l á
2s třední,
3 - vel ká

1

Evropa stále ještě vyčkává, trvá na
centralizaci

4

2

Přetrvává stávající trend

3

Preference
tvůrců
scénáře VIZE
a SRP

B
A

2. Da ňová, dotační
a s ociální politika
(RUD)

3

2

Stát decentralizuje na regiony

1. Informační a
komunikační
technologie (ICT)

3

3

Výrazná podpora ICT (v
rozsahu: technologie +
vzdělávání vč. seniorů)

2

3

Stát investuje, ale není posun v
efektivitě

A

2. Inova ce
v dopra vě

2

2

Větší podíl spolupráce státního
a soukromého sektoru (vývoj i
implementace)

2

2

Přetrvává stávající trend - plynulý
rozvoj

B

1. Ma kroekonomi cké vlivy

3

1

Neočekává se řízená změna ze
strany neformálních skupin globálních hráčů

3

2

Dochází ještě k zvládnutelným
otřesům

A

2. Úroveň
Rei nvestování
v regi onech

2

1

Reinvestují ve viditelném
rozsahu již i MSP

2

1

Reinvestují pouze velké firmy

C

(i nvestoři)

SOCIÁLNĚ DEMOGRAFICKÁ
EKOLOGICKÁ

1. Stá rnutí populace

3

2

Máme na plynulé zajištění
potřeb seniorů

4

2

Obtížnější zvládání potřeb občanů
města

A

2. Regi onální
mi gra ce

1

1

Stát nezasahuje výrazněji, řeší
jen problémové regiony

1

1

Stát nezasahuje výrazněji do
uvedené problematiky

C

3. Vol nočasové
a kti vity a

3

1

Stát realizuje potřebné změny a
investuje do vzdělávání

2

1

Daří se jen dílčí změny iniciované
státem

C

1. Energetika a
odpa dové
hos podářství

2

2

Stát je schopen deklarovat a
uplatnit vyváženou koncepci

2

1

Stát bude mít jen v dílčím rozsahu
vliv na budoucí vývoj v uvedené
oblasti

B

2. Ma na gement
kra ji ny,
vodohospodářství

3

2

Stát i soukromí vlastníci mění
společný přístup a iniciují pilotní
projekty

3

1

Stát i soukromí vlastníci si
uvědomují závažnost, ale dosahují
jen dílčí shody

A

vzděl ávací systém

Příloha SRP A6 Statistiky
Tabulka č. 1: Občanská vybavenost města
Počet

Úřad obce s rozšířenou působností

1

Pracoviště finančního úřadu
Pracoviště úřadu práce
Pobočky a pracoviště peněžních ústavů
Bankomaty
Pobočky a pracoviště pojišťoven
Mateřská škola
Základní škola - nižší stupeň (1. - 5. ročník)
Základní škola - vyšší stupeň (1. - 9. ročník)
Základní umělecká škola
Dům dětí a mládeže
Domy s pečovatelskou službou
Sociální zařízení pro znevýhodněné občany
Nemocnice
Kulturní dům
Knihovny
Muzeum
Supermarkety
Stanice PHM (veřejné)
Sportovní hřiště
Tělocvičny (vč. školních)
Dětská hřiště

1
1
3
4
6
3
2
1
1
1
1
0
0
1
3
1
2
4
9
4
10

Pískoviště
Bazén
Přírodní koupaliště
Železniční zastávky
Autobusové nádraží

17
0
1
2
1

Příloha SRP A7.1

Intenzita dopravy v Přešticích
v roce 2010

Riziková místa na úseku dopravy – Přeštice

1

2

3

4

Legenda: :





křižovatka Průmyslová



železniční přejezd u cihelny



pro automobilovou dopravu



železniční přejezd na Skočice

viadukt

pro chodce a cyklisty

Riziková místa na úseku veřejného pořádku - Přeštice

3
2
4

1

6

5

Legenda : 1) nádraží ČD
2) ubytovna
Spolkový dům
3) Modrý dům
4) občerstvení
Khebab
5) Krijcos
6) Přeštická
stodola

Riziková místa ve Skočicích

2

1

Legenda:

1.
2.

křižovatka
místo pro přecházení u školy

Riziková místa v Zastávce

1

Legenda:

1.

železniční přejezd

Riziková místa v Žerovicích

1
2

Legenda:

1.
2.

křižovatka
ubytovna
špatná kvalita vozovky

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOORDINAČNÍHO TÝMU
pro tvorbu vize a strategie rozvoje města PŘEŠTICE

Příloha SRP A8.1

Zastupitelstvo města Přeštice

Místostarosta Marek Krivda

Koordinátor projektu
Václav Vorel

člen UKT
Alena Ciprová

člen KT
Milan
Havlíček

člen UKT
Silvie Dražková

člen KT
Drahomíra
Valentová

člen KT
Karol
Polák

Vedoucí projektu
Eva Česáková

člen UKT
Jan Horejc

člen KT
Ondřej
Kokoška

člen UKT
Jaroslav Majer

člen KT
Václav
Süss

člen KT
Pavla
Kroupová

člen UKT
Jan Wiesner

člen KT
Dana
Hanušová

člen KT
Jiří
Lucák

koordinační tým

Tvůrci týmu

Starosta Karel Naxera

Užší koordinační tým UKT

Rada města

ODBORNÉ SKUPINY pro tvorbu vize a strategie rozvoje města Přeštice

Příloha SRP

A.8.2
Oblast života a správy
města – odborná skupina

Gestor ved. skupiny

Zástupce
gestora

Člen

Člen

Člen

Člen

Člen

Člen

Rozvoj a správa majetku
města

Ing. Milan
Havlíček

Ing. Viktor
Duchek

Jaroslav
Majer

Ivana
Šiftová

Ing. Petr
Walta

Milan
Zeman

Jana
Tykvartová

Mgr. Martina
Míšková
Bc. Pavel
Hošťálek
Oldřich Váca

Dagmar
Švihlová
Mgr. Antonín
Kmoch
Ing. Jan
Kovářík

Jan Satke

Věra
Petlánová
Josef
Hlaváč
Ing. Petr
Prokop

Ing. arch.
Soňa
Stunová
Marie
Sedláčková
Miroslav
Šteffl
Ing. arch.
Barbora
Nosková
Vladimír
Ježek
Ing. Jan
Karásek
Mgr. Jitka
Erbenová G
Mgr. Jitka
Erbenová D

Richard
Hájek
Václav
Tejček
Karel
Kmoch

Ladislav
Chadt
Jiří Štětina

Kultura, spolková činnost Bc. Drahomíra
Valentová
Zvyšování bezpečnosti
Karol Polák
života ve městě
Rozvoj prostředí pro
Bc. Ondřej
bydlení a životního
Kokoška
prostředí
Doprava, parkování,
Ing. Václav
podpora podnikání
Süss
Sociální a zdravotní péče Ing. Pavla
Kroupová
Školství, vzdělanost
Mgr. Dana
Hanušová
Sport, volný čas
Ing. Jiří Lucák

Bc Daniel
Novotný
Mgr. Michaela
Kazdová
Mgr. Miluše
Majerová
Josef Hrádek

Viktor
Mrázek
Mgr.
Stanislav
Duchek
Václav
Ondřej Živný Lubomír
Königsmark
Vlach
Erna Hájková Pavla
Ing. Hana
Bradová
Bouchnerová
Mgr. Ivana
Mgr. Petr
Martina
Kováčová
Fornouz
Hanzlíková
Martin Knopf Hana
František
Žambůrková Švihla

Václav
Taišl
Mgr.Lucie
Faiglová
Hana
Hasáková
Jaroslav
Janda

Ing. arch.
Zuzana
Froňková
Josef Falout
MUDr. Ivana
Froňková
Miroslav
Vacek
Milan Valeš

I = indikátor (základem data 2017)

Příloha S1

Strategické
cíle

Přehled cílů strategického rozvojového plánu města Přeštice
Vytvořit podmínky pro
Posílit občanskou
důstojný život obyvatelů,
odpovědnost v oblastech
zejména skupin
samosprávy, bezpečnosti a
ohrožených sociálním
veřejného pořádku
vyloučením



Vytvořit parkovací systém
Provést rekonstrukce
Vytvořit kvalitní program
pro odlehčení středu
bytových domů s byty se
prevence s využitím
města prioritně pro
sníženým nájemným pro
systému krizového řízení
krátkodobé parkování
nízkopříjmové domácnosti

Zvýšit podíl vlastních
kulturních a vzdělávacích
akcí vycházejících z tradic
města a organizovaných
občany a subjekty regionu

Vytvořit předpoklady pro
zvýšení počtu živnostníků a
malých a středních podniků
v souladu s potřebami
obyvatel a regionu


Vytvořit zázemí pro
kulturní, společenské a
vzdělávací aktivity odp.
podmínkám 21. století


Posílit komunikaci a
spolupráci s rozhodujícími
zaměstnavateli na rozvoji
města i podniků

I: zahrnutí do 3 strateg.
dokumentů města - k definitvní
realizaci po otevření obchvatu

I: postupná rekonstrukce
budovy KKC, zřízení
centrálního depozitáře DHP

I. 2 společné projekty nebo akce
ročně

Zajistit připravenost města
na zklidnění dopravy
centrem po zahájení
výstavby obchvatu

I: zvýšení počtu preventivních
akcí o 10%

I: rekonstrukce min. 16 bytů

Specifické cíle

Vybudovat dostatečnou

Rozšířit trvalý program
celoživotního vzdělávání
všech věkových skupin
obyvatel

Zlepšovat podmínky
podnikání pro živnostníky
a malé střední podnikatele

I: vybudování kombinovaného
sociálního zařízení

I: zvýšený počet projektů o 2

I: Snížení nezajištěných typů
služeb o 2

Podporovat zapojení
mladých lidí do
Trvale pečovat o životní
politického, kulturního a
prostředí a městskou zeleň
společenského života
města

Vytvořit nové příležitosti
pro výstavbu rodinných
domů a bytů

Podporovat činnost spolků Podporovat naplnění
a jiných neziskových
volných kapacit
organizací
průmyslových zón

I: 2 nové parky, obnova
vybavení parku u Tř. 1. máje

I: min. 53 stavebních parcel pro
RD a 25 městských bytů

I: dotační program města pro
NNO

Zvýšit počet parkovacích Zlepšit míru vnímání
kapacitu sociálních zařízení
míst v okrajových částech bezpečnosti ve městě jeho pro skupiny obyvatel
města
obyvateli
ohrožených sociálním
vyloučením
I: zvýšení počtu
míst o 50

parkovacích

I: prokazatelně pozitivní
výsledky anketního šetření > 60
% respondentů

Min. 10% mladých ze
zapojených lidí celkem

I: zvýšení obsazenosti městské
průmyslové zóny o 30%

Trvale pečovat o zhodnocování majetku města a přizpůsobovat ho potřebám obyvatel
I: rekonstrukce 2 ulic vč. VHI (řadů) ročně; postupná rekonstrukce ost. částí VHI; rekonstrukce systému CZT; vybudování krytého bazénu

Posilovat systémové, procesní a projektové řízení města a efektivnější spolupráce státní správy a samosprávy v úřadu i správním obvodu
obce s rozšířenou působností
Každoroční obhajoba plnění podmínek normy ISO 9001 a kritérií MA 21; zavedení agendového systému rozvojové plány a projekty do praxe

