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Seznam zkratek
APZ

Aktivní politika zaměstnanosti

CR

Cestovní ruch

CZT

Centrální zásobování teplem

ČR

Česká republika

ČSÚ

Český statistický úřad

ČÚZK

Český úřad zeměměřičský a katastrální

ČVUT

České vysoké učení technické

DDM

Dům dětí a mládeže

DPS

Dům s pečovatelskou službou

EU

Evropská unie

FIZ

Forenzní identifikační značení

IDS

Integrovaný dopravní systém

KČT

Klub českých turistů

KHK

Královéhradecký kraj

KPSS

Komunitní plánování sociálních služeb

KSR

Komise pro strategický rozvoj města

MAP

Místní akční plán

MěP

Městská policie

MěÚ

Městský úřad

MHD

Městská hromadná doprava

MKDS

Městský kamerový dohledový systém

MSP

Malé a střední podnikání

MŠ

Mateřská škola

PCO

Pult centrální ochrany

PO

Prioritní osa

PS

Pracovní skupina

PUMM

Plán udržitelné městské mobility

PZ

Průmyslová zóna

RZP

Rychlá zdravotní pomoc

ŘLZ

Řízení lidských zdrojů

ŘSD

Ředitelství silnic a dálnic

ŘS

Řídící skupina

SC

Specifický cíl

SDV

Souhrnný dotační vztah (finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí)

SLDB

Sčítání lidu, domů a bytů

SO ORP

Správní obvod obce s rozšířenou působností

SOVK

Svazek obcí Východní Krkonoše

SPRT

Strategický plán rozvoje města Trutnova na období 2020 - 2025

SS

Sociální služby

STP

Svaz tělesně postižených

SVČ

Středisko volného času

SVŠZ

Sociální věci, školství a zdravotnictví
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ŠZ

Školské zařízení

TČ

Trestný čin

ÚAP

Územně analytické podklady

ÚP

Úřad práce

ÚSES

Územní systém ekologické stability

ZŠ

Základní škola

ZUŠ

Základní umělecká škola
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Úvod
„Strategický plán rozvoje města Trutnova na období 2020 - 2025“ (SPRT) je jeden ze základních rozvojových
dokumentů města, který vyjadřuje předpokládaný vývoj města Trutnova v časovém horizontu 5 let. Jedná se
o dokument deklarující střednědobé a dlouhodobé cíle rozvoje města, který vychází ze skutečných potřeb
území a je formován na základě dohody všech zapojených aktérů, čímž je zabezpečena kontinuita i v dalším
volebním období. SPRT obsahuje analytickou, návrhovou a implementační část. Na SPRT navazuje tento
dokument: Akční plán/zásobník projektů, který obsahuje konkrétní aktivity/projekty přiřazené k opatřením
v rámci jednotlivých priorit a jejich specifických cílů (SC):
Prioritní osa 1: Podnikání, cestovní ruch a lidské zdroje
Priorita 1.1: Partnerství veřejného a soukromého sektoru
SC1.1: Udržet fungující partnerství veřejného a soukromého sektoru a poskytovat (zejména informační) podporu
pro místní i nově příchozí podniky a podnikatele v Trutnově.
Priorita 1.2: Lidské zdroje
SC1.2: Podporovat systematické vzdělávání občanů všech věkových skupin reagující na požadavky trhu práce.
Vytvořit podmínky pro příchod nových obyvatel, tj. nové pracovní síly. Podpořit růst počtu obyvatel a vytvořit
prorodinnou politiku.
Priorita 1.3: Rozvoj pozitivního image města
SC1.3: Udržet postavení města v rámci regionální i národní ekonomiky, důsledně budovat jeho image jako
úspěšného centra silných firem, konkurenceschopného a inovačního podnikání a jako zajímavé lokality
s perspektivními pracovními příležitostmi. Zároveň také vytvářet a zlepšovat podmínky pro vznik a rozvoj
drobných podnikatelů, řemesel a rozvoj služeb pro občany.
Priorita 1.4: Destinační management
SC1.4: Město bude atraktivním turistickým centrem s širokou paletou služeb a produktů pro návštěvníky, které
využije potenciál ideálního výchozího bodu pro poznání východních Krkonoš a blízkého regionu.
Prioritní osa 2: Kvalita života
Priorita 2.1: eGoverment a přátelská veřejná správa
SC2.1: Rozvíjet inteligentní systémy řízení a poskytovat kvalitní služby veřejné správy.
Priorita 2.2: Kvalitní kultura, podmínky pro sport a volný čas ve městě
SC2.2: Udržet vysokou úroveň služeb a nabídky v oblasti kultury, společenského života a sportu prostřednictvím
trvalé péče o jednotlivá zařízení ve městě a podporovat rozvoj nových zajímavých aktivit, které ve městě chybí.
Podpořit rozvoj zázemí pro aktivní trávení volného času (neorganizované sportovní aktivity pro všechny věkové
kategorie obyvatel).
Priorita 2.3: Sociální a zdravotní služby
SC2.3: Ve spolupráci s partnery z veřejného i soukromého sektoru vytvořit podmínky pro vznik efektivní
a fungující sítě sociálních a zdravotních služeb, která bude pokrývat aktuální potřeby jednotlivých cílových
skupin ve městě.
Priorita 2.4: Bezpečnost
SC2.4: Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti obyvatel a návštěvníků města a intenzivně spolupracovat
se všemi zainteresovanými subjekty v oblasti bezpečnosti, veřejného pořádku a prevence kriminality.
Priorita 2.5: Školství
SC2.5: Aktivně vytvářet a zlepšovat podmínky pro dlouhodobě kvalitní vzdělávání v městem zřizovaných školách
a školských zařízeních.
Priorita 2.6: Prorodinná politika
SC2.6: Trutnov - město přátelské k rodině. Vytvořit podmínky pro podporu rodin, soudržnost obyvatelstva a pro
příchod nových obyvatel.
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Prioritní osa 3: Infrastruktura a životní prostředí
Priorita 3.1: Vnější napojení města
SC3.1: Urychlit dopravní napojení města na nadregionální systémy dálnic a rychlostních komunikací včetně
souvisejících staveb.
Priorita 3.2: Doprava přes město
SC3.2: Trvale zlepšovat podmínky pro dopravu přes město a zkvalitňovat komunikační sítě na území města za
účelem zvýšení průjezdnosti a bezpečnosti silničního provozu.
Priorita 3.3: Doprava v klidu
SC3.3: Vytvořit efektivní systém parkování v jednotlivých lokalitách ve městě prostřednictvím výběru
nejefektivnějšího řešení.
Priorita 3.4: Alternativní formy dopravy a podpora MHD
SC3.4: Rozvíjet v regionu síť cyklistických stezek a cyklotras jak pro dopravní, tak pro turistické účely a vytvářet
podmínky pro rozvoj dalších alternativních způsobů dopravy.
Priorita 3.5: Technická infrastruktura
SC 3.5: Zvyšovat kvalitu života ve městě (včetně integrovaných obcí) a vytvářet podmínky pro další rozvoj
modernizací a budováním moderní technické infrastruktury.
Priorita 3.6: Kvalitní městské (fyzické) prostředí
SC 3.6: Vytvářet a udržovat fyzické prostředí ve městě a okolí, tak aby město bylo vnímáno jako atraktivní
a příjemné místo pro život.
Priorita 3.7: Životní prostředí
SC 3.7: Zvyšovat kvalitu životního prostředí, pečovat o prostředí ve městě i ve volné krajině, zvyšovat kvalitu
ekologického povědomí a zapojení obyvatel.

9

PO 1: Podnikání, cestovní ruch a lidské zdroje
Priorita 1.1: Partnerství veřejného a soukromého sektoru
SC1.1: Udržet fungující partnerství veřejného a soukromého sektoru a poskytovat (zejména informační)
podporu pro místní i nově příchozí podniky a podnikatele v Trutnově.
Opatření 1.1.1 Pravidelné setkávání s významnými zaměstnavateli
Rozvíjet a zdokonalovat systematickou spolupráci mezi veřejnou sférou a významnými zaměstnavateli ve městě
prostřednictvím pravidelných setkání. Každoročně zorganizovat setkání reprezentantů města Trutnova,
významných podnikatelských subjektů a dalších zástupců veřejných institucí nad společnými tématy,
informacemi o připravovaných či realizovaných aktivitách ve městě a dalšími informacemi, které mohou mít
dopad na firmy a podnikání apod.
Vazba na opatření
Aktivita

Popis aktivity

Opatření 1.1.1 Pravidelné setkávání s významnými
zaměstnavateli
1.1.1.1: Pravidelné setkávání s významnými zaměstnavateli
a zjišťování potřeb podnikatelského prostředí ve městě
Rozvíjet a zdokonalovat systematickou spolupráci mezi
veřejnou sférou a významnými zaměstnavateli ve městě
prostřednictvím
pravidelných
setkání.
Každoročně
zorganizovat setkání reprezentantů města Trutnova,
významných podnikatelských subjektů a dalších zástupců
veřejných institucí nad společnými tématy, informacemi
o připravovaných či realizovaných aktivitách ve městě
a dalšími informacemi, které mohou mít dopad na firmy
a podnikání apod.

Předpokládaný odpovědný subjekt

město Trutnov - vedení města

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2019 - 2025

Odhad rozpočtu aktivity

5 tis. Kč/rok - v rámci schváleného rozpočtu

Připravenost aktivity k realizaci

v realizaci

10

Opatření 1.1.2 Monitorovat potřeby podnikatelského prostředí ve městě
Na základě spolupráce s partnery (ÚP, KHK atd.) mapovat potřeby podnikatelské sféry na území města.
Vyhodnocení a přijetí opatření, které jsou v kompetencích samosprávy města.
Vazba na opatření
Aktivita

Popis aktivity

Opatření 1.1.2 Monitorovat potřeby podnikatelského
prostředí ve městě
1.1.2.1: Pravidelně monitorovat potřeby podnikatelského
prostředí ve městě
Na základě spolupráce s partnery (ÚP, KHK atd.) mapovat
potřeby podnikatelské sféry na území města. Vyhodnocovat
potřeby podnikatelského prostředí ve městě včetně malých a
středních podniků a vytvářet příznivé podmínky, které jsou
v kompetencích samosprávy města. Aktivita navazuje na
aktivity 1.1.1.1 a 1.1.3.1.

Předpokládaný odpovědný subjekt

město Trutnov - vedení města ve spolupráci s ÚP, KHK

Předpokládaný termín realizace (od-do)

předpoklad co 2 roky

Odhad rozpočtu aktivity

neupřesněno

Připravenost aktivity k realizaci

v realizaci

Opatření 1.1.3 Komunikace se zástupci MSP
Komunikace a spolupráce se zástupci MSP za účelem zlepšení prostředí pro podnikání malých a středních firem
včetně řemeslníků.
Vazba na opatření
Aktivita

Popis aktivity

Opatření 1.1.3 Komunikace se zástupci MSP
1.1.3.1: Komunikace se zástupci malého a středního
podnikání
Zpracovat návrh systému komunikace a spolupráce se zástupci
MSP (malé a střední podnikání) prostřednictvím Krajské
hospodářské komory a dalších partnerů za účelem lépe
pochopit potřeby tohoto prostředí a zlepšit podmínky pro
podnikání malých a středních firem včetně řemeslníků.

Předpokládaný odpovědný subjekt

město Trutnov - vedení města, Krajská hospodářská komora

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020 - 2025

Odhad rozpočtu aktivity

neupřesněno

Připravenost aktivity k realizaci

částečně v realizaci
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Priorita 1.2: Lidské zdroje
SC1.2: Podporovat systematické vzdělávání občanů všech věkových skupin reagující na požadavky trhu práce.
Vytvořit podmínky pro příchod nových obyvatel, tj. nové pracovní síly. Podpořit růst počtu obyvatel a vytvořit
prorodinnou politiku.
Opatření 1.2.1 Spolupráce základních, středních a vyšších odborných škol s firmami a popularizace
technických oborů
Rozvíjet spolupráci škol a firem v oblasti praxí, stáží, zadávání seminárních prací tematicky zaměřených
a společně hledat další nové formy spolupráce s cílem seznámit studenty s místními firmami a možnostmi
pracovního uplatnění v nich a zvýšit tak jejich zájem o technické obory. Podporovat exkurze základních škol
v místních firmách. V rámci spolupráce úřadů, institucí a komunit vytvářet vhodné podmínky pro popularizaci
a prestiž technických oborů. Navázáním spolupráce škola-firma působit na širokou veřejnost a rodiče žáků,
studentů SŠ, VŠ. Podporou kvalitního kariérového poradenství, prezentací škol, propagací firem, zveřejněním
informací o výstavách středních škol a zaměstnavatelů SŠ zvyšovat povědomí rodičů o vhodných pracovních
příležitostech v Trutnově.
Vazba na opatření

Opatření 1.2.1 Spolupráce základních, středních a vyšších
odborných škol s firmami a popularizace technických oborů

Aktivita

1.2.1.1: Spolupráce v oblasti vzdělávání

Popis aktivity

Rozvíjet spolupráci škol a firem v oblasti exkurzí (základní
školy), praxí, stáží, zadávání seminárních prací tematicky
zaměřených a společně hledat další nové formy spolupráce
s cílem seznámit studenty s místními firmami a možnostmi
pracovního uplatnění v nich a zvýšit tak jejich zájem
o technické obory.

Předpokládaný odpovědný subjekt

město Trutnov - Komise pro strategický plán města

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2019 - 2025

Odhad rozpočtu aktivity

neupřesněno

Připravenost aktivity k realizaci

v realizaci
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Opatření 1.2.2 Popularizace a propagace nedostatkových profesí na lokálním trhu práce
Vytvářet podmínky pro spolupráci ZŠ se středními, vyššími odbornými školami i v oblasti dalších
nedostatkových profesí na lokálním trhu práce, například zdravotní sestry, sociální pracovníci, úředníci apod.
Propagace těchto profesí formou příběhů pro mládež.
Vazba na opatření

Opatření 1.2.2 Popularizace a propagace nedostatkových
profesí na lokálním trhu práce

Aktivita

1.2.2.1: Popularizace a propagace oborů vzdělávání

Popis aktivity

Předpokládaný odpovědný subjekt

Ve spolupráci se středními, vyššími odbornými školami
a významnými firmami ve městě vypracovat návrh aktivních
nástrojů pro II. stupeň základních škol, které budou zvyšovat
popularitu/prestiž technických oborů u dětí i jejich rodičů –
prezentace trutnovských firem (dny otevřených dveří,
program exkurzí), kvalitní kariérové poradenství ve školách (ve
spolupráci s firmami); propagace významných místních
zaměstnavatelů na základních školách, zástupci firem na
rodičovských schůzkách na základních školách, brožura
informace studijní obory na SŠ/VOŠ a případné možnosti
pracovních příležitostí v Trutnově a další.
Pro toto opatření je velmi důležité načasování jednotlivých
kroků. Nástroje musí být realizovány především v období, než
dochází k rozhodování o výběru budoucího studia na středních
školách. Při tvorbě koncepce využít spolupráci s dětmi/žáky –
průzkum, anketa mezi dětmi.
MěÚ Trutnov - Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví,
město Trutnov - vedení města

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2019 - 2025

Odhad rozpočtu aktivity

neupřesněno

Připravenost aktivity k realizaci

částečně realizováno
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Priorita 1.3: Rozvoj pozitivního image města
SC1.3: Udržet postavení města v rámci regionální i národní ekonomiky, důsledně budovat jeho image jako
úspěšného centra silných firem, konkurenceschopného a inovačního podnikání a jako zajímavé lokality
s perspektivními pracovními příležitostmi. Zároveň také vytvářet a zlepšovat podmínky pro vznik a rozvoj
drobných podnikatelů, řemesel a rozvoj služeb pro občany.
Opatření 1.3.1 Benchmarking města
Zpracovat benchmarking města vůči jiným úspěšným městům z pohledu základních oblastí kvality života - platy,
bydlení, služby, nabídka kulturních, sportovních, volnočasových aktivit.
Vazba na opatření

Opatření 1.3.1 Benchmarking města

Aktivita

1.3.1.1: Benchmarking města

Popis aktivity

Prostřednictvím benchmarkingových aktivit získávat data
nejen z oblasti kvality života, ale i z dalších oblastí.

Předpokládaný odpovědný subjekt

MěÚ Trutnov - tajemník MěÚ, Odbor Kanceláře MěÚ

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2019 - 2025

Odhad rozpočtu aktivity

50 tis. Kč/rok

Připravenost aktivity k realizaci

v realizaci
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Opatření 1.3.2 Mediální obraz města Trutnova
Budovat kvalitní public relations města – sledovat a budovat mediální obraz Trutnova jak ve vztahu k vnitřní,
tak i vnější veřejnosti. Veškeré aktivity zaměřené na propagaci a budování image města vzájemně koordinovat,
provázat, zaměřit na jasně vymezené cílové skupiny a využívat takové komunikační kanály a prostředky, které
odpovídají zvoleným cílovým skupinám. Realizovat vytvořený marketingový plán zaměřený na kvalitní
a koordinovanou propagaci Trutnova a jeho atraktivit. Další spolupráce s partnerskými městy (přenos
zkušeností, mediální prezentace města v zahraničí, příprava společných akcí a projektů, navazování
neformálních i podnikatelských vazeb).
Vazba na opatření

Opatření 1.3.2 Mediální obraz města Trutnova

Aktivita

1.3.2.1: Kvalitní public relations

Popis aktivity

Budovat kvalitní public relations města – sledovat a budovat
mediální obraz Trutnova jak ve vztahu k vnitřní, tak i vnější
veřejnosti. Zavést mediální management do praxe úřadu
a veškeré aktivity zaměřené na propagaci a budování image
města vzájemně koordinovat, provázat, zaměřit na jasně
vymezené cílové skupiny a využívat takové komunikační kanály
a prostředky, které odpovídají zvoleným cílovým skupinám.

Předpokládaný odpovědný subjekt

MěÚ Trutnov - Odbor Kancelář MěÚ, oddělení komunikace

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2019 - 2025

Odhad rozpočtu aktivity

10 mil. Kč (v rozsahu stávajícího rozpočtu)

Připravenost aktivity k realizaci

v realizaci

Opatření 1.3.3 Kampaň „Trutnov – skvělé místo pro život a práci“
Opatření 1.3.3 Kampaň „Trutnov – skvělé místo pro život
Vazba na opatření
a práci“
Aktivita

1.3.3.1: Kampaň “Trutnov - skvělé místo pro život a práci”

Popis aktivity

Připravit a realizovat kampaň „Trutnov – skvělé místo pro život
a práci“ s cílem zlepšit vnímání města Trutnova uvnitř
i navenek města; vyzdvihnout přednosti města a ukázat město
jako ideální místo pro život.

Předpokládaný odpovědný subjekt

MěÚ Trutnov - Odbor Kancelář MěÚ, oddělení komunikace

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2021 - 2025

Odhad rozpočtu aktivity

5 - 8 mil. Kč

Připravenost aktivity k realizaci

nepřipraveno
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Opatření 1.3.4 Plochy, brownfields a objekty pro podnikání
Vazba na opatření

Opatření 1.3.4 Plochy, brownfields a objekty pro podnikání

Aktivita

1.3.4.1: Plochy, brownfields a objekty pro podnikání

Popis aktivity

Zmapovat zajímavé a významné lokality (plochy, brownfields,
objekty) ve městě, které mohou být využity pro další rozvoj
podnikatelských aktivit, zvážit možnosti jejich využití ve vazbě
na územní plán a aktivně je nabízet. S jednotlivými vlastníky
průběžně řešit a podporovat další využití starých
průmyslových areálů k podnikatelským záměrům.

Předpokládaný odpovědný subjekt

MěÚ - Odbor rozvoje města, Odbor majetku města

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2019 - 2025

Odhad rozpočtu aktivity

v rámci rozpočtu odboru

Připravenost aktivity k realizaci

v realizaci

Priorita 1.4: Destinační management
SC1.4: Město bude atraktivním turistickým centrem s širokou paletou služeb a produktů pro návštěvníky,
které využije potenciál ideálního výchozího bodu pro poznání východních Krkonoš a blízkého regionu.
Opatření 1.4.1 Město jako aktér v oblasti cestovního ruchu
Město bude vytvářet podmínky a naváže stabilní, dlouhodobé partnerství s dalšími aktéry/subjekty v území pro
klíčové turistické cíle a atraktivity. Bude podporovat prostředí pro organizátory a provozovatele atraktivit,
kulturních a sportovních akcí s přesahem do cestovního ruchu. Bude se podílet na společné realizaci kampaní
a přípravě produktu cestovního ruchu v součinnosti s organizací destinačního managementu, přičemž bude
vycházet z polohy města jako ideálního výchozího bodu pro poznání východních Krkonoš a blízkého regionu.
Aktivity budou podrobně rozpracovány v rámci samostatného strategického dokumentu destinačního
managementu. Klíčovou roli v realizaci aktivit za město bude mít Turistické informační centrum.
Vazba na opatření

Opatření 1.4.1 Město jako aktér v oblasti cestovního ruchu

Aktivita

1.4.1.1: Trutnov a jeho pozice v rámci cestovního ruchu

Popis aktivity
Předpokládaný odpovědný subjekt

Vytvoření strategie města týkající se pozice města a využití
jeho potenciálu v rámci cestovního ruchu.
SOVK, město Trutnov - vedení města, MěÚ Trutnov - Odbor
Kanceláře MěÚ

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2019 - 2025

Odhad rozpočtu aktivity

0,5 mil. Kč

Připravenost aktivity k realizaci

v přípravě
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Vazba na opatření

Opatření 1.4.1 Město jako aktér v oblasti cestovního ruchu

Aktivita

1.4.1.2: Dračí stezka

Popis aktivity

Interaktivní stezka propagující legendu o založení města.

Předpokládaný odpovědný subjekt

TIC Trutnov, Trutnov - město draka, z. s., MěÚ Trutnov - Odbor
rozvoje města

Předpokládaný termín realizace (od-do)

dle projektu

Odhad rozpočtu aktivity

4 mil. Kč

Připravenost aktivity k realizaci

projekt připraven - předpoklad podání žádosti o dotaci na
podzim 2019

Vazba na opatření

Opatření 1.4.1 Město jako aktér v oblasti cestovního ruchu

Aktivita

1.4.1.3: Turistický portál města

Popis aktivity

Vytvoření nových atraktivních webových stránek Turistického
informačního centra, které budou sloužit jako marketingový
nástroj města a současně jako informační portál pro
návštěvníky města.

Předpokládaný odpovědný subjekt

TIC Trutnov, město Trutnov - Odbor kanceláře MěÚ, SOVK

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2019 - 2020

Odhad rozpočtu aktivity

60 tis. Kč

Připravenost aktivity k realizaci

v přípravě

Vazba na opatření

Opatření 1.4.1 Město jako aktér v oblasti cestovního ruchu

Aktivita

1.4.1.4: Informační systém k turistickým atraktivitám

Popis aktivity

Vybudování vnitřního městského informačního systému ve
vazbě na cestovní ruch (směrové ukazatele k atraktivním cílům
a TIC). Město Trutnov disponuje unikátním systémem
podloubí nejen okolo Krakonošova náměstí, ale také ve všech
z náměstí vycházejících ulicích. Aktivita spočívá v projednání
umístění dopravních značek upozorňujících na Městskou
památkovou zónu s ŘSD, návrhu grafického ztvárnění a vlastní
realizaci.

Předpokládaný odpovědný subjekt

TIC Trutnov, MěÚ Trutnov - Odbor rozvoje města

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020 - 2024

Odhad rozpočtu aktivity

neuvedeno

Připravenost aktivity k realizaci

dosud nepřipraveno
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Vazba na opatření

Opatření 1.4.1 Město jako aktér v oblasti cestovního ruchu

Aktivita

1.4.1.5: Zřízení návštěvnického centra

Popis aktivity

V závislosti na možné revitalizaci objektu Staré radnice zvážit
dispoziční uspořádání s cílem získat větší prostor pro TIC, ale
také zázemí pro návštěvníky vč. toalet apod.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Turistické informační centrum, město Trutnov

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2024+

Odhad rozpočtu aktivity

neupřesněno

Připravenost aktivity k realizaci

nepřipraveno

Vazba na opatření

Opatření 1.4.1 Město jako aktér v oblasti cestovního ruchu

Aktivita

1.4.1.6: Zřízení destinační společnosti

Popis aktivity

Ve spolupráci s obcemi SOVK založit a provozovat destinační
společnost.

Předpokládaný odpovědný subjekt

SOVK, město Trutnov, TIC

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020+

Odhad rozpočtu aktivity

0,1 mil. Kč/rok

Připravenost aktivity k realizaci

v přípravě

Opatření 1.4.2 Rozvoj potenciálu přírodního a kulturního bohatství
Ve spolupráci s partnery bude město připravovat projekty zaměřené na zachování a obnovu kulturních
a přírodních atraktivit. Podporovat vznik a propagaci nových turistických cílů. Podílet se na budování a údržbě
doprovodné infrastruktury, která zajistí kvalitní dostupnost a zpřístupnění těchto atraktivit. Sdílet informace
a data o návštěvnosti, dopravě atd.
Vazba na opatření

Opatření 1.4.2 Rozvoj potenciálu přírodního a kulturního
bohatství

Aktivita

1.4.2.1: Rozvoj potenciálu přírodního a kulturního bohatství

Popis aktivity

Vytvoření systému pro financování a obnovu turistických cílů
a to jak technického, tak i přírodního rázu.

Předpokládaný odpovědný subjekt

TIC Trutnov, MěÚ - Odbor majetku města, Odbor rozvoje
města, Odbor Kanceláře MěÚ

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020 - 2025

Odhad rozpočtu aktivity

1 mil. Kč/rok

Připravenost aktivity k realizaci

nerealizováno
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Opatření 1.4.3 Rozvoj spolupráce s obcemi
Rozvoj spolupráce s blízkými obcemi s cílem propagace regionu v rámci cestovního ruchu a volnočasových
aktivit atd. Prohloubení spolupráce s partnerskými městy a využití potenciálu v cestovním ruchu.
Vazba na opatření

Opatření 1.4.3 Rozvoj spolupráce s obcemi

Aktivita

1.4.3.1: Prohloubení spolupráce s partnerskými městy

Popis aktivity

Organizace kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí ve
spolupráci s partnerskými městy a jejich organizacemi.
Zapojení místních subjektů (např. škol, zájmových klubů).
(Př. uspořádání fotografické výstavy na téma Krkonoše
v partnerském městě Würzburg za účasti trutnovského
fotoklubu KDÚ s cílem ukázat německým obyvatelům
atraktivity z Trutnova a okolí a poskytnout jim potřebné
informace k návštěvě Trutnova.)

Předpokládaný odpovědný subjekt

město Trutnov - vedení města, MěÚ Trutnov - Odbor Kancelář
MěÚ - oddělení komunikace

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2019 - 2025

Odhad rozpočtu aktivity

0,5 mil. Kč/rok

Připravenost aktivity k realizaci

přípravná fáze
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PO 2: Kvalita života
Priorita 2.1: eGoverment a přátelská veřejná správa
SC2.1: Rozvíjet inteligentní systémy řízení a poskytovat kvalitní služby veřejné správy.
Opatření 2.1.1 Rozvoj lidských zdrojů
Rozvíjet stávající a přilákat nové schopné zaměstnance. Zavedení systémových nástrojů – moderních metod
ŘLZ. V návaznosti na zavedení systémových nástrojů – moderních metod ŘLZ – realizovat vzdělávání
zaměstnanců MěÚ.
Vazba na opatření

Opatření 2.1.1 Rozvoj lidských zdrojů

Aktivita

2.1.1.1: Podpora vzdělávání a zlepšování pracovního
prostředí a firemní kultury

Popis aktivity

Cílem je dosáhnout pracovního prostředí, které bude
výrazným rozhodujícím faktorem pro zaměstnance, aby se
ucházeli o zaměstnání na MěÚ Trutnov (toto zaměstnání
neopouštěli). Posílení sounáležitosti zaměstnanců městského
úřadu a města, resp. jeho obyvatel, a to napříč všemi
činnostmi při dodržení legislativního rámce výkonu přenesené
působnosti.

Předpokládaný odpovědný subjekt

MěÚ Trutnov - tajemník MěÚ, Odbor Kancelář MěÚ

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2019 - 2025

Odhad rozpočtu aktivity

10 - 15 mil. Kč (v rámci schváleného rozpočtu)

Připravenost aktivity k realizaci

v realizaci
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Opatření 2.1.2 Zkvalitňování poskytovaných služeb při výkonu veřejné správy a efektivní řízení městského
úřadu
Elektronizace procesů na MěÚ jak v samostatné působnosti, tak také v přenesené působnosti v souladu se
změnami legislativy a vývojem procesů veřejné správy. Zavést možnost platby poplatků elektronicky (např.
mobilní aplikace, platební brána přes web města).
Vazba na opatření

Opatření 2.1.2 Zkvalitňování poskytovaných služeb při
výkonu veřejné správy a efektivní řízení městského úřadu

Aktivita

2.1.2.1: Elektronizace veřejné správy a napojení na portál
občana

Popis aktivity

Další rozvoj digitalizace na městském úřadě Trutnov spočívající
mj. v napojení úřadu na portál občana, zavedení moderních
platebních metod a elektronizaci dalších procesů veřejné
správy.

Předpokládaný odpovědný subjekt

MěÚ Trutnov - tajemník MěÚ, Odbor Kancelář MěÚ

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2019 - 2025

Odhad rozpočtu aktivity

15 mil. Kč

Připravenost aktivity k realizaci

částečně v realizaci

Vazba na opatření

Opatření 2.1.2 Zkvalitňování poskytovaných služeb při
výkonu veřejné správy a efektivní řízení městského úřadu

Aktivita

2.1.2.2: Elektronizace dalších vnitřních procesů úřadu
a zvýšení efektivity vnitřních procesů

Popis aktivity

Zvýšení efektivity vnitřních procesů úřadu prostřednictvím
jejich elektronizace spočívající např. v dalším napojení
agendových programů na spisovou službu, elektronizaci řídící
kontroly aj.

Předpokládaný odpovědný subjekt

MěÚ Trutnov - tajemník MěÚ, Odbor Kanceláře MěÚ

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2019 - 2025

Odhad rozpočtu aktivity

1,5 mil. Kč (v rámci rozpočtu odboru)

Připravenost aktivity k realizaci

v realizaci od roku 2015
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Opatření 2.1.3 Zefektivnění hospodaření města a jím zřízených organizací
Prověřit rozšíření systému sdílených nákupů, resp. výběru generálního dodavatele, u smysluplných položek pro
příspěvkové organizace, město, ostatní organizace působící ve městě.
Vazba na opatření

Opatření 2.1.3 Zefektivnění hospodaření města a jím
zřízených organizací

Aktivita

2.1.3.1: Prověření možnosti vytvoření systému sdílených
nákupů

Popis aktivity

Vytipování komodit, které mohou být soutěženy centrálně pro
více městských organizací či město samé; prověření, zda lze
takto dosáhnout dalších úspor. Zavedení energetického
managementu.

Předpokládaný odpovědný subjekt

MěÚ Trutnov - Odbor majetku města - energetik, Odbor
správní - oddělení veřejných zakázek

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2019 - 2025

Odhad rozpočtu aktivity

neupřesněno

Připravenost aktivity k realizaci

částečně v realizaci (centrální nákup elektrické energie)

Priorita 2.2: Kvalitní kultura, podmínky pro sport a volný čas ve městě
SC2.2: Udržet vysokou úroveň služeb a nabídky v oblasti kultury, společenského života a sportu
prostřednictvím trvalé péče o jednotlivá zařízení ve městě a podporovat rozvoj nových zajímavých aktivit,
které ve městě chybí. Podpořit rozvoj zázemí pro aktivní trávení volného času (neorganizované sportovní
aktivity pro všechny věkové kategorie obyvatel).
Opatření 2.2.1 Rozvoj sportovních aktivit a infrastruktury pro sport
Zahájit aktualizaci a následnou implementaci Strategického plánu rozvoje sportu, připravit a zrealizovat
projekty definované v této strategii.
Vazba na opatření

Opatření 2.2.1 Rozvoj sportovních aktivit a infrastruktury pro
sport

Aktivita

2.2.1.1: Rekonstrukce areálu venkovního koupaliště

Popis aktivity

Rekonstrukce areálu venkovního koupaliště.

Předpokládaný odpovědný subjekt

MěÚ - Odbor rozvoje města

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2019 - 2020

Odhad rozpočtu aktivity

60,8 mil. Kč (bez DPH)

Připravenost aktivity k realizaci

v realizaci
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Vazba na opatření

Opatření 2.2.1 Rozvoj sportovních aktivit a infrastruktury pro
sport

Aktivita

2.2.1.2: Rekonstrukce krytého bazénu

Popis aktivity

Rekonstrukce a modernizace krytého bazénu.

Předpokládaný odpovědný subjekt

MěÚ - Odbor rozvoje města

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2024+

Odhad rozpočtu aktivity

250 mil. Kč

Připravenost aktivity k realizaci

řeší se projektová
s architekty

Vazba na opatření

Opatření 2.2.1 Rozvoj sportovních aktivit a infrastruktury pro
sport

Aktivita

2.2.1.3: Výstavba areálu pro volejbal

Popis aktivity

Výstavba areálu pro volejbal (zázemí - kurty a šatny).

Předpokládaný odpovědný subjekt

MěÚ - Odbor rozvoje města

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020

Odhad rozpočtu aktivity

4,0 mil. Kč

Připravenost aktivity k realizaci

zpracovává se projektová dokumentace

Vazba na opatření

Opatření 2.2.1 Rozvoj sportovních aktivit a infrastruktury pro
sport

Aktivita

2.2.1.4: Zázemí pro pálkové sporty - Kryblice

Popis aktivity

Příprava výstavby zázemí pro baseball na Kryblici.

Předpokládaný odpovědný subjekt

MěÚ - Odbor rozvoje města

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2021+

Odhad rozpočtu aktivity

6,0 mil. Kč

Připravenost aktivity k realizaci

zpracována projektová dokumentace
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dokumentace

a vypořádání

sporu

Opatření 2.2.2 Infrastruktura pro kulturu a volný čas
Připravit a zrealizovat projekty zaměřené na údržbu a modernizaci infrastruktury pro kulturu a trávení volného
času. Řešit modernizaci kina Vesmír a areálu Bojiště a hledat pro tyto lokality vhodné formy využití.
Vazba na opatření

Opatření 2.2.2 Infrastruktura pro kulturu a volný čas

Aktivita

2.2.2.1: Rekonstrukce kina Vesmír

Popis aktivity

Rekonstrukce kina Vesmír.

Předpokládaný odpovědný subjekt

MěÚ - Odbor rozvoje města

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020 - 2021

Odhad rozpočtu aktivity

80 mil. Kč

Připravenost aktivity k realizaci

příprava projektové dokumentace

Opatření 2.2.3 Tradiční akce
Zajistit udržitelnost klíčových kulturních, společenských a sportovních akcí a vytvářet podmínky pro vznik
a rozvoj nových aktivit.
Vazba na opatření

Opatření 2.2.3 Tradiční akce

Aktivita

2.2.3.1: Zajistit udržitelnost tradičních akcí

Popis aktivity

Zajistit udržitelnost klíčových kulturních, společenských
a sportovních akcí a vytvářet podmínky pro vznik a rozvoj
nových aktivit, a to prostřednictvím dotačního systému, vlastní
podpory či organizace, poskytnutí zázemí aj.

Předpokládaný odpovědný subjekt

město Trutnov - MěÚ, UFFO

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2019 - 2025

Odhad rozpočtu aktivity

5 mil. Kč/rok

Připravenost aktivity k realizaci

v realizaci
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Opatření 2.2.4 Využití areálu Na Nivách pro Středisko volného času Trutnov
Zajistit provoz volnočasového parku pro veřejnost a širší působení Střediska volného času Trutnov, které
nabídne různým cílovým skupinám pestrou a kvalitní nabídku možností pro smysluplné využívání volného času
dětí a mládeže včetně té, která je ohrožena sociální exkluzí.

Vazba na opatření

Opatření 2.2.4 Využití areálu Na Nivách pro Středisko volného
času Trutnov

Aktivita

2.2.4.1: Využití areálu Na Nivách

Popis aktivity

Nastavení a stabilizace provozu areálu Na Nivách nejen ve
prospěch účastníků zájmových útvarů, ale i široké veřejnosti.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Středisko volného času, Trutnov ve spolupráci s projektovým
týmem SVČ

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020

Odhad rozpočtu aktivity

bude upřesněno

Připravenost aktivity k realizaci

částečně v realizaci - příprava

Opatření 2.2.5 Podpora zájmové a spolkové činnosti
Udržovat a aktualizovat efektivní systém podpory zájmové a spolkové činnosti ve městě, motivovat neziskový
sektor k tvorbě produktů pro potřebné cílové skupiny. Podpora rozvoje dobrovolnictví.
Vazba na opatření

Opatření 2.2.5 Podpora zájmové a spolkové činnosti

Aktivita

2.2.5.1: Dotační systém podpory zájmové a spolkové činnosti

Popis aktivity

Zachovat a v případě potřeby také přizpůsobit systém
získávání dotací z rozpočtu města potřebám v oblasti zájmové
a spolkové činnosti, a to včetně udržení a dalšího rozvoje
dobrovolnictví ve městě.

Předpokládaný odpovědný subjekt

MěÚ Trutnov - Odbor finanční MěÚ ve spolupráci s dalšími
odbory MěÚ, a to s ohledem na zaměření zájmové a spolkové
činnosti

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020 - 2025

Odhad rozpočtu aktivity

nelze odhadnout (dle potřeb subjektů, resp. potřebné míry
podpory dané cílové skupiny)

Připravenost aktivity k realizaci

v realizaci
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Opatření 2.2.6 Mapování potřeb a názorů
Systematicky mapovat potřeby a spokojenost v oblasti nabídky volného času – zpětná vazba prostřednictvím
průzkumu spokojenosti obyvatel.
Vazba na opatření

Opatření 2.2.6 Mapování potřeb a názorů

Aktivita

2.2.6.1: Monitoring potřeb a spokojenosti obyvatel

Popis aktivity

Systematicky mapovat potřeby a spokojenost v oblasti
nabídky volného času – zpětná vazba prostřednictvím
průzkumu spokojenosti obyvatel.

Předpokládaný odpovědný subjekt

MěÚ Trutnov, Odbor Kanceláře MěÚ - oddělení komunikace

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020 - 2025

Odhad rozpočtu aktivity

neupřesněno

Připravenost aktivity k realizaci

nerealizováno

Priorita 2.3: Sociální a zdravotní služby
SC2.3: Ve spolupráci s partnery z veřejného i soukromého sektoru vytvořit podmínky pro efektivní fungování
sítě sociálních a zdravotních služeb na území města, která bude pokrývat aktuální potřeby jednotlivých
cílových skupin ve městě.
Opatření 2.3.1 Rozvoj sociálních služeb
Ve spolupráci s partnery město zajistí realizaci a pravidelnou aktualizaci Střednědobého plánu sociálních služeb,
který bude přehledně prezentovat nabídku sociálních a zdravotních služeb ve městě a okolí.
Vazba na opatření

Opatření 2.3.1 Rozvoj sociálních služeb

Aktivita

2.3.1.1: Naplňování střednědobého plánu rozvoje SS

Popis aktivity

Každoroční zpracování akčního plánu a jeho realizace. Pro
roky 2020 - 2023 bude zpracován nový střednědobý plán
rozvoje SS.

Předpokládaný odpovědný subjekt

MěÚ Trutnov - Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví,
Řídící skupina procesu KPSS

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020 akční plán, 2021 - 2023 (nový střednědobý plán rozvoje
SS)

Odhad rozpočtu aktivity

nelze odhadnout (náklady na formální zajištění procesu KPSS
budou hrazeny z projektu KHK)

Připravenost aktivity k realizaci

Střednědobý plán rozvoje SS 2018 - 2020 zpracován, akční
plán na rok 2020 se průběžně připravuje, Střednědobý plán SS
2021 - 2023 doposud nepřipraven.
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Opatření 2.3.2 Údržba nemovitostí v majetku města
Připravit projekty zaměřené na modernizaci (vnější i vnitřní) objektů určených pro poskytování sociálních služeb
včetně zkvalitnění jejich vybavení.
Vazba na opatření

Opatření 2.3.2 Údržba nemovitostí v majetku města

Aktivita

2.3.2.1: Pravidelná údržba, obnova či modernizace budov
a pozemků poskytovatelů sociálních služeb

Popis aktivity

Zpracování každoročního plánu údržby, obnovy či modernizace
budov a pozemků, svěřených poskytovatelům sociálních
služeb zřizovaných městem Trutnovem k hospodaření, a jeho
realizace.

Předpokládaný odpovědný subjekt

PO města - poskytovatelé SS, MěÚ Trutnov - Odbor sociálních
věcí, školství a zdravotnictví, Odbor finanční

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020

Odhad rozpočtu aktivity

neupřesněno (dle potřeb jednotlivých příspěvkových
organizací, důležité je promítnout náklady již do provizoria na
následující rok)

Připravenost aktivity k realizaci

neupřesněno

Priorita 2.4: Bezpečnost
SC2.4: Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti obyvatel a návštěvníků města a intenzivně
spolupracovat se všemi zainteresovanými subjekty v oblasti bezpečnosti, veřejného pořádku a prevence
kriminality.
Opatření 2.4.1 Plán prevence kriminality
Ve spolupráci s klíčovými partnery zajistit aktualizaci a realizaci Plánu prevence kriminality.
Vazba na opatření

Opatření 2.4.1 Plán prevence kriminality

Aktivita

2.4.1.1: Plnění plánu prevence kriminality

Popis aktivity

Ve spolupráci s klíčovými partnery zajistit aktualizaci a plnění
Plánu prevence kriminality.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Městská policie Trutnov - koordinátor prevence kriminality

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2019 - 2025

Odhad rozpočtu aktivity

12 tis. Kč/rok

Připravenost aktivity k realizaci

v realizaci
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Vazba na opatření

Opatření 2.4.1 Plán prevence kriminality

Aktivita

2.4.1.2: Rozvoj a modernizace kamerového systému (MKDS)

Popis aktivity

Rozšíření kamerového systému, digitalizace, zajištění serverů
pro úložiště dat. Modernizace kamerového systému úřadu
MěÚ.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Městská policie Trutnov – ředitel

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020 - 2025

Odhad rozpočtu aktivity

0,5 mil. Kč

Připravenost aktivity k realizaci

v přípravě

Vazba na opatření

Opatření 2.4.1 Plán prevence kriminality

Aktivita

2.4.1.3: Forenzní značení jízdních kol a kompenzačních
pomůcek

Popis aktivity

Pokračování v projektu forenzního identifikačního značení (FIZ).

Předpokládaný odpovědný subjekt

Městská policie Trutnov - koordinátor prevence kriminality

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2019 - 2025

Odhad rozpočtu aktivity

20 tis. Kč/rok

Připravenost aktivity k realizaci

v realizaci

Vazba na opatření

Opatření 2.4.1 Plán prevence kriminality

Aktivita

2.4.1.4: Bezpečná škola

Popis aktivity

Ve spolupráci s PČR a dalšími subjekty provést cvičení
s nabídkou tísňových tlačítek s napojením na PCO.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Městská policie Trutnov – ředitel MP, MěÚ - Odbor sociálních
věcí, školství a zdravotnictví

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020 - 2022

Odhad rozpočtu aktivity

20 tis. Kč/rok

Připravenost aktivity k realizaci

v přípravě
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Vazba na opatření

Opatření 2.4.1 Plán prevence kriminality

Aktivita

2.4.1.5: Práce se seniory ,, Nedej se!“

Popis aktivity

Seminář k proškolení a osvojení nácviku konverzace a jednání proti
nekalým prodejcům, tzv. šmejdům.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Městská policie Trutnov - koordinátor prevence kriminality, MěÚ Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2019 - 2025

Odhad rozpočtu aktivity

2 tis. Kč/rok

Připravenost aktivity k realizaci

v realizaci

Opatření 2.4.2 Preventivní projekty Královéhradeckého kraje
Ve spolupráci s partnery zajistit na území města realizaci celorepublikových i krajských preventivních projektů
zaměřených na různé cílové skupiny.
Vazba na opatření

Opatření 2.4.2 Preventivní projekty Královéhradeckého kraje

Aktivita

2.4.2.1: Ochrana obětí trestných činů

Popis aktivity

Seminář pro klíčové partnery podílející se na práci s oběťmi
trestných činů.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Městská policie Trutnov - koordinátor prevence kriminality

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020

Odhad rozpočtu aktivity

15 tis. Kč

Připravenost aktivity k realizaci

v přípravě
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Priorita 2.5: Školství
SC2.5: Aktivně vytvářet a zlepšovat podmínky pro dlouhodobě kvalitní vzdělávání v městem zřizovaných
školách a školských zařízeních.
Opatření 2.5.1 Vzdělávání v MŠ, ZŠ, ZUŠ a školských zařízeních
Podporovat dlouhodobý proces zvyšování kvality vzdělávání v městem zřizovaných školách a školských
zařízeních, spolupracovat přitom s vedením těchto organizací. V rámci zkvalitňování vzdělávání se zaměřit
především na efektivní a praktickou spolupráci všech škol a školských zařízení ve městě, a to za účelem co
nejlepšího uplatnění jejich absolventů na trhu práce. Podílet se na přípravě koncepcí a strategií, které rozvíjejí
potenciál a kompetence dětí, žáků, studentů a jejich pedagogů.
Vazba na opatření
Aktivita

Popis aktivity

Předpokládaný odpovědný subjekt

Opatření 2.5.1 Vzdělávání v MŠ, ZŠ, ZUŠ a školských
zařízeních
2.5.1.1: Pravidelná setkávání zástupců škol a ŠZ na území
města
Podporovat a účastnit se pravidelných setkávání zástupců škol
a školských zařízení na území města. Výstupy z těchto setkání
využít ke zvyšování kvality vzdělávání v městem zřizovaných
školách a ŠZ a při tvorbě souvisejících koncepcí a strategií
v oblasti školství.
Ředitelé městem zřizovaných škol a ŠZ, MěÚ Trutnov - Odbor
sociálních věcí, školství a zdravotnictví

Předpokládaný termín realizace (od-do)

průběžně

Odhad rozpočtu aktivity

nelze odhadnout

Připravenost aktivity k realizaci

je třeba navázat na již realizovaná pravidelná setkávání
ředitelů městem zřizovaných ZŠ

Opatření 2.5.2 Infrastruktura v oblasti školství
Plánovat a zajistit pravidelnou údržbu a dle možností také obnovu či modernizaci objektů (budov a pozemků),
které byly svěřeny do správy městem zřizovaných škol a školských zařízení, a to včetně jejich vybavenosti.
Vazba na opatření

Opatření 2.5.2 Infrastruktura v oblasti školství

Aktivita

2.5.2.1: Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ V Domcích

Popis aktivity

Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ V Domcích.

Předpokládaný odpovědný subjekt

MěÚ Trutnov - Odbor rozvoje města

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2019

Odhad rozpočtu aktivity

15 mil. Kč

Připravenost aktivity k realizaci

probíhá realizace
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Vazba na opatření

Opatření 2.5.2 Infrastruktura v oblasti školství

Aktivita

2.5.2.2: Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Mládežnická

Popis aktivity

Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Mládežnická a výstavba
sportovní haly.

Předpokládaný odpovědný subjekt

MěÚ Trutnov - Odbor rozvoje města

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2021

Odhad rozpočtu aktivity

34 mil. Kč

Připravenost aktivity k realizaci

v přípravě projektová dokumentace

Vazba na opatření

Opatření 2.5.2 Infrastruktura v oblasti školství

Aktivita

2.5.2.3: Zateplení a výměna oken ZŠ R. Frimla

Popis aktivity

Zateplení a výměna oken ZŠ R. Frimla.

Předpokládaný odpovědný subjekt

MěÚ Trutnov - Odbor rozvoje města

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2021+

Odhad rozpočtu aktivity

neupřesněno

Připravenost aktivity k realizaci

neupřesněno

Vazba na opatření

Opatření 2.5.2 Infrastruktura v oblasti školství

Aktivita

2.5.2.4: Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ R. Frimla

Popis aktivity

Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ R. Frimla.

Předpokládaný odpovědný subjekt

MěÚ Trutnov - Odbor rozvoje města

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020

Odhad rozpočtu aktivity

15 mil. Kč

Připravenost aktivity k realizaci

připravuje se projektová dokumentace

31

Vazba na opatření
Aktivita
Popis aktivity
Předpokládaný odpovědný subjekt

Opatření 2.5.2 Infrastruktura v oblasti školství
2.5.2.5: Pravidelná údržba, obnova či modernizace budov
a pozemků škol a školských zařízení
Zpracování ročního plánu údržby, obnovy či modernizace
budov a pozemků, svěřených školám a školským zařízením
zřizovaným městem Trutnov k hospodaření, a jeho realizace.
Příspěvkové organizace města, MěÚ Trutnov - Odbor
sociálních věcí, školství a zdravotnictví, Odbor finanční

Předpokládaný termín realizace (od-do)

průběžně

Odhad rozpočtu aktivity

aktuálně nelze odhadnout (dle potřeb jednotlivých
příspěvkových organizací, finanční krytí promítnout již do
provizoria na příští rok)

Připravenost aktivity k realizaci

neupřesněno

Priorita 2.6: Prorodinná politika
SC2.6: Trutnov - město přátelské k rodině. Vytvořit podmínky pro podporu rodin, soudržnost obyvatelstva
a pro příchod nových obyvatel.
Opatření 2.6.1 Vznik nových bytů pro mladé domácnosti
Vytipování bytových jednotek, které by bylo možné pronajímat jako byty pro mladé domácnosti, popř. realizace
projektů podporujících vznik nových bytů pro mladé.
Vazba na opatření
Aktivita

Popis aktivity

Předpokládaný odpovědný subjekt

Opatření 2.6.1 Vznik nových bytů pro mladé domácnosti
2.6.1.1: Zpracování Analýzy bydlení ve městě a využití části
městských bytů pro mladé rodiny
Zmapovat stav městského bytového fondu a jeho dosavadní
využívání danou cílovou skupinou + zájem mladých rodin o tzv.
“startovací byty”. V kontextu s výsledky analýzy zvážit
případné podání žádostí v rámci výzev k získání dotací za
účelem přestavby či modernizace stávajících objektů bydlení.
MEBYS s.r.o., MěÚ Trutnov - Odbor majetku města, Odbor
sociálních věcí, školství a zdravotnictví v případě přesahu do
“sociální roviny” řešení tohoto opatření

Předpokládaný termín realizace (od-do)

průběžně

Odhad rozpočtu aktivity

aktuálně nelze odhadnout (až po zpracování analýzy bydlení)

Připravenost aktivity k realizaci

aktuálně jsou shromažďovány podklady pro analýzu bydlení ve
městě za účelem řešení sociálního bydlení
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Opatření 2.6.2 Podpora táborů
Posláním táborů je poskytnout pracujícím rodičům v době letních a podzimních prázdnin hlídání jejich dětí
a těmto dětem zajistit kvalitně strávený volný čas se spoustou zajímavých aktivit, které by se v budoucnu mohly
stát jejich koníčky. Tábory jsou určeny pro děti ve věku 6 - 12 let.
Vazba na opatření

Opatření 2.6.2 Podpora táborů

Aktivita

2.6.2.1: Vytvoření podmínek pro realizace táborů

Popis aktivity
Předpokládaný odpovědný subjekt

Zmapování organizátorů táborů a jejich zaměření + hledání
vhodných forem podpory těchto volnočasových aktivit pro
děti ze strany města.
organizátoři příměstských táborů (ZŠ, sportovní oddíly,
neziskové organizace, soukromé subjekty)

Předpokládaný termín realizace (od-do)

průběžně

Odhad rozpočtu aktivity

nelze odhadnout (dle potřeb jednotlivých organizátorů
případná podpora v rámci dotace z rozpočtu města)

Připravenost aktivity k realizaci

doposud neřešeno

Opatření 2.6.3 Podpora zdravého životního stylu rodiny
Podpora akcí zaměřených na rodinu (např. „Trutnovský den pro rodinu“, „Rozhýbejme Trutnov“) a zdraví (např.
„Den zdraví“ ve spolupráci s trutnovskou nemocnicí).
Vazba na opatření

Opatření 2.6.3 Podpora zdravého životního stylu rodiny

Aktivita

2.6.3.1: Pořádání tradiční akce pro rodiny a širokou veřejnost

Popis aktivity

Předpokládaný odpovědný subjekt
Předpokládaný termín realizace (od-do)
Odhad rozpočtu aktivity
Připravenost aktivity k realizaci

Propojení Trutnovského dne pro rodinu a Dne zdraví, rozšíření
akce i na okolní obce (za spolupráce se SOVK), zaměření nejen
na zdravý životní styl rodiny, ale i na její potřeby (případně
potřeby některých rodinných příslušníků) v sociální oblasti.
MěÚ Trutnov - Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví,
Oblastní charita Trutnov, při rozšíření za hranice města i SOVK
a další obce z blízkého okolí
2020+
150 tis. Kč, částečně může být financováno také z projektu
KHK (tato akce byla mezi schválenými aktivitami)
nepřipraveno (budou probíhat jednání k budoucí podobě
a rozsahu akce)
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Opatření 2.6.4 Budování a modernizace sportovní infrastruktury a rekonstrukce ploch pro trávení volného
času pro všechny cílové skupiny (mezigenerační hřiště, kombinovaná /workout hřiště apod.)
Vybraná hřiště budou opatřena moderním pryžovým povrchem s grafikou pro míčové hry i další sportovní
využití (např. nácvik motorických dovedností pro nejmenší děti apod.). Budou instalovány nové sportovní prvky
a prvky na posílení či protažení organizmu vhodné i pro seniory.

Vazba na opatření

Opatření 2.6.4 Budování a modernizace sportovní
infrastruktury a rekonstrukce ploch pro trávení volného času
pro všechny cílové skupiny

Aktivita

2.6.4.1: Budování a modernizace sportovní infrastruktury a
rekonstrukce ploch pro trávení volného času

Popis aktivity

Budování
a modernizace
sportovní
infrastruktury
a rekonstrukce ploch pro trávení volného času pro všechny
cílové skupiny ve městě i příměstských lesích.

Předpokládaný odpovědný subjekt

MěÚ Trutnov - Odbor rozvoje města, Lesy a parky Trutnov,
s. r. o., Technické služby Trutnov, s. r. o.

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020 - 2025

Odhad rozpočtu aktivity

neupřesněno

Připravenost aktivity k realizaci

průběžně v realizaci

Vazba na opatření

Opatření 2.6.4 Budování a modernizace sportovní
infrastruktury a rekonstrukce ploch pro trávení volného času
pro všechny cílové skupiny

Aktivita

2.6.4.2: Budování a modernizace dětských hřišť

Popis aktivity

Budování a modernizace dětských hřišť - jak pro děti
předškolního věku, tak také pro ostatní věkové kategorie dětí ve městě.

Předpokládaný odpovědný subjekt

MěÚ Trutnov - Odbor rozvoje města, Technické služby
Trutnov, s. r. o.

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2019 - 2025

Odhad rozpočtu aktivity

neupřesněno

Připravenost aktivity k realizaci

průběžně v realizaci
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PO 3: Infrastruktura a životní prostředí
Priorita 3.1: Vnější napojení města
SC3.1: Urychlit dopravní napojení města na nadregionální systémy dálnic a rychlostních komunikací včetně
souvisejících staveb.
Opatření 3.1.1 Dálnice D11
Ve spolupráci s partnery v regionu, politickou reprezentací Královéhradeckého kraje a dalšími významnými
subjekty sledovat, připomínkovat a prosazovat realizaci dostavby dálnice D11, a to jak ve směru Trutnov –
Praha, tak ve směru Trutnov – Polská republika. V mezích působnosti města komunikovat dostavbu D11 jak
s občany, tak s ŘSD.
Vazba na opatření

Opatření 3.1.1 Dálnice D11

Aktivita

3.1.1.1: Podpora výstavby dálnice D11

Popis aktivity

Posílit roli města Trutnova jako prostředníka mezi investorem,
projektanty a obyvateli města, komunikovat problematiku
výstavby dálnice s obyvateli formou pořádání debat či setkání
s dotčenými obyvateli a zástupci investora a projektanta tak,
aby došlo k eliminaci rizik spojených s výstavbou dálnice pro
obyvatele i samotnou výstavbou dálnice.

Předpokládaný odpovědný subjekt

město Trutnov - MěÚ

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2019 - 2025

Odhad rozpočtu aktivity

neupřesněno

Připravenost aktivity k realizaci

v realizaci
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Opatření 3.1.2 Přechod Královec
Město Trutnov a Policie ČR – Dopravní inspektorát Trutnov budou aktivně spolupracovat a koordinovaně
postupovat při jednání za zachování omezení tonáže na úseku komunikace I/16 Trutnov – Královec. Prověřit
mezivládní smlouvu a analyticky podložit dopad otevření komunikace pro těžkou nákladní dopravu směrem do
města.
Vazba na opatření
Aktivita

Popis aktivity

Opatření 3.1.2 Přechod Královec
3.1.2.1: Zajištění udržitelnosti tranzitní dopravy ve městě
Trutnov po dostavbě polské dálnice S3 na hraniční přechod
Lubawka
S ohledem na očekávanou dřívější dostavbu polské dálniční
sítě k hraničnímu přechodu v Lubawce reálně hrozí přenesení
tranzitní dopravy do města Trutnova. Prověřit možnosti
zachovat stávající omezení pro těžkou nákladní dopravu,
zavést koordinační schůzky mezi dotčenými subjekty a obcemi
na trase ve snaze zabránit vedení těžké nákladní dopravy po
trase stávající silnice I/16 do doby dostavby úseku dálnice D11
- 1109 Trutnov - státní hranice ČR/PL.

Předpokládaný odpovědný subjekt

MěÚ Trutnov - Odbor rozvoje města, Policie ČR

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2021 - 2025

Odhad rozpočtu aktivity

neupřesněno

Připravenost aktivity k realizaci

připraveno k realizaci

Opatření 3.1.3 Silnice I/37 včetně řešení západního obchvatu města
Město bude iniciovat návrh zlepšení kapacity a zvýšení bezpečnosti komunikace I/37 (stoupací a předjíždějící
pruhy). Aktivity tohoto opatření budou načasovány ve vztahu k výstavbě dálnice Jaroměř – Trutnov.
Vazba na opatření
Aktivita

Popis aktivity

Opatření 3.1.3 Silnice I/37 včetně řešení západního obchvatu
města
3.1.3.1: Zajištění bezpečného dopravního napojení na dálnici
D11 do doby její dostavby na státní hranici ČR/PL
Za situace, kdy by mělo být zřejmé, že dojde k urychlení
výstavby úseku D11 1109 a nebude možné jej propojit
s úsekem D11 1107 (Jaroměř), iniciovat opatření vedoucí ke
zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu na stávající silnici
I/37 z důvodu jejího předpokládaného přetížení v důsledku
přenesení provozu z nedokončené dálnice D11.

Předpokládaný odpovědný subjekt

MěÚ Trutnov - Odbor rozvoje města, Policie ČR

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2024 - 2030

Odhad rozpočtu aktivity

neupřesněno

Připravenost aktivity k realizaci

dle potřeby
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Vazba na opatření
Aktivita

Popis aktivity

Opatření 3.1.3 Silnice I/37 včetně řešení západního obchvatu
města
3.1.3.2: Po dokončení dálnice D11 prověřit potřebnost
výstavby západního obchvatu města (přeložka I/37 a I/14)
Po dostavbě dálnice D11 a sjezdu od Stříteže vyhodnotit
dopravní zátěž pro městskou část Bojiště a prověřit potřebnost
výstavby západního obchvatu města. Obchvat by měl být
řešen jako přeložky stávajících částí komunikací I. tř.
procházejících zastavěným území města (I/14 a I/37).

Předpokládaný odpovědný subjekt

MěÚ Trutnov - Odbor rozvoje města, ŘSD ČR

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2024 - 2025

Odhad rozpočtu aktivity

neupřesněno

Připravenost aktivity k realizaci

dle potřeby
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Priorita 3.2: Doprava přes město
SC3.2: Trvale zlepšovat podmínky pro dopravu přes město a zkvalitňovat komunikační sítě na území města za
účelem zvýšení průjezdnosti a bezpečnosti silničního provozu.
Opatření 3.2.1 Plán udržitelné městské mobility (PUMM)
Vytvořit a realizovat Plán udržitelné městské mobility Trutnova (PUMM), tj. koncepci trvale udržitelného
dopravního systému pro město a jeho spádové okolí v časových horizontech 2025, 2030 a 2040. Koncepce bude
založena na nových principech plánování v souladu s národní a krajskou politikou a politikou Evropské unie.
Plán zahrne dlouhodobou, integrovanou dopravní strategii s cílem uspokojení potřeb mobility lidí i podniků ve
městě a okolí včetně zajištění lepší kvality života obyvatel. Plán koordinuje územní a dopravní plánování,
navržený dopravní systém zajistí dostupnost všem cílovým skupinám, preferuje udržitelné formy dopravy
s omezením dopadu na životní prostředí a spotřebu energie a bezpečnou dopravu se snížením počtu kritických
míst. Závazným výstupem bude Akční plán udržitelné městské mobility, definující navržená opatření pro
naplnění stanovených cílů na období 5 let v souladu s rozpočtovým výhledem města. Dokument se po svém
projednání stane výchozím dokumentem, který je podkladem pro další aktualizace současných strategických
a územně plánovacích dokumentů města.
Rámcový obsah, který by mohl být zpracováním PUMM řešen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

Modely dopravy;
Návrh dopravní politiky pro období 2020 – 2030;
Návrh opatření 2020 – 2030;
Výhledová koncepce dopravy po roce 2030;
Akční plán prioritních opatření k realizaci na období 5 let;
Generel bezbariérových tras;
Hodnocení cyklistické dopravy na celé síti a návrh cyklistických tras a staveb cyklistické dopravy
pro odstranění úzkých/nebezpečných míst včetně mobiliáře pro cyklistickou dopravu;
Rozptylová studie včetně modelování opatření při zvýšení zatížení tranzitní dopravou na území
města po dobudování polské části D11 (nárůst osobní automobilové dopravy, nárůst nákladní
dopravy nad 3,5 tuny), zhodnocení zdravotních dopadů pro občany města;
Omezení vjezdu nákladní dopravy;
Návrh staveb pěší dopravy;
Vytvoření variantní parkovací politiky;
Návrh staveb veřejné dopravy.

Vazba na opatření

Opatření 3.2.1 Plán udržitelné městské mobility (PUMM)

Aktivita

3.2.1.1: Vypracování plánu udržitelné městské mobility

Popis aktivity

Vytvořit a realizovat Plán udržitelné městské mobility
Trutnova (PUMM), tj. koncepci trvale udržitelného dopravního
systému pro město a jeho spádové okolí v časových
horizontech 2025, 2030 a 2040.

Předpokládaný odpovědný subjekt

MěÚ Trutnov - Odbor rozvoje města

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020 - 2022

Odhad rozpočtu aktivity

2,5 - 4 mil. Kč

Připravenost aktivity k realizaci

nepřipraveno
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Opatření 3.2.2 Efektivní modernizace komunikací ve městě
Vypracovat investiční plán zásadních rekonstrukcí, modernizací a výstavby dopravní infrastruktury na území
města a v místních částech v následujících pěti letech a zajistit realizaci těchto naplánovaných aktivit. Jednotlivé
dopravní stavby v návaznosti na PUMM na území města vždy koordinovat s vlastníky a správci sítí. Před každou
plánovanou rekonstrukcí bude posouzena dopravní situace v dané lokalitě, bude zpracován plán krizových
objízdných tras páteřních komunikací.
Vazba na opatření
Aktivita
Popis aktivity
Předpokládaný odpovědný subjekt

Opatření 3.2.2 Efektivní modernizace komunikací ve městě
3.2.2.1: Vytvoření a aktualizace plánu oprav komunikací
v návaznosti na plán udržitelné městské mobility
Vytvoření a aktualizace plánu oprav komunikací v návaznosti
na plán udržitelné městské mobility.
MěÚ Trutnov - Odbor rozvoje města, Technické služby Trutnov
s.r.o.

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020 - 2024

Odhad rozpočtu aktivity

neupřesněno

Připravenost aktivity k realizaci

s ohledem na vazbu na plán udržitelné městské mobility dosud
nerealizováno

Vazba na opatření

Opatření 3.2.2 Efektivní modernizace komunikací ve městě

Aktivita

3.2.2.2: Rekonstrukce ulice Národní

Popis aktivity

Rekonstrukce ulice Národní.

Předpokládaný odpovědný subjekt

MěÚ Trutnov - Odbor rozvoje města

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020

Odhad rozpočtu aktivity

10 mil. Kč

Připravenost aktivity k realizaci

zpracována projektová dokumentace

Vazba na opatření

Opatření 3.2.2 Efektivní modernizace komunikací ve městě

Aktivita

3.2.2.3: Rekonstrukce ulice Nad Jezem

Popis aktivity

Rekonstrukce ulice Nad Jezem.

Předpokládaný odpovědný subjekt

MěÚ Trutnov - Odbor rozvoje města

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2021

Odhad rozpočtu aktivity

20 mil. Kč

Připravenost aktivity k realizaci

zpracována projektová dokumentace
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Vazba na opatření

Opatření 3.2.2 Efektivní modernizace komunikací ve městě

Aktivita

3.2.2.4: Vybudování okružní křižovatky v ulici Pražská,
Žižkova

Popis aktivity

Vybudování okružní křižovatky na silnici I. třídy Pražská.

Předpokládaný odpovědný subjekt

město Trutnov - vedení města, MěÚ Trutnov - Odbor rozvoje
města, ŘSD ČR

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2022

Odhad rozpočtu aktivity

neupřesněno (akce bude hrazena z rozpočtu ŘSD ČR)

Připravenost aktivity k realizaci

zpracovává se studie proveditelnosti

Vazba na opatření

Opatření 3.2.2 Efektivní modernizace komunikací ve městě

Aktivita

3.2.2.5: Dopravní propojení Dolní Staré Město - Nové Dvory

Popis aktivity

Vybudování okružní křižovatky v ulici Horská a nového
dopravního propojení na komunikaci v ulici Za Úpou
a Dolnoměstská včetně nového mostu přes Úpu.

Předpokládaný odpovědný subjekt

MěÚ Trutnov - Odbor rozvoje města

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2022 - 2025

Odhad rozpočtu aktivity

neupřesněno

Připravenost aktivity k realizaci

na část území je zpracována územní studie

Vazba na opatření

Opatření 3.2.2 Efektivní modernizace komunikací ve městě

Aktivita

Popis aktivity

3.2.2.6: Rekonstrukce komunikace v ulici Anenská, Nové
Dvory
Rozšíření komunikace v ulici Anenská a vybudování
jednostranného chodníku. Jedná se o podmínku vyplývající
z regulačního plánu Trutnov - Nové Dvory, která umožní
individuální bytovou výstavbu rodinných domů.

Předpokládaný odpovědný subjekt

MěÚ Trutnov - Odbor rozvoje města

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2021

Odhad rozpočtu aktivity

neupřesněno

Připravenost aktivity k realizaci

záměr
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Vazba na opatření

Opatření 3.2.2 Efektivní modernizace komunikací ve městě

Aktivita

3.2.2.7: Komunikace Poříčí u Trutnova - Nové Dvory

Popis aktivity

Prověřit variantu dopravního propojení částí města Poříčí
u Trutnova a Nových Dvorů jako alternativy posilující možnost
připojení osobní automobilové dopravy pro budoucí
individuální bytovou výstavbu na Nových Dvorech a současně
jako potenciálního řešení pro ulehčení dopravní zátěže na
páteřních komunikacích ve městě (ulic Polská, Náchodská a na
České čtvrti).

Předpokládaný odpovědný subjekt

MěÚ Trutnov - Odbor rozvoje města

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2025

Odhad rozpočtu aktivity

neupřesněno

Připravenost aktivity k realizaci

záměr

Opatření 3.2.3 Komunikace pro pěší
Zvyšovat bezpečnost a zkvalitňovat pohyb pěších úpravou, modernizací a budováním nových pěších komunikací
ve městě a podél průtahů silnic v místních částech - Babí, Voletiny, Lhota, Libeč, Poříčí, Starý a Nový Rokytník,
Střítež, ul. Rýchorská a dalších částí města, které budou zasaženy tranzitní dopravou z nedobudované dálnice
D11.
Vazba na opatření

Opatření 3.2.3 Komunikace pro pěší

Aktivita

3.2.3.1: Budování komunikací pro pěší

Popis aktivity

Vybudování komunikací a stezek pro pěší v jednotlivých
městských částech.

Předpokládaný odpovědný subjekt

MěÚ Trutnov - Odbor rozvoje města

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2019 - 2025

Odhad rozpočtu aktivity

neupřesněno

Připravenost aktivity k realizaci

v realizaci projektová příprava výstavby chodníku v městské
části Babí, Voletiny; v ostatních případech dosud nezahájeno
(Libeč, Starý Rokytník)
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Vazba na opatření
Aktivita
Popis aktivity
Předpokládaný odpovědný subjekt
Předpokládaný termín realizace (od-do)
Odhad rozpočtu aktivity
Připravenost aktivity k realizaci

Opatření 3.2.3 Komunikace pro pěší
3.2.3.2: Vybudování bezpečného křížení chodců a cyklistů se
silnicí I/16 v lokalitě u kina
Zrušení stávajícího přechodu pro chodce v ulici Na Struze na
silnici I/16 u kina a vytvoření mimoúrovňového křížení
(podchodu).
město Trutnov - vedení města, MěÚ Trutnov - Odbor rozvoje
města, ŘSD ČR
2021
neupřesněno (náklady ponese ŘSD ČR společně s náklady na
rekonstrukci mostu)
v realizaci - aktuálně ve fázi zpracování studie proveditelnosti,
předpoklad realizace v rámci rekonstrukce mostu přes řeku
Úpu

Vazba na opatření

Opatření 3.2.3 Komunikace pro pěší

Aktivita

3.2.3.3: Rekonstrukce pěší zóny ul. Horská

Popis aktivity

Rekonstrukce veřejného prostoru stávající pěší zóny v ulici
Horská v úseku od Krakonošova nám. po nám. Republiky
v návaznosti na výsledek architektonické soutěže.

Předpokládaný odpovědný subjekt

MěÚ Trutnov - Odbor rozvoje města

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020

Odhad rozpočtu aktivity

30 mil. Kč

Připravenost aktivity k realizaci

zpracovává se projektová dokumentace

Vazba na opatření

Opatření 3.2.3 Komunikace pro pěší

Aktivita

3.2.3.4: Rekonstrukce zóny pro chodce a cyklisty - nábřeží
Václava Havla - Horní Promenáda

Popis aktivity

Rekonstrukce veřejného prostoru stávající pěší zóny na
nábřeží Václava Havla, Dolní a Horní Promenády.

Předpokládaný odpovědný subjekt

MěÚ Trutnov, Odbor rozvoje města

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2024+

Odhad rozpočtu aktivity

80 mil. Kč

Připravenost aktivity k realizaci

záměr
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Opatření 3.2.4. Podpora bezbariérovosti
Obnova a modernizace chodníků, zídek a schodišť na území města. Rekonstrukce úseků cest, schodišť
a chodníků, které jsou ve špatném stavu po mnoha letech používání a jež povedou k zlepšení bezbariérové
dostupnosti.
Vazba na opatření

Opatření 3.2.4. Podpora bezbariérovosti

Aktivita

3.2.4.1: Trutnov bez bariér

Popis aktivity

Zmapování a vytipování lokalit a míst, která jsou zásadní
překážkou bezbariérovosti, a návrh řešení.

Předpokládaný odpovědný subjekt

MěÚ Trutnov - Odbor rozvoje města, Odbor majetku

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2019 - 2025

Odhad rozpočtu aktivity

neupřesněno

Připravenost aktivity k realizaci

v realizaci u budovy MěÚ, budovy UFFO

Opatření 3.2.5 Orientace po městě
Město bude spolupracovat s poskytovateli navigací na zajištění dostatečných kvalitních a přehledných
informací, které budou využity pro efektivní a bezpečný pohyb po městě a místních částech. Uživatelé budou
mít k dispozici kvalitní a dostatečné informace pro orientaci ve městě, parkování (možnosti, vytíženost
parkovacích zón, počty volných míst aj.), nabídku alternativních tras v případě hustého provozu nebo
komplikací.
Vazba na opatření

Opatření 3.2.5 Orientace po městě

Aktivita

3.2.5.1: Orientace po městě

Popis aktivity

Město bude spolupracovat s poskytovateli navigací na zajištění
dostatečných kvalitních a přehledných informací, které budou
využity pro efektivní a bezpečný pohyb po městě a místních
částech. Uživatelé budou mít k dispozici kvalitní a dostatečné
informace pro orientaci ve městě, parkování (možnosti,
vytíženost parkovacích zón, počty volných míst aj.), nabídku
alternativních tras v případě hustého provozu nebo
komplikací.

Předpokládaný odpovědný subjekt

MěÚ Trutnov - Odbor výstavby (silniční správní úřad)

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2019 - 2025

Odhad rozpočtu aktivity

max. 10 tis. Kč

Připravenost aktivity k realizaci

v realizaci
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Vazba na opatření

Opatření 3.2.5 Orientace po městě

Aktivita

3.2.5.2: Orientační tabule

Popis aktivity

Předpokládaný odpovědný subjekt

Udržovat a neustále aktualizovat vnitřní informační systém
města (směrové cedule k důležitým cílům) pro snadnou
orientaci pěších, cyklistů i řidičů motorových vozidel
vč. informačního systému o obsazenosti parkovišť aj.
MěÚ Trutnov - Odbor rozvoje města, Technické služby Trutnov
s. r. o.

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2019 - 2025

Odhad rozpočtu aktivity

neupřesněno

Připravenost aktivity k realizaci

v realizaci

Opatření 3.2.6 Dopravní osvěta
Zpracovat návrh aktivit a nástrojů, které přispějí k osvětě všech účastníků silničního provozu a povedou ke
zvýšení bezpečnosti silničního provozu na území města a místních částí.
Vazba na opatření

Opatření 3.2.6 Dopravní osvěta

Aktivita

3.2.6.1: Dopravní osvěta

Popis aktivity

Zpracování návrhů aktivit a nástrojů, které přispějí k osvětě
účastníků silničního provoz - od dětí po seniory - a jejich
následná realizace

Předpokládaný odpovědný subjekt

Policie České republiky, Městská policie Trutnov

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2019 - 2025

Odhad rozpočtu aktivity

neupřesněno

Připravenost aktivity k realizaci

částečně v realizaci
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Priorita 3.3: Doprava v klidu
SC3.3: Vytvořit efektivní systém parkování v jednotlivých lokalitách ve městě prostřednictvím výběru
nejefektivnějšího řešení.
Opatření 3.3.1 Organizační změny v systému parkování
Zmapovat a prověřit stávající systém parkování ve městě – vytíženost jednotlivých parkovacích zón, počty
volných kapacit atd., na základě výsledků vytipovat nejvíce exponované lokality (centrum města, parkoviště
U studny, část města Kryblice aj.) a navrhnout řešení, která v těchto lokalitách přinesou efektivní regulaci
parkování, např. zpoplatnění exponovaných lokalit a uplatnění progresivní sazby, tak aby řidiči byli motivováni
využít parkování na dobu nezbytně nutnou. Při mapování budou také vytipovány lokality vhodné pro výstavbu
parkovacích domů.
Vazba na opatření

Opatření 3.3.1 Organizační změny v systému parkování

Aktivita

3.3.1.1: Organizační změny v systému parkování

Popis aktivity

Předpokládaný odpovědný subjekt

Zmapovat a prověřit stávající systém parkování ve městě –
vytíženost jednotlivých parkovacích zón, počty volných kapacit
atd., na základě výsledků vytipovat nejvíce exponované
lokality (centrum města, parkoviště U studny, část města
Kryblice aj.) a navrhnout řešení, která v těchto lokalitách
přinesou efektivní regulaci parkování, např. zpoplatnění
exponovaných lokalit a uplatnění progresivní sazby, tak aby
řidiči byli motivováni využít parkování na dobu nezbytně
nutnou. Při mapování budou také vytipovány lokality vhodné
pro výstavbu parkovacích domů.
MěÚ Trutnov - Odbor rozvoje města, Městská policie Trutnov,
město Trutnov - vedení města

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2019 - 2025

Odhad rozpočtu aktivity

neupřesněno

Připravenost aktivity k realizaci

v realizaci
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Opatření 3.3.2 Řešení nevyhovujícího parkování ve vybraných obytných zónách
Zmapovat situaci dopravy v klidu na jednotlivých sídlištích a v obytných zónách, ve spolupráci s vlastníky
bytových domů připravit návrh nejefektivnějších možností zvýšení počtu stání v těchto lokalitách a realizovat
tato řešení.
Vazba na opatření

Opatření 3.3.2 Řešení nevyhovujícího parkování ve
vybraných obytných zónách

Aktivita

3.3.2.1: Parkování ve vybraných obytných zónách

Popis aktivity

Zmapovat situaci dopravy v klidu na jednotlivých sídlištích
a v obytných zónách, ve spolupráci s vlastníky bytových domů
připravit návrh nejefektivnějších možností zvýšení počtu stání
v těchto lokalitách a realizovat tato řešení.

Předpokládaný odpovědný subjekt

MěÚ Trutnov - Odbor rozvoje města, Městská policie Trutnov

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2019 - 2025

Odhad rozpočtu aktivity

neupřesněno

Připravenost aktivity k realizaci

v přípravě

Vazba na opatření

Opatření 3.3.2 Řešení nevyhovujícího parkování ve
vybraných obytných zónách

Aktivita

3.3.2.2: Parkování v lokalitě Kryblice

Popis aktivity

Rozšíření počtu parkovacích míst v lokalitě Kryblice, zejména
v okolí Oblastní nemocnice Trutnov a v areálu nemocnice.

Předpokládaný odpovědný subjekt

MěÚ Trutnov - Odbor rozvoje města, Královéhradecký kraj

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2019 - 2025

Odhad rozpočtu aktivity

neupřesněno

Připravenost aktivity k realizaci

v realizaci - studie proveditelnosti výstavby parkoviště nad
areálem Oblastní nemocnice Trutnov; prověření možnosti
rozšířit parkoviště v ulici U Nemocnice

Vazba na opatření

Opatření 3.3.2 Řešení nevyhovujícího parkování ve
vybraných obytných zónách

Aktivita

3.3.2.3: Parkování a doprava v lokalitě Česká čtvrť

Popis aktivity

Změna organizace dopravy za účelem optimalizace ve
spolupráci s Dopravní fakultou Univerzity Pardubice;
průběžná realizace navržených opatření vč. rekonstrukce
ulice Národní a dalších ulic v dané lokalitě.

Předpokládaný odpovědný subjekt

MěÚ Trutnov - Odbor rozvoje města

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2019 - 2025

Odhad rozpočtu aktivity

neupřesněno

Připravenost aktivity k realizaci

v realizaci
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Vazba na opatření

Opatření 3.3.2 Řešení nevyhovujícího parkování ve
vybraných obytných zónách

Aktivita

3.3.2.4: Parkování v lokalitě Zelená louka

Popis aktivity

Rozšíření počtu parkovacích míst v lokalitě sídliště Zelená
louka - studie proveditelnosti, vyhodnocení a následná
realizace opatření.

Předpokládaný odpovědný subjekt

MěÚ Trutnov - Odbor rozvoje města

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2019 - 2025

Odhad rozpočtu aktivity

neupřesněno

Připravenost aktivity k realizaci

v závěru roku 2019 bude patrně zadána studie revitalizace
sídliště Zelená louka, která by měla řešit i problematiku
dopravy

Opatření 3.3.3 Parkovací domy
U lokalit vytipovaných v rámci opatření 3.3.1 navrhnout případné technické řešení výstavby parkovacích domů
včetně urbanistických limitů, zvážit podmínky proveditelnosti (např. provoz, financování) a aktivně vyhledávat
investory pro realizaci těchto staveb. Při realizaci zvážit i zajištění doplňkových služeb pro alternativní dopravní
prostředky např. dobíjecí stanice pro elektromobily, elektrokola.
Vazba na opatření

Opatření 3.3.3 Parkovací domy

Aktivita

3.3.3.1: Parkovací domy

Popis aktivity

U lokalit
vytipovaných
v rámci
opatření
3.3.2.2.
a 3.3.2.4 navrhnout případné technické řešení výstavby
parkovacích domů včetně urbanistických limitů, zvážit
podmínky proveditelnosti (např. provoz, financování) a aktivně
vyhledávat investory pro realizaci těchto staveb.
Při realizaci zvážit i zajištění doplňkových služeb pro
alternativní dopravní prostředky, např. dobíjecí stanice pro
elektromobily, elektrokola.

Předpokládaný odpovědný subjekt

MěÚ Trutnov - Odbor rozvoje města

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020 - 2025

Odhad rozpočtu aktivity

neupřesněno

Připravenost aktivity k realizaci

v přípravě
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Priorita 3.4: Alternativní formy dopravy a podpora MHD
SC3.4: Rozvíjet v regionu síť cyklistických stezek a cyklotras jak pro dopravní, tak pro turistické účely
a vytvářet podmínky pro rozvoj dalších alternativních způsobů dopravy.
Opatření 3.4.1 Cyklostezka podél Úpy
Dokončit prodloužení Městské cyklostezky podél Úpy do Poříčí a nalézt a připravit bezpečné možnosti napojení
dalších částí města na páteřní městskou cyklostezku KČT č. 22 podél Úpy včetně napojení cyklostezky na
Labskou cyklotrasu.
Vazba na opatření

Opatření 3.4.1 Cyklostezka podél Úpy

Aktivita

3.4.1.1: Cyklostezka podél řeky Úpy

Popis aktivity

Dokončit realizaci cyklostezky v části Poříčí (k ČEZ - EPO)
s následnou realizací do Bohuslavic a Adamova s napojením
městské části Lhota u Trutnova; v Horním Starém Městě
zrealizovat prodloužení cyklostezky na hranici k.ú. Mladé Buky,
a to i ve formě cyklotrasy. Zvážit zkapacitnění stezky
a zmapovat riziková místa a jejich následnou eliminaci.

Předpokládaný odpovědný subjekt

MěÚ Trutnov - Odbor rozvoje města

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020 - 2025

Odhad rozpočtu aktivity

neupřesněno

Připravenost aktivity k realizaci

v realizaci prodloužení z Horního Starého Města do Kalné
Vody; prodloužení do Bohuslavic a Adamova ve fázi zadání
studie proveditelnosti

Opatření 3.4.2 Cyklostezky a cyklotrasy na území města a v místních částech
Zajistit zpracování cyklistické dopravy ve městě v rámci PUMM a na základě výstupů upravit a doplnit síť
komunikací pro cyklisty, zvýšit bezpečnost pohybu cyklistů po městě, vytipovat možnosti realizace vyhrazených
pruhů pro cyklisty na stávajících komunikacích ve městě, doplnit mobiliář a potřebné doprovodné
infrastruktury pro cyklistickou dopravu.
Vazba na opatření

Opatření 3.4.2 Cyklostezky a cyklotrasy na území města
a v místních částech

Aktivita

3.4.2.1: Stezky a trasy pro cyklisty na území města

Popis aktivity

Prověřit napojení místní části Voletiny v rámci rekonstrukce ul.
Voletinská a Lípového náměstí a komplexního řešení dopravy
v lokalitě (i v souvislosti s plánovanou výstavbou obchvatu
v souvislosti se stavbou D11); napojení obchodní zóny
Krkonošská přes ulici Mírovou …

Předpokládaný odpovědný subjekt

MěÚ Trutnov - Odbor rozvoje města, Odbor majetku města

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020 - 2025

Odhad rozpočtu aktivity

neupřesněno

Připravenost aktivity k realizaci

v realizaci studie proveditelnosti napojení Obchodní zóny
Krkonošská
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Opatření 3.4.3 Kvalitní MHD
Zvýšení komfortu MHD, využití inteligentních zastávek, bezbariérovost zastávek. Zvýšit preferenci MHD
u veřejnosti. Zahrnout MHD do krajského IDS včetně využití železnice.
Vazba na opatření

Opatření 3.4.3 Kvalitní MHD

Aktivita

3.4.3.1: Efektivní MHD

Popis aktivity
Předpokládaný odpovědný subjekt

Optimalizace linek MHD za účelem zkvalitnění dopravní
obslužnosti jednotlivých městských částí, a to i ve vazbě na
krajský integrovaný dopravní systém.
MěÚ Trutnov - Odbor výstavby - dopravní úřad, město
Trutnov - vedení města

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2019 - 2025

Odhad rozpočtu aktivity

neupřesněno

Připravenost aktivity k realizaci

v realizaci - rozšíření počtu spojů do městské části Oblanov

Vazba na opatření

Opatření 3.4.3 Kvalitní MHD

Aktivita
Popis aktivity

3.4.3.2: Aplikace umožňující sledovat aktuální polohu spoje
MHD
Rozšíření aplikace města o modul umožňující sledovat aktuální
polohu spojů MHD vč. času příjezdu na konkrétní autobusovou
zastávku dle lokace uživatele aplikace.

Předpokládaný odpovědný subjekt

MěÚ Trutnov, Odbor Kancelář MěÚ - oddělení komunikace

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2019 - 2025

Odhad rozpočtu aktivity

0,1 mil. Kč

Připravenost aktivity k realizaci

prozatím pozastaveno

Vazba na opatření

Opatření 3.4.3 Kvalitní MHD

Aktivita

Popis aktivity

Předpokládaný odpovědný subjekt

3.4.3.3: Modernizace informačního systému a hlavních stanic
MHD
Zavedení elektronických ukazatelů příjezdů a odjezdů linek
MHD na důležitých stanicích MHD (Horská, autobusové
nádraží; Horní Staré Město, Zelená Louka; Polská; Poříčí,
náměstí).
MěÚ Trutnov - Odbor rozvoje města, Odbor výstavby - silniční
správní úřad

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020+

Odhad rozpočtu aktivity

neupřesněno

Připravenost aktivity k realizaci

nepřipraveno
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Vazba na opatření
Aktivita
Popis aktivity

Opatření 3.4.3 Kvalitní MHD
3.4.3.4: Vyřešení prostoru autobusové zastávky U Hřiště celkové řešení prostoru
S odkazem na bod 3.4.3.3. vyřešit celkově prostor
u autobusové
zastávky
U Hřiště
(tj.
prostor
pro
otáčení/parkování autobusů MHD).

Předpokládaný odpovědný subjekt

MěÚ Trutnov - Odbor rozvoje města

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020+

Odhad rozpočtu aktivity

neupřesněno

Připravenost aktivity k realizaci

nepřipraveno

Opatření 3.4.4 Zázemí pro cestující na autobusovém nádraží
Aktivně hledat řešení pro vybudování obslužného zázemí na autobusovém nádraží v Horské ulici.
Vazba na opatření

Opatření 3.4.4 Zázemí pro cestující na autobusovém nádraží

Aktivita

3.4.4.1: Zázemí pro cestující na autobusovém nádraží

Popis aktivity

Předpokládaný odpovědný subjekt

Aktivně hledat řešení pro vybudování obslužného zázemí na
autobusovém nádraží v Horské ulici, jakož i hledat možnosti
získání pozemků pro případné komplexní řešení lokality
u soudu.
město Trutnov - vedení města, MěÚ Trutnov - Odbor majetku
města, Odbor rozvoje města

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2019+

Odhad rozpočtu aktivity

neupřesněno

Připravenost aktivity k realizaci

v realizaci
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Priorita 3.5: Technická infrastruktura
SC 3.5: Zvyšovat kvalitu života ve městě (včetně integrovaných obcí) a vytvářet podmínky pro další rozvoj
modernizací a budováním moderní technické infrastruktury.
Opatření 3.5.1 Technická infrastruktura na území města a v místních částech
Připravit projekty na doplnění a modernizaci inženýrských sítí ve městě a místních částech ve spolupráci se
správci sítí.
Vazba na opatření
Aktivita
Popis aktivity

Opatření 3.5.1 Technická infrastruktura na území města
a v místních částech
3.5.1.1: Technická infrastruktura na území města a v místních
částech
Připravit projekty na doplnění a modernizaci inženýrských sítí
ve městě a místních částech ve spolupráci se správci sítí vč.
časového výhledu realizace těchto opatření.

Předpokládaný odpovědný subjekt

MěÚ Trutnov - Odbor rozvoje města, Odbor majetku města

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2019 - 2025

Odhad rozpočtu aktivity

neupřesněno

Připravenost aktivity k realizaci

v realizaci

Vazba na opatření

Opatření 3.5.1 Technická infrastruktura na území města
a v místních částech

Aktivita

3.5.1.2: Rozvody CZT (centrální zásobování teplem)

Popis aktivity

Připravit ve spolupráci s ČEZ, a.s. Teplárny Poříčí u Trutnova
návrh technického řešení včetně časového výhledu realizace
těchto opatření na umístění stávajících venkovních rozvodů
CZT pod zem.

Předpokládaný odpovědný subjekt

MěÚ Trutnov - Odbor rozvoje města, Odbor majetku města

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2019 - 2025

Odhad rozpočtu aktivity

neupřesněno

Připravenost aktivity k realizaci

v přípravě
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Opatření 3.5.2 Veřejné osvětlení
Zmapovat situaci ve využívání veřejného osvětlení a iniciovat změnu regulace veřejného osvětlení dle
aktuálních potřeb města, přejít na inteligentní řízení veřejného osvětlení a doplnit veřejné osvětlení
v potřebných lokalitách.
Vazba na opatření

Opatření 3.5.2 Veřejné osvětlení

Aktivita

3.5.2.1: Moderní a úsporné veřejné osvětlení

Popis aktivity

Předpokládaný odpovědný subjekt

Zmapovat situaci ve využívání veřejného osvětlení a iniciovat
změnu regulace veřejného osvětlení dle aktuálních potřeb
města, přejít na inteligentní řízení veřejného osvětlení
a doplnit veřejné osvětlení v potřebných lokalitách.
město Trutnov - vedení města, MěÚ Trutnov - Odbor majetku
města - energetik města

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2019 - 2025

Odhad rozpočtu aktivity

neupřesněno

Připravenost aktivity k realizaci

v realizaci

Opatření 3.5.3 Kanalizace
Zmapovat situaci v oblasti odkanalizování městských částí a lokalit a iniciovat změny likvidace zejména
splaškových vod formou napojení na stávající kanalizační síť města.
Vazba na opatření

Opatření 3.5.3 Kanalizace

Aktivita

3.5.3.1: Kanalizace Babí

Popis aktivity

Vybudování splaškové kanalizační sítě v městské části Babí.

Předpokládaný odpovědný subjekt

MěÚ Trutnov - Odbor rozvoje města

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2021

Odhad rozpočtu aktivity

25 mil. Kč

Připravenost aktivity k realizaci

zpracovává se projektová dokumentace

Vazba na opatření

Opatření 3.5.3 Kanalizace

Aktivita

3.5.3.2: Kanalizace Libeč

Popis aktivity

Vybudování splaškové kanalizační sítě v městské části Libeč.

Předpokládaný odpovědný subjekt

VAK Trutnov a.s.

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2024

Odhad rozpočtu aktivity

44 - 74 mil. Kč (variantní řešení)

Připravenost aktivity k realizaci

zpracovaná studie k záměru
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Vazba na opatření

Opatření 3.5.3 Kanalizace

Aktivita

3.5.3.3: Kanalizace Lhota u Trutnova

Popis aktivity

Vybudování splaškové kanalizační sítě v městské části Lhota
u Trutnova.

Předpokládaný odpovědný subjekt

VAK Trutnov a.s.

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2021-2025

Odhad rozpočtu aktivity

33 - 40 mil. Kč (variantní řešení)

Připravenost aktivity k realizaci

zpracovaná studie k záměru

Vazba na opatření

Opatření 3.5.3 Kanalizace

Aktivita

3.5.3.4: Kanalizace Dolce

Popis aktivity

Vybudování splaškové kanalizační sítě v rekreační oblasti
Dolce. Odkanalizování rekreačních objektů pro zajištění vyšší
kvality vody v okolních vodních nádržích.

Předpokládaný odpovědný subjekt

VAK Trutnov a.s.

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2021+

Odhad rozpočtu aktivity

neupřesněno

Připravenost aktivity k realizaci

zpracovaná studie k záměru v rámci projektové dokumentace
na odkanalizování Bojiště u Trutnova

Priorita 3.6: Kvalitní městské (fyzické) prostředí
SC 3.6: Vytvářet a udržovat fyzické prostředí ve městě a okolí, tak aby město bylo vnímáno jako atraktivní
a příjemné místo pro život.
Opatření 3.6.1 Revitalizace veřejné zeleně a veřejných ploch
Vytipovat lokality pro revitalizaci a obnovu veřejné zeleně, připravit návrh řešení a následně zajistit realizaci
dílčích připravených projektů, např. oživení promenády (nábřeží Úpy), parky, stromořadí a další. Aktivity
opatření se zaměří také na údržbu kvalitní zeleně a květinové výzdoby v částech města, kde již byly provedeny
úpravy - například Krakonošovo náměstí, okružní křižovatky, Slovanské náměstí a další. V rámci výstavby na
území města identifikovat vhodné plochy pro náhradní výsadbu zeleně.
Vazba na opatření

Opatření 3.6.1 Revitalizace veřejné zeleně a veřejných ploch

Aktivita

3.6.1.1: Park Šestidomí

Popis aktivity

Regenerace stávajícího prostoru parku v lokalitě Šestidomí.

Předpokládaný odpovědný subjekt

MěÚ Trutnov - Odbor rozvoje města

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020

Odhad rozpočtu aktivity

3 mil. Kč

Připravenost aktivity k realizaci

zpracována projektová dokumentace
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Vazba na opatření

Opatření 3.6.1 Revitalizace veřejné zeleně a veřejných ploch

Aktivita

3.6.1.2: Regenerace Lípového nám., Poříčí u Trutnova

Popis aktivity

Regenerace stávajícího prostoru Lípového nám. v Poříčí
u Trutnova a okolí kostela sv. Petra a Pavla.

Předpokládaný odpovědný subjekt

MěÚ Trutnov - Odbor rozvoje města

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2021

Odhad rozpočtu aktivity

20 mil. Kč

Připravenost aktivity k realizaci

zpracovává se projektová dokumentace

Opatření 3.6.2 Humanizace sídliště Zelená louka
Zvýšit kvalitu života na sídlišti Zelená louka prostřednictvím celkových úprav obytného a veřejného prostředí
(modernizace místních komunikací, revitalizace veřejných prostranství, zeleně, regenerace bytových domů,
obnova a doplnění mobiliáře, modernizace veřejného osvětlení apod.) včetně zlepšení kvality ploch pro volný
čas. Při přípravě projektu využít příklady dobré praxe z jiných regionů.
Vazba na opatření

Opatření 3.6.2 Humanizace sídliště Zelená louka

Aktivita

3.6.2.1: Regenerace sídliště Zelená louka

Popis aktivity

Připravit aktualizaci studie regenerace sídliště Zelená louka vč.
řešení problematiky dopravy a parkování.

Předpokládaný odpovědný subjekt

MěÚ Trutnov - Odbor rozvoje města

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2019 - 2020

Odhad rozpočtu aktivity

neupřesněno

Připravenost aktivity k realizaci

v realizaci - příprava zadání
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Opatření 3.6.3 Koordinovaný urbanistický rozvoj lokalit s plánovanou výstavbou
Město si vytipuje klíčové lokality, které považuje za významné z pohledu budoucího rozvoje, bude jednat
s developery o jejich budoucí podobě a aktivně ovlivňovat jejich rozvoj. Město na základě splnění dohodnutých
podmínek zajistí převzetí technické infrastruktury do správy svých organizací.
Vazba na opatření
Aktivita

Popis aktivity

Předpokládaný odpovědný subjekt

Opatření 3.6.3 Koordinovaný urbanistický rozvoj lokalit
s plánovanou výstavbou
3.6.3.1: Koordinovaný urbanistický rozvoj lokalit
s plánovanou výstavbou
Prostřednictvím regulačních plánů pro jednotlivé lokality
stanovit pravidla rozvoje lokalit pro plánovanou výstavbu; ve
spolupráci s potenciálními investory koordinovat výstavbu
infrastruktury nezbytné pro rozvoj lokality.
MěÚ Trutnov - Odbor rozvoje města, město Trutnov - vedení
města

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2019+

Odhad rozpočtu aktivity

neupřesněno

Připravenost aktivity k realizaci

v realizaci

Opatření 3.6.4 Doplnění a modernizace mobiliáře
Město bude pokračovat v doplňování a modernizaci městského mobiliáře na území města.
Vazba na opatření

Opatření 3.6.4 Doplnění a modernizace mobiliáře

Aktivita

3.6.4.1: Doplnění a modernizace městského mobiliáře

Popis aktivity

Průběžná modernizace a doplnění městského mobiliáře.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Technické služby Trutnov, s. r. o., MěÚ - Odbor rozvoje města

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2019+

Odhad rozpočtu aktivity

neupřesněno

Připravenost aktivity k realizaci

v realizaci
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Priorita 3.7: Životní prostředí
SC 3.7: Zvyšovat kvalitu životního prostředí, pečovat o prostředí ve městě i ve volné krajině, zvyšovat kvalitu
ekologického povědomí a zapojení obyvatel.
Opatření 3.7.1 Rozšíření a scelení příměstských lesů
Pokračovat v rozšiřování příměstských lesů o další části (Kacíř, školní polesí), k tomu využít i možnost směny
lesních pozemků (a jejich scelení) v rámci stavby dálnice D11, případně výkupy od sousedních vlastníků,
a v těchto částech zajistit zlepšení prostředí a přizpůsobit je potřebám návštěvníků.
Vazba na opatření

Opatření 3.7.1 Rozšíření a scelení příměstských lesů

Aktivita

3.7.1.1: Příměstské lesy

Popis aktivity

Pokračovat v rozšiřování příměstských lesů o další části (Kacíř,
školní polesí), k tomu využít i možnost směny lesních pozemků
(a jejich scelení) v rámci stavby dálnice D11, případně výkupy
od sousedních vlastníků, a v těchto částech zajistit zlepšení
prostředí a přizpůsobit je potřebám návštěvníků.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Lesy a parky Trutnov s. r. o.

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2019 - 2025

Odhad rozpočtu aktivity

neupřesněno

Připravenost aktivity k realizaci

v realizaci průběžně

Opatření 3.7.2 Zkvalitnění prostředí v příměstských lesích
Pokračovat v realizaci aktivit, které vedou ke zlepšení prostředí v příměstských lesích - doplnění mobiliáře,
vytváření možností pro realizaci dalších netradičních aktivit, propojování jednotlivých částí budováním nových
a údržbou starých cest a pěšin.
Vazba na opatření

Opatření 3.7.2 Zkvalitnění prostředí v příměstských lesích

Aktivita

3.7.2.1: Kvalitní prostředí v příměstských lesích

Popis aktivity

Pokračovat v realizaci aktivit, které vedou ke zlepšení prostředí
v příměstských lesích - doplnění mobiliáře, vytváření možností
pro realizaci dalších netradičních aktivit, propojování
jednotlivých částí budováním nových a údržbou starých cest
a pěšin.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Lesy a parky Trutnov s. r. o.

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2019 - 2025

Odhad rozpočtu aktivity

neupřesněno

Připravenost aktivity k realizaci

v realizaci průběžně
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Opatření 3.7.3 Informační systém v příměstských lesích
Pokračovat v rozvoji informačních systémů pro pohyb v příměstských lesích (značené trasy, stezky, informační
tabule apod.). Pro návštěvníky připravit a vydat kvalitní mapu pro orientaci po příměstských lesích z pohledu
různých cílových skupin - pěší, cyklisté, rodiny s dětmi apod.
Vazba na opatření

Opatření 3.7.3 Informační systém v příměstských lesích

Aktivita

3.7.3.1: Informační systém v příměstských lesích

Popis aktivity

Pokračovat v rozvoji informačních systémů pro pohyb
v příměstských lesích (značené trasy, stezky, informační tabule
apod.). Pro návštěvníky připravit a vydat kvalitní mapu pro
orientaci po příměstských lesích z pohledu různých cílových
skupin - pěší, cyklisté, rodiny s dětmi apod.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Lesy a parky Trutnov s. r. o.

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2019 - 2025

Odhad rozpočtu aktivity

neupřesněno

Připravenost aktivity k realizaci

v realizaci průběžně

Opatření 3.7.4 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta a podpora lesní pedagogiky
Systematicky rozvíjet environmentální vzdělávání a lesní pedagogiku. Realizovat projekty/programy zaměřené
na osvětu a výchovu v environmentální oblasti.
Vazba na opatření

Opatření 3.7.4 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
a podpora lesní pedagogiky

Aktivita

3.7.4.1: Environmentální výchova

Popis aktivity

Systematicky rozvíjet environmentální vzdělávání a lesní
pedagogiku. Realizovat projekty/programy zaměřené na
osvětu a výchovu v environmentální oblasti.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor životního prostředí, Lesy a parky Trutnov s. r. o.

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2019 - 2025

Odhad rozpočtu aktivity

neupřesněno

Připravenost aktivity k realizaci

v realizaci
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Opatření 3.7.5 Efektivní nakládání s odpady
Zdokonalovat systém nakládání s komunálními odpady na území města a v místních částech včetně působení
na obyvatele (viz předchozí opatření).
Vazba na opatření
Aktivita
Popis aktivity
Předpokládaný odpovědný subjekt

Opatření 3.7.5 Efektivní nakládání s odpady
3.7.5.1: Snižování množství plastového odpadu na veřejných
akcích
Zavedení povinnosti používání zálohovaných plastových
kelímků na veřejných akcích pořádaných na území města.
MěÚ Trutnov - Odbor životního prostředí, Odbor majetku
města

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2019 - 2020

Odhad rozpočtu aktivity

neupřesněno

Připravenost aktivity k realizaci

v přípravě

Vazba na opatření

Opatření 3.7.5 Efektivní nakládání s odpady

Aktivita

3.7.5.2: Efektivní systém nakládání s odpady na území města

Popis aktivity

Předpokládaný odpovědný subjekt

Zdokonalovat systém nakládání s komunálními odpady na
území města a v místních částech rozšiřováním počtu sběrných
nádob a osvětovými aktivitami zaměřenými na zvýšení
povědomí občanů a možnosti třídění odpadu; rozšířit sběrné
nádoby na separovaný odpad do centra města formou k tomu
uzpůsobených odpadkových košů. Vytipování lokalit vhodných
pro umístění podzemních kontejnerů na separovaný odpad.
MěÚ Trutnov - Odbor životního prostředí, svozová společnost
Transport Trutnov s. r. o.

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2019 - 2025

Odhad rozpočtu aktivity

neupřesněno

Připravenost aktivity k realizaci

v realizaci
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Opatření 3.7.6 Snižování energetické náročnosti veřejných budov
Připravit projekty zaměřené na snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností
obvodových a střešních konstrukcí budov ve vlastnictví města a jeho organizací a realizace dalších opatření
vedoucích ke snížení energetické náročnosti budov, např. technologie pro regulaci tepla.
Vazba na opatření

Opatření 3.7.6 Snižování energetické náročnosti veřejných
budov

Aktivita

3.7.6.1: Snižování energetické náročnosti veřejných budov

Popis aktivity

Předpokládaný odpovědný subjekt

Připravit projekty zaměřené na snižování spotřeby energie
zlepšením tepelně technických vlastností obvodových
a střešních konstrukcí budov ve vlastnictví města a jeho
organizací a realizace dalších opatření vedoucích ke snížení
energetické náročnosti budov, např. technologie pro regulaci
tepla.
MěÚ Trutnov - Odbor majetku města - energetik města, Odbor
rozvoje města, Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2019 - 2025

Odhad rozpočtu aktivity

neupřesněno

Připravenost aktivity k realizaci

částečně v realizaci - získána dotace na výměnu oken
a regulaci topení v budově MěÚ Trutnov - předpoklad
realizace nejpozději do 09/2021 - předpoklad energetické
úspory až 40 %
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