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A. ROZVOJ MĚSTA, VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST 

A.1 Zlepší se komunikace mezi veřejností a radnicí  
A.1.1 Informovat občany o činnosti veřejné správy 
 
A.1.2 Zajistit zpětnou vazbu 
 
A.1.3 Umožnit diskusi veřejnosti k věcem veřejným 
Náměty: 
  Památková zóna – zvážit její velikost a vhodnost. 
  Zlepšit fungování stavebního úřadu. 
 

 
A. 2 Městský úřad bude regulovat činnosti ovlivňující vzhled města 
Náměty: 

Znečišťování veřejných prostranství psími exkrementy. 
 

 
A. 3 Město vytvoří vhodné podmínky pro zaměstnanost 
Náměty: 
 Průmyslová zóna. 
 Dostatek pracovních příležitostí. 
 
 
B. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
B.1 Bude řešena problematika odpadového hospodářství  
 
B.1.1 Snížit objem směsného odpadu 
Náměty: 
 Zefektivnit celý systém. 
 Separovat textil. 
 
B.1.2 Vyřešit sběr bioodpadu z domácností 
Náměty: 
 Kompostování. 
 
B.1.3 Optimalizovat odpadové hospodářství 
Náměty: 
 Vyřešit umístění sběrného dvora. 
 Zvýhodnit ty, kdo třídí – všichni platí stejně. 
 Kontrola nakládání s odpady u firem. 
 

 



B.2 Bude podporováno ekologické chování  
 
B.2.1 Podporovat ekologickou osvětu 
Náměty: 
 V rámci např. Dne Země uklidit část města. 
 Minimalizovat chemická hnojiva. 
 Odstranit nevhodné pálení odpadů + kontrola (i firem). 

 
B.3 Zdravé město Lomnice nad Popelkou bude atraktivním místem pro život  
 
B.3.1 Dosáhnout uklizeného a čistého města 
Náměty: 
 Zlepšení soužití se psy. 
 Zavést odpadové koše na psí exkrementy. 
 Zlepšit údržbu zeleně v obci. 
 Zajistit veřejné WC. 
 V okolí nádraží dbát na bezpečnost skladování stavebních materiálů. 
 
B.3.2 Vysazovat a udržovat městskou zeleň 
Náměty: 
 Revitalizace zeleně na území města. 
 
 
C. ZDRAVOTNICTVÍ, SOCIÁLNÍ OBLAST 
 
C.1 Bude zajištěn optimální rozsah sociálních služeb  
 
C.1.1 Zajistit bezbariérové přístupy 
Náměty: 
 Výtah v DPS. 

 
C.2 Budou vytvořeny podmínky pro spokojený život obyvatel města  
 
C.2.1 Zlepšit podmínky pro život seniorů 
Náměty:  

Rozšířit služby pro seniory (terénní, sociální).  
Domovinka pro seniory (denní pobyt). 
Ambulantní péče pro seniory se specifickými obtížemi. 

 Umožnit dožít starým lidem v jejich přirozeném prostředí. 
 
C.2.2 Zajistit provoz aktivních klubů pro děti a mládež 
Náměty: 
 Kulturní vyžití pro mladé. 

 
C.3 Zajistit lékařskou péči 
Náměty:  
 Zajistit psychologa. 
 Zajistit lékařskou péči za odcházející lékaře. 
 Zajistit poradnu (komunitu) pro závislé s odborným vedením. 
 Umožnit přístup k informacím o odborných lékařích – kde, kdo. 
 



D. VOLNÝ ČAS, KULTURA, SPORT 
 
D.1 Budou podporovány sportovní činnosti ve městě  
 
D.1.1 Podporovat areál letního stadionu 
Náměty: 

Zajištění stavu veřejné zeleně, stavu oplocení, lavičky. 
 
D.1.2 Přístavba tělocvičen 
Náměty: 
 Dořešit otázky spojené s využíváním přístavby a odhlučnění. 
 
D.1.3 Nová sportoviště 
Náměty: 
 Vybudovat stezku pro cyklisty a kolečkové brusle. 
 

 
D.2 Bude zajištěna podpora místních tradic  
 
D.2.1 Prezentovat odkazy významných osobností 
Náměty: 
 Pamětní desky významným rodákům. 
 
D.2.2 Podporovat a propagovat osvědčené akce 
Náměty: 
 Větší propagace a nabídka sportovních a kulturních aktivit města. 
 
D.2.3 Propagace města 
Náměty: 
 Vydat publikaci o Lomnici. 
 

 
D.3 Bude rozvíjen cestovní ruch  
 
D.3.1 Vytvořit podmínky pro rozšíření muzea 
Náměty: 
 Postupné rozšíření do celého objektu Hrubého domu. 
 

 
D.4 Zajistit dostatek prostoru pro mládež 
 
D.4.1 Budou dobudovány prostory DDM  
 
D.4.2 Volný čas mladých 
Náměty: 
 Prostor pro setkávání mládeže – nízkoprahové centrum. 
 Vytvořit víceúčelový areál pro mládež a rodiny s dětmi. 
 

 
D.5 Regenerace památek 
Náměty: 
 Urychleně řešit havarijní stav některých památek. 

 



D.6 Divadlo 
Náměty: 
 Málo využívané divadlo – dát častěji možnost vystoupit dětem. 
 Zabývat se cenou vstupného do divadla. 
 
 
 

E. ŠKOLSTVÍ, VZDĚLÁVÁNÍ  
 
E.1 Školství bude směřovat k ekologizaci provozu a bude vychovávat k šetrnému vztahu 
k životnímu prostředí  
Náměty:  

Solární kolektory na střeše „haly” při ZŠ. 
Osazení termostatických ventilů v ZŠ. 

 
 

E.2 Bude dořešena rekonstrukce budovy 
Náměty:  
 Dostavba půdních prostor v ZŠ. 
 Bezbariérový přístup – výtah v ZŠ. 
 Modernizace školní jídelny a varny v ZŠ. 

 
E.3 Budou zkvalitněny podmínky v oblasti vzdělávání a výchovy  
Náměty:  
 Více finančních prostředků do školství. 

 
E.4 Budou podporovány volnočasové aktivity dětí  
Náměty:  
 Vytvořit další prostory pro možnosti trávení volného času. 
 Prevence soc. patol. jevů + spolupráce všech zúčastněných složek. 

 
E.5 Školství jako priorita města  
Náměty:  
 Udržet střední školství ve městě. 
 
 
F. PODNIKÁNÍ, CESTOVNÍ RUCH, ZEMĚDĚLSTVÍ 
 
F.1 Bude kladen důraz na rozvoj cestovního ruchu 
Námět:  
 Podpora vzniku ubytovacích a stravovacích kapacit. 
 Podpora turistických produktů. 
 Větší zainteresovanost města v oblasti cestovního ruchu (spolupráce s podnikateli) – 
společná jednání. 
 Navigační a informační systém. 

 
F.2 Dobrá dopravní obslužnost 
Náměty: 
 Nedopustit rušení spojů (vlaky, autobusy). 

 



F.3 Bude podporováno zemědělství 
Náměty: 
 Podpora zemědělského podnikání – obdělávaná krajina, údržba půdního fondu. 
 Vlastní výroba potravin – ne dovoz. 
 
F.4 Zemědělství podporující ekologii 
Náměty: 
 Ochrana zemědělské půdy – bez průmyslových hnojiv. 
 
 
 
G. DOPRAVA, INFRASTRUKTURA 
 
G.1 Budou podporovány vhodné formy dopravy  
 
G.1.1 Výstavba cyklostezek, výhled nových a podpora cyklistiky 
Náměty:  

Cyklostezky po městě – např. z Nového Města na autobusové nádraží. 
 

G.2 Bude vyřešena silniční síť, chodníky  
 
G.2.1 Zvýšit bezpečnost chodců 
Náměty:  
 Odklízení sněhu. 
 Odklízení autovraků. 
 
G.2.2 Optimalizace dopravního provozu ve městě 
Náměty:  

Obchvat města. 
Doprava kamene z Košťálova po železnici. 
Cesta na Tábor v zimě – jednosměrka, snížení rychlosti. 

 
G.2.3 Modernizovat silniční síť 
Náměty:  

Obnova asfaltových povrchů. 
 
G.2.4 Modernizovat síť chodníků 
 
G.2.5 Vytvořit dostatečnou kapacitu parkovacích ploch 

 
G.3 Bude předcházeno kriminalitě  
 
G.3.1 Spolupráce s Policií 
Náměty: 
 Větší zapojení Policie do života města. 
 Více pěších pochůzek. 
 Razantnější přístup k řešení přestupků. 
 
G.3.2 Kamerový systém 
 
G.3.3 Zajistit větší bezpečnost na silnicích – mládež za volantem 

 



G.4 Bude vyřešena infrastruktura 
Náměty: 
 Dostavba vodoinstalační a kanalizační sítě. 
 Plynofikace v Nádražní ulici. 
 Osvětlení Nádražní ulice. 

 
G.5 Bude řešeno nadregionální dopravní spojení 
Náměty: 
 Rychlostní silnice R35. 
 Řešit dopravní navigaci od Turnova a Jičína. 
 
 
 
 


