
 
Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích 

 
zpracovaný na základě výsledků veřejného fóra ze dne 8. dubna 2008 

 
 
 
A.   Doprava 
          
         A.1.  Město bude prostorem nejen pro auta  
 

      A.1.1   Opravy komunikací a chodníků  
                   - dokončení oprav Havlíčkova náměstí 
                   -  projednání možnosti propojení supermarketů Penny a Diskont Plus    

                      bezbariérovým  chodníkem 
                   Odpovědnost: Město – HO 
                   Spolupráce:  starosta 
                   Realizace: 2008 

 
      A.1.2    Zlepšení zimní údržby komunikací, zejména v centru města – veřejná zakázka    
                   na dodávku komplexních služeb údržby MK a veřejných prostranství 
                   Odpovědnost: Město – HO 

       Realizace: 2008 - 2009 
 

        Náměty pro příští období: 
 

      1.         Podpora vybudování dopravního obchvatu města na silnici I/27, aktivní  
                  spolupráce města s ŘSD při přípravě výstavby 
                   
                  Plánovaná realizace: 2009 - 2015  
 
      2.         Postupné řešení problematiky parkování ve všech částech města 
                  -  problematika parkování  nákladních aut po Přešticích a autobusů a kamionů na    
                      parkovištích u Penny 

-  parkování osobních aut v Palackého ulici 
-  zřízení nového parkoviště u hřbitova                

                  Plánovaná realizace: 2009 - 2011 
       
        
      3.        Odstranění prašnosti a hlučnosti dopravy v Nepomucké ulici  
                  Plánovaná realizace: 2010 - 2011 
 
 
A.2. Hromadná doprava bude sloužit měnícím se potřebám obyvatel 
         
        A.2.1. Spolupráce s ČSAD,  Plzeňským krajem a okolními obcemi při koordinaci   

jízdních řádů hromadné dopravy 
                  Odpovědnost: Město – OSD 
                  Spolupráce:  starosta 
                  Realizace:  průběžně  
 
 
 



 
        A.2.2.  Rozšíření spojů MHD mezi Skočicemi, Žerovicemi a městem i na pátek 
                   Odpovědnost: Město – OSD 
                   Spolupráce:  ČSAD Přeštice 
                   Realizace: 2008  
 
        A.2.3.  Zavedení měsíčního předplatného MHD Přeštice 
                    Odpovědnost: Město – OSD 
                    Spolupráce:  ČSAD Přeštice 
                    Realizace: 2008 s účinností od 1. 1. 2009 
 
Náměty pro příští období: 
 
        1.         Koordinace MHD Přeštice se spoji ČD a ČSAD 
                    Plánovaná realizace:  2009 - 2010 
  
        2.          Zlepšení prostředí autobusové zastávky (autobusových zastávek) na náměstí 
                     Plánovaná realizace: 2009 
           

 
B. Bezpečnost a veřejný pořádek 

 
B.1.  Obyvatelé i návštěvníci se ve městě budou cítit bezpečněji 
 
         B.1.1. Zřízení vlastní městské Policie (pro zlepšení dohledu nad zajištěním klidu  
                    a  pořádku v okolí dětských hřišť, zvýšení kontrol dodržování veřejného  
                    pořádku ve večerních a nočních hodinách o víkendech, dohled nad hernami  
                    a nočními kluby) 

                       Odpovědnost: Město – místostarosta 
                       Spolupráce:  OSD 
                       Realizace: 2008 s účinností od 2009 
 
            B.1.2  Zvýšení bezpečnosti chodců zřízením dalších přechodů pro chodce   
                       v Palackého ulici a tř. 1. máje v oblasti Na Chmelnicích 
                       Odpovědnost: Město –  ORRŽP 
                       Spolupráce:  OSD  
                       Realizace: 2008           
 
            B.1.3. Zvýšení bezpečnosti pravidelnou prořezávkou stromů a keřů, zejména keřů   
                       bránících ve výhledu na křižovatkách 
                       Odpovědnost: Město – HO 
                       Spolupráce:  OSD 
                       Realizace: průběžně 
 
            B.1.4. Provádění důsledné kontrolyu dodržování OZV č. 5/2006 o provozování  
                       výherních hracích přístrojů  
                       Odpovědnost: Město – RM 
                       Spolupráce:  výbory ZM, HO 

                    Realizace: průběžně 
 
 
 
 
  



 
 

Náměty pro příští období: 
 

1. Omezení počtu výherních hracích přístrojů, heren,  popř. jejich provozní doby,  
                                  nepovolování zřízení dalších. 
                                  Předpokládaná realizace: 2009, dále dle legislativních změn 
 

              2.      Zvýšení bezpečnosti chodců zřízením dalších přechodů pro chodce  ve městě  
                       i v místních částech,  zvýrazněním značení vytipovaných přechodů ve městě  

                                  Předpokládaná realizace: 2009 -2010  
 
 
               B.2.   Pravidelné informování občanů o pokračující přípravě a výstavbě   
                         protipovodňových  opatření přispěje ke zvýšení pocitu bezpečí obyvatel  
                         příbřežních částí města   

       
             B.2.1. Článek v Přeštických novinách věnující se problematice prováděných    
                        protipovodňových opatření min. dvakrát ročně po celou dobu realizace 

                              Odpovědnost: Město – komise ŽP 
                        Spolupráce:  redakce PN 
                        Realizace:  2008 - 2012 
 

 
B.3.  Čistota města bude přispívat ke zlepšení zdraví obyvatel  
 
         B.3.1. Zlepšení situace v odvozu odpadů, zejména pořádku kolem kontejnerů na  
                    odpady – smluvní zabezpečení s vítězem připravované veřejné zakázky na  
                    odvoz odpadů a úklid města 

                       Odpovědnost: Město – HO 
                    Realizace: 2008 s účinností od 2009 
 
         B.3.2.  Vydání nové vyhlášky o pohybu psů na veřejném  prostranství 

                        Odpovědnost: Město – KT 
                        Spolupráce:  RM, místostarosta 

                    Realizace: 2008 s účinností od 2009 
 
         B.3.3.  Zlepšení monitoringu černých skládek na území města vč. místních částí,  
                    likvidace skládky na Holém vrchu u Skočic 

                       Odpovědnost: Město – HO 
                       Spolupráce:  SDH Skočice 
                       Realizace: 2008, dále průběžně 

 
 

Náměty pro příští období: 
 
                       1.          Zlepšení ukázněnosti majitelů psů, distribuce sáčků a košů na psí výkaly  

                     nejen v v centru města, , zajištění dohledu městské policie. 
                     Plánovaná realizace:  od 2009 průběžně 
 
 
 
 
 



 
 

 
C. Volnočasové aktivity, školství 

 
C.1.  Nabídka sportovních zařízení umožní obyvatelům města aktivní sportovní vyžití  
 
         C.1.1.  Zlepšení péče o tradiční i nové vycházkové trasy a cyklotrasy 

                    Odpovědnost: Město – HO 
                        Realizace:  průběžně 
 
    Náměty pro příští období: 

 
               1.        Vybudování dráhy pro kolečkové bruslení 

                         Plánovaná realizace:  2009 -2010 
 
                        2.          Zařazení výstavby areálu pro cyklokros do strategického plánu rozvoje  

                         města při  jeho aktualizaci,  vytipování vhodné lokality před zahájením  
                         zpracování nového územního plánu                            
                         Plánovaná realizace:  2009 - 2010 

 
 

 C.2.  Pestrá nabídka kulturních a společenských akcí umožní obyvatelům     
          smysluplné využití volného času 

 
                   C.2.1.  Podpora činnosti neziskových organizací působících ve městě, zejména  
                               organizací pro děti a mládež,  

                         Odpovědnost: Město – ZM 
                         Spolupráce:  kulturní komise 
                         Realizace:  průběžně 
 
             C.2.2.  Koordinace nabídek akcí pořádaných neziskovými organizacemi pro děti,   
                         rodiny i dospělé, pomoc při propagaci těchto akcí  
                         Odpovědnost: Město – komise ZMP 
                         Spolupráce:  kulturní komise 
                         Realizace:  průběžně              
 

                C.2.3.   Podpora volnočasových aktivit pro seniory a zdravotně postižené 
                          Odpovědnost: Město – kulturní komise 
                          Spolupráce:  komise ZMP, PSP 
                          Realizace:  průběžně 
 
 
Náměty pro příští období: 

 
                          1.         Podpora vytváření nekuřáckých prostor ve veřejných budovách, na   

                          veřejných prostranstvích a při veřejných akcích, zejména pro mládež             
                          Plánovaná realizace:  od 2009 průběžně 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

D. Sociální služby, zdravotnictví 
 

    
   D.1.  Aktivní pomocí občanům ohroženým sociálním vyloučením nabízí město  
            pomocnou ruku v tíživých životních situacích 
 
            D.2.1. Udržení činnosti komunitního centra v Přešticích 
                       Odpovědnost: Město – ORRŽP 
                       Spolupráce:   OSVZ  
                       Realizace:  od 2008 průběžně 
 
   D.2.  Spoluprací města s lékaři se zlepší dostupnost zdravotnictví pro obyvatele města 

i spádové oblasti Přešticka 
   
             D.2.1. Zlepšení přístupnosti ordinací lékařů vybudováním bezbariérového vstupu do  
                        budovy bývalé polikliniky v Husově 760 
                       Odpovědnost: Město –  HO 
                       Spolupráce: ORRŽP, OSZP Přešticko 
                       Realizace:  2008  
 

                   D.3.2. Projednání možností rozšíření ordinačních hodin u odborných lékařů  
                              Odpovědnost: Město – OSVZ 

                        Spolupráce:  komise ZMP 
                        Realizace:  2008  
 
Náměty pro příští období: 

 
                         1.        Rozšíření pečovatelské služby i na víkendy  

                        Plánovaná realizace:  2009 
 

             2.        Příprava výstavby kombinovaného zařízení pro seniory a zdravotně postižené  
                        v souladu s Komunitním plánem sociálních služeb na Přešticku a  
                        Strategickým plánem rozvoje města Přeštice – zjištění možností financování  
                        z dalších zdrojů 
                        Plánovaná realizace:  2009 – 2010 
         
             3.        Zlepšení přístupnosti ordinací lékařů vybudováním bezbariérových vstupů       

          v dalších lékařských domech ve vlastnictví města 
                                    Plánovaná realizace:  2009 – 2011  
 
 

E. Rozvoj města 
 

E.1.   Podporou podnikatelů pomůže město zajistit chybějící služby 
 
E.1.1. Podpora podnikatelů při výstavbě prodejen a zařízení služeb, které ve městě  
          chybí 

                            Odpovědnost: Město – RM 
                      Spolupráce:  Hospodářská komora Přeštice 
                      Realizace:  průběžně 
  



 
E.1.2. Podpora zájemců o podnikání v průmyslové zóně v areálu bývalé Prefy při  
          jednání s jejím vlastníkem 

                            Odpovědnost: Město – RM 
                      Realizace:  od 2008 podle potřeby 
 

             Náměty pro příští období: 
 

1.        Zvážení možností zřízení průmyslové zóny v oblasti u trasy plánovaného  
           silničního obchvatu města při přípravě územního plánu                          

                       Plánovaná realizace:  2009 -2010 
 
 
               E.2.  Dobrou péčí o veřejná prostranství si společně zpříjemníme život ve městě 
                    
                        E.2.1. Úprava zahrady domu s pečovatelskou službou, výsadba stromů 

                            Odpovědnost: Město – HO 
                       Spolupráce:   komise ŽP 
                       Realizace:  2008  
 
            E.2.2.  Zajištění mobilních WC na parkovišti u Penny marketu 

                             Odpovědnost: Město – HO 
                       Realizace:  2008  
 
   E.3.  Rekonstrukce objektů města přispějí k lepšímu vzhledu města 
 

                        E.3.1. Rekonstrukce lékařského domu Husova 760 
                            Odpovědnost: Město – ORRŽP 

                       Realizace:  2008 – 2009 
 
 
    Náměty pro příští období:          
 
            1.        Příprava rekonstrukce objektu Palackého 460 (modrý dům)                              
                       Plánovaná realizace:  2009  
 

                
 
Zpracovatel: E. Česáková, koordinátorka projektu ZMP                          ............................................ 
 
 
 
Doložka: 
 
Tento komunitní plán byl schválen radou města Přeštice usnesením č. 1044/2008 ze dne 
15. července 2008. 
 

 
Za schvalovatele:  Mgr. Petr Fornouz, starosta města Přeštice                ............................................. 


