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"10P" - Největší problémy definované 12.4.2012 (Očima lidí)
 Zachování střední školy v Jilemnici
 Hraběnka jako sportoviště a rekreační areál – I. etapa:
Realizace asfaltové dráhy a střelnice na Hraběnce
 Zlepšení čistoty města (běžný úklid, sekání, kontrola)
 Vybudování dětských hřišť v zástavbě u MMN a Na Kozinci
 Rozvoj ploch pro výstavbu rodinných domů
 Koncepční řešení rekonstrukce budov obou základních škol
 Koncepční řešení péče o zeleň vč. její systémové údržby
 Stabilizace a rozvoj areálu služeb (bývalého OSP)
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A.

VEŘEJNÁ SPRÁVA,INFORMOVANOST,
STRATEGICKÝ ROZVOJ

A.1

MĚSTO BUDE PODPOROVAT ČINNOSTI VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ

A.1.1 Podpora zachování katastrálního pracoviště v Jilemnici
A.1.2 Podpora zachování Krkonošského muzea v Jilemnici

A.2

NAVÁZAT LEPŠÍ KOMUNIKACI MEZI RADNICÍ A VEŘEJNOSTÍ

A.2.1 Zřídit rezervační on-line systém pro setkávání s úředníky
Popis / Komentář:
 Vytvoření on-line zprostředkování setkání s úředníkem na určitý den a hodinu, nutno vyčlenit činnosti,
u kterých je toto objednání možné.

A.2.2 Informovat občany o činnosti veřejné správy
Náměty / Záměry:
 Lepší umístění úředních desek
 Zlepšit informovanost občanů všech věkových skupin pro návštěvu MěÚ (vytvoření rádce občana v
životních situacích)
 Rozšířit dosah rozhlasu (nyní pouze na náměstí - bude řešeno v rámci krizového řízení)
 Zveřejnit jména a funkce pracovníků MěÚ ve Zpravodaji
 Zveřejnit jména a funkce volených zástupců
 Zasílání newsletterů
 Využití facebookového profilu

A.2.3 Zajistit zpětnou vazbu mezi veřejnou správou a informovaností
Popis / Komentář:
 Na nových webových stránkách města byla zřízena rubrika závady a nedostatky, kterou administruje
vedoucí oddělení místního hospodářství. Občané touto cestou mohou upozornit na závady a
nedostatky, které se vyskytnou na území města - např. nefunkční VO, nepořádek kolem sběrných
míst, neposekaná tráva atp.

A.2.4 Umožnit diskusi veřejnosti k věcem veřejným


A.2.4.1 Kulatý stůl "Aleje a podmínky pro novou výsadbu"



A.2.4.2 Kulatý stůl "Provádění zimní a letní údržby"

A.2.5 Zaručit veřejnosti odpověď na dotaz kompetentní osobou
A.2.6 Zpřístupnit rozvojové dokumenty pro veřejnost
Náměty / Záměry:
 Zlepšit internetové stránky města v oblasti informovanosti

A.3

MĚSTSKÝ ÚŘAD BUDE REGULOVAT ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ VZHLED
MĚSTA

Náměty / Záměry:



Regulace reklamních a jiných informačních tabulí v centru města
Uchování tradičních architektonických prvků

A.3.1 Řešení dlouhodobého směřování města
Popis / Komentář:
 Občané by měli vědět cestu, kam město dlouhodobě směřuje, zda se chce zabývat turismem,
ekonomikou, sportem apod.
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A.3.2 Využití prázdných budov ve městě
Popis / Komentář:
 Např. budova bývalé spořitelny, polikliniky, kotelny, kojeneckého ústavu.

A.4

MĚSTO BUDE SLEDOVAT HODNOTY ZDRAVÍ A UDRŽITELNÉHO
ROZVOJE

A.4.1 Propagovat zdraví a udržitelný rozvoj
Náměty / Záměry:
 Zapojit místní školy do Projektu Zdravá škola
 Zavést indikátory udržitelného rozvoje - zavedeny v rámci projektu Jilemnice - město zeleně

A.4.2 Dlouhodobě sledovat místní ukazatele
Popis / Komentář:
 V pravidelných intervalech aktualizovat sadu místních ukazatelů a mezinárodní ukazatele (ECI).

A.5

MĚSTO BUDE REALIZOVAT SCHVÁLENÝ STRATEGICKÝ PLÁN
ROZVOJE MĚSTA

A.5.1 Zavést indikátory ke specifickým cílům a opatřením
A.5.2 Aktualizovat (vypracovat) Akční plán strategického plánu rozvoje města
Náměty / Záměry:
 Vyhodnotit akční plán zlepšování pro období 2008 - 2011 - implementační skupinou došlo k
vyhodnocení
 Zpracovat akční plán zlepšování pro období 2012 - 2014 - vypracován a předložen ke schválení
vedením města

A.5.3 Všeobecně akceptovat strategický plán
Popis / Komentář:
 Přejít od konkrétních hesel ke konkrétním plánům
 Realizovat to, co bylo ve strategickém plánu vytyčeno

A.6

BUDE VYTVOŘEN GRANTOVÝ PROGRAM ZDRAVÉHO MĚSTA
JILEMNICE

Náměty / Záměry:
 Finančně podporovat kulturu
 Finančně podporovat školství
 Finančně podporovat sportovní činnosti
 Finančně podporovat obecně prospěšné činnosti

A.6.1 Zvýšit objem financí v grantovém programu města
Popis / Komentář:
 Apel grantové komise na zvýšení objemu financí v grantovém programu, ze kterého jsou
podporovány sportovní akce, kulturní akce, volnočasové aktivity a obecně prospěšné činnosti.

A.6.2 Větší podpora neziskových organizací v grantovém programu
Popis / Komentář:
 Podpora organizací, které poskytují sociální služby, např. město jim najde vhodné prostory pro
činnost, město je podpoří finančním příspěvkem v rámci grantového programu vč. navýšení objemu
finančních prostředků do grantového programu města - primární prevence, podpora sociálního
začleňování.
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A.7

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE BUDE PRACOVAT KVALITNĚ A
EFEKTIVNĚ

A.7.1 Profesionální přístup úředníků a politiků k občanům
Náměty / Záměry:
 Dodržovat etický kodex úředníka
 Zvýšit účast politiků na veřejných setkáních

A.7.2 Spolupráce veřejného a podnikatelského sektoru
Náměty / Záměry:
 Navázání komunikace mezi podnikatelským sektorem a radnicí
 Vytvoření propagačních materiálů ve spolupráci s podnikateli

A.7.3 Uplatňovat systém zvyšování kvality veřejné správy
Popis / Komentář:
 V rámci výzev OPLZZ město Jilemnice uspělo s těmito projektu:
o výzva č. 53 - projekt Zavádění CAF v Jilemnici
o výzva č. 57 - projekt Vzdělávání v Jilemnici (řeší hodnocení a vzdělávání zaměstnanců
úřadu, vzdělávání úředníků a politiků)
o výzva č. 69 - projekt Vzděláváním ke zvyšování kvality lidských zdrojů na Městském úřadě v
Jilemnici (řeší vzdělávání zaměstnanců úřadu).
Náměty / Záměry:
 Zavést novou metodu zvyšování kvality veřejné správy (např. CAF)
 Naplňovat kritéria kategorie C místní Agendy 21

A.7.4 Využívat DataPlán NSZM ČR pro provázání strategického a komunitního plánu
Náměty / Záměry:
 Pravidelně aktualizovat informace v DataPlánu
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B.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

B.1

ZDRAVÉ MĚSTO JILEMNICE BUDE ATRAKTIVNÍM MÍSTEM PRO ŽIVOT

B.1.1 Koncepčně řešit péči o zeleň vč. její systémové údržby P
Popis / Komentář:
 Revitalizace zeleně v areálu zámeckého parku, v areálu nemocnice a v aleji Zámecká - křížek bude v
rámci projektu hrazeného z ERDF dokončena v roce 2012 (pouze výsadba zeleně).
 V areálu sportovního areálu je realizován projekt "Zelené Krkonoše" z česko-polského přeshraničního
programu, který řeší revitalizaci areálu vč. umístění potřebného mobiliáře, dokončení projektu v r.
2012.
Náměty / Záměry:
 Revitalizace zeleně v areálu nemocnice
 Revitalizace zeleně v zámeckém parku
 Revitalizace zeleně v areálu sportovního stadionu
 Revitalizace menších zelených ploch ve městě - pionýrský parčík, prostor kolem kostela a u
zahradního domku
 Absence osoby zahradníka

B.1.2 Zachovat a udržovat polní cesty a biopásy kolem nich
Popis / Komentář:
 Zajistit údržbu nově vybudovaných alejí, podpora projektů zaměřených na obnovení původních alejí.

B.1.3 Dosáhnout uklizeného a čistého města P
Popis / Komentář:
 Zlepšení čistoty města ve smyslu běžného úklidu, sekání a následné kontroly provedených služeb.
Náměty / Záměry:
 Zlepšení soužití se psy - sběr psích exkrementů, zabránit potulování psů po dětských hřištích
 Ochrana ovzduší - snížit prašnost
 Řešit přemnožené holuby na Spořilově
 Pravidelná deratizace městských částí
 Čistota ve městě - komunikací, chodníků, sekání zeleně, zimní údržba
 Vytvořit v intravilánu zónu pro volný pohyb psů
 Vytvořit kontrolní mechanismus postihu černých skládek na pozemcích zemědělské půdy a po městě
 Údržba požární nádrže na Kozinci
 Černé skládky - využití fotopastí
 Kvalitnější sekání trávy kolem silnic, kvalitnější zimní údržba

B.1.4 Pečovat o městské lesy
Náměty / Záměry:
 Změna způsobu hospodaření v lese z hospodářského na příměstský při dekádní revizi lesního
hospodářského plánu (Areál Hraběnky)

B.1.5 Podporovat projekt Čistá Jilemka
Náměty / Záměry:
 Regulace Jilemky u Normy

B.2

BUDE VYŘEŠENA PROBLEMATIKA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

B.2.1 Informovat o třídění odpadů
Popis / Komentář:
 Opakování matka moudrosti - připomínat občanům základní informace o třídění pomocí plošných
kampaní, zpravodaje, webových stránek, zapojit do kampaní školy.
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B.2.2 Systém svozu, sběru a zpracování biodpadu
Popis / Komentář:
 V rámci dotace z revolvingového fondu bylo zakoupeno 50 ks kompostérů, které byly distribuovány
občanům a příspěvkovým organizacím.
 Společně se svazkem obcí Jilemnicko jsou zahájeny práce na výstavbě komunitních kompostáren,
které budou řešit svoz bioodpadu, ukončení realizace v roce 2013.
Náměty / Záměry:
 Vyřešit sběr bioodpadu z domácností - kompostéry

B.2.2.1 Vyřešit sběr bioodpadu od občanů
Náměty / Záměry:
 Komunitní kompostárna - bude vybudována v lokalitě bývalého cvičiště na Javorku (pouze pro
ukládání zeleného odpadu, nevyřeší se kuchyňský odpad)

B.2.3 Zvýšit komfort sběru separovaného odpadu
Popis / Komentář:
 Aktualizace svozových míst na separovaný odpad
 Úklid stanovišť, posílení sběrných míst

B.2.4 Snížit objem směsného komunálního odpadu
B.2.5 Podporovat využití biomasy
Popis / Komentář:
 Ve spolupráci s Jilemnickem - svazkem obcí, se realizuje projekt výstavby komunitní kompostárny v
lokalitě Javorek.
Náměty / Záměry:
 Oživit projekt "Zpracování zelené biomasy rychlokompostováním v místě zdroje" - zpracovává se
variantní studie

B.3

BUDE PODPOROVÁNO EKOLOGICKÉ CHOVÁNÍ OBYVATEL

B.3.1 Ochrana ovzduší
Popis / Komentář:
 Silné znečištění ovzduší z rodinných domů během podzimu a zimy.

B.3.2 Zavést zelené úřadování
Popis / Komentář:
 V letech 2010 - 2012 realizován projekt zavedení systému environmentálního řízení a auditu EMAS.
V květnu 2012 proběhlo úspěšné ověření systému.

B.3.3 Podporovat ekologickou osvětu
Popis / Komentář:
 Vytipovat vhodné oblasti k těmto aktivitám
Náměty / Záměry:
 Den Země - v rámci kampaně uklidit např. část města
 Spolupracovat s MAS "Přiďte pobejt!" o. s.

B.3.4 Podporovat aktivity vedoucí ke Zdravému městu Jilemnice
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C.

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL,SOCIÁLNÍ OBLAST,
BYDLENÍ

C.1

BUDE ZAJIŠTĚNA INFRASTRUKTURA PRO VÝSTAVBU RD

Popis / Komentář:
 Postupná zástavba navržených lokalit s developery, příprava podmínek pro výstavbu
Náměty / Záměry:
 Lokalita Buben, Kozinec, Za Lázněmi

C.1.1 Rozvoj ploch pro výstavbu rodinných domů P
C.1.2 Podpořit výstavbu technické infrastruktury
Popis / Komentář:
 Bydlení, výstavba rodinných domů - zvýhodnit trvale žijící obyvatele
Náměty / Záměry:
 Zajištěné pozemky v lokalitách Kozinec a Buben

C.1.3 Vytvořit kvalitní obchodní síť v souvislosti s novou bytovou výstavbou

C.2

BUDE ZAJIŠTĚN OPTIMÁLNÍ ROZSAH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

C.2.1 Vybudovat sociální byty pro mladé a občany ve finanční tísni
Popis / Komentář:
 Nutné změnit přístup města k prodeji sociálních bytů
Náměty / Záměry:
 Vybudovat azylové, krizové bydlení pro matky s dětmi nebo duševně nemocné.

C.2.2 Zajistit kvalitní pečovatelskou službu
Náměty / Záměry:
 Rozšíření služeb osobní asistence

C.2.3 Podporovat charitativní činnosti
Náměty / Záměry:
 Vytipovat vhodnější prostory pro místní charitu

C.2.4 Podporovat Komunitní plán sociálních služeb
Náměty / Záměry:
 Vznik nízko prahového centra pro mládež

C.3

PODPOROVAT ALTERNATIVNÍ ZDROJE VYTÁPĚNÍ

Popis / Komentář:
 Vybudování alternativních zdrojů a odpojení bytových jednotek v osobním vlastnictví od centrální
kotelny.

C.4

MĚSTO BUDE BEZ BARIÉR

Vyřešení nejpoužívanějších tras ve města tak, aby umožňovaly bezproblémový pohyb osob s postižením,
včetně zpřístupnění veřejných budov po trase
Popis / Komentář:
 Využití programu Mobilita, realizace po etapách.
Náměty / Záměry:
 V 1. etapě realizovat trasu kolem autobusového nádraží, k náměstí, ke Společenskému domu Jilm.
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C.4.1 Zajistit bezbariérové přístupy
Popis / Komentář:
 Při zamýšlených rekonstrukcích zajistit konzultaci vozíčkáře nebo invalidy. Bezbariérové přístupy řeší
také Komunitní plán sociálních služeb Jilemnicka.
Náměty / Záměry:
 Výtah nebo pojízdná plošina v DPS
 Vyřešit špatně konstruovaný bezbariérový přístup na poliklinice
 Vybudovat chybějící nájezdy před radnicí a u bazénu
 Zpracovat projekt Jilemnice - město bez bariér

C.5

BUDE REALIZOVÁNA ÚSPORA ENERGIÍ V MĚSTSKÝCH OBJEKTECH

Popis / Komentář:
 Využití programu Zelená úsporám a OPŽP
Náměty / Záměry:
 Zateplení budov v majetku města

C.6

BUDE DOKONČENA REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ

C.6.1 Dokončit VII. - X. etapu regenerace panelového sídliště Spořilov
Popis / Komentář:
 Program regenerace panelových sídlišť - Ministerstvo pro místní rozvoj

C.7

BUDOU PODPOROVÁNY ČINNOSTI VEDOUCÍ KE ZDRAVÉMU
ŽIVOTNÍMU STYLU A OSVĚTĚ

C.7.1 Usilovat o umístění externích defibrilátorů na frekventovaná místa
Popis / Komentář:
 Jde o přístroje, které mohou využít laici při první pomoci - umístit např. do DPS, sportovní haly,
základních škol, MěÚ apod.

C.7.2 Podporovat a vytvářet nekuřácké restaurace
Popis / Komentář:
 Nebýt tolerantní k hazardu
 Nebýt tolerantní ke konzumaci alkoholu a návykovým látkám

C.7.3 Podporovat osvětovou a propagační činnost
Náměty / Záměry:
 Den bez tabáku
 Dny Zdraví

C.7.3.1 Vytvořit preventivní program na téma první pomoci
Popis / Komentář:
 Využít inovativních prvků - uspořádání např. na hřišti, na ulici apod.

C.7.4 Podporovat zdravý životní styl ve školských zařízeních
Náměty / Záměry:
 Zamezit kouření mladistvých na veřejně přístupných místech

C.7.5 Zajistit reprezentativní vzhled veřejně přístupných budov
Náměty / Záměry:
 Nádražní budovy - Jilemnice, Hrabačov - konkretizovat úroveň jednání mezi městem a ČD
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C.7.6 Zlepšit podmínky pro život seniorů
Popis / Komentář:
 V pečovatelských domech čp. 476, 477, 482, 483 je nutná rekonstrukce koupelen, vyžadující je též
vybavení kuchyňskými linkami
Náměty / Záměry:
 Moderní dům s pečovatelskou službou

C.7.7 Kultivovat vycházkové trasy a odpočinkové zóny
Náměty / Záměry:
 Vycházková trasa "K obrázku"
 Vycházková trasa "U lavičky"
 Oprava cest poškozených likvidací lesní kalamity na Hraběnce
 Doplnění laviček u odpočinkových zón

C.7.8 Podporovat činnosti Mateřského centra
Popis / Komentář:
 Nabídnout spolupráci s komisí bytovou a sociální

C.7.9 Zajistit provoz aktivních klubů pro děti a mládež
C.7.10 Zajistit provoz klubů pro obyvatele s využitím zájmových aktivit
Náměty / Záměry:
 Vznik centra denních aktivit
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D.

VZDĚLÁVÁNÍ A KULTURA

D.1

BUDE POLITICKY PODPOROVÁNO GYMNÁZIUM A SOŠ JILEMNICE

Popis / Komentář:
 Jakékoliv rozhodnutí zřizovatele je rozhodnutím politickým, město Jilemnice může svými
připomínkami ovlivnit chod Gymnázia a SOŠ ve městě.

D.1.1 Zachovat střední školu v Jilemnici P
Popis / Komentář:
 Důraz na zachování a následné udržení střední školy na Jilemnicku.

D.1.2 Vyřešit prostorové podmínky střední školy v Jilemnici

D.2

BUDOU ZKVALITNĚNY PODMÍNKY V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ A
VÝCHOVY

Náměty / Záměry:
 Řešit nevhodné a nedostatečné prostorové podmínky škol - přestěhování ze tří budov do jedné
 Zkvalitnit hygienické podmínky škol
 Modernizovat a vybudovat odborné učebny
 Výukové programy rekvalifikačních kurzů a nástavbových studií
 Koncepčně vyřešit základní školství (sloučení škol)
 Dokončit rekonstrukci budov obou ZŠ
 Řešit dopravní obslužnost do škol

D.2.1 Koncepčně řešit rekonstrukci budov obou základních škol P
D.2.2 Řešit bezpečnost dopravních míst v okolí škol
D.2.3 Podpořit spolupráci základních škol na Jilemnicku
D.2.4 Podporovat aktivity a provoz speciální školy v Jilemnici

D.3

BUDOU PODPOROVÁNY VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DĚTÍ A MLÁDEŽE

D.3.1 Vyřešit ledovou plochu pro bruslení škol
D.3.2 Vypracovat studii možného využití volných ploch určených v ÚP pro sport a rekreaci
Popis / Komentář:
 Řešení bike, skate, kluziště, koupaliště, střelnice (tzv. generel sportovišť).

D.3.3 Zřídit Centrum denních aktivit (děti, senioři, handicapovaní)
Popis / Komentář:
 Ve spolupráci s IC, poradenským centrem, vhodné prostory v rekonstruovaném objektu čp.1
Náměty / Záměry:
 Zřízení informačního centra mládeže (v čp.1) - zřízeno

D.3.4 Obnovit venkovní plácky
Náměty / Záměry:
 Poskytnout Gymnáziu a SOŠ prostor za pavilónem, který teď využívají úředníci k parkování

D.3.5 Zřídit rukodělnou dílnu
Popis / Komentář:
 Ve spolupráci se seniory

D.3.6 Obnovit atletické středy
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D.4

ŠKOLSTVÍ BUDE SMĚŘOVAT K EKOLOGIZACI PROVOZU A BUDE
VYCHOVÁVAT K ŠETRNÉMU VZTAHU K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Popis / Komentář:
 Zapojovat školy do ekologických kampaní, např. Den Země

D.5

BUDE PODPOROVÁN POZITIVNÍ VZTAH MLADÝCH LIDÍ K MĚSTU

Popis / Komentář:
 Spolupráce Gymnázia a Střední odborné školy se základními školami
Náměty / Záměry:
 Ustanovit studentský parlament
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E.

SPORT A CESTOVNÍ RUCH

E.1

BUDE ROZVÍJEN CESTOVNÍ RUCH

E.1.1 Hraběnka jako sportoviště a rekreační areál P
Popis / Komentář:
 Nutnost vykoupení pozemků, naplňování po ucelených etapách.
 Při vlastním plánování brát v úvahu přizpůsobení areálu pro běžné volnočasové aktivity dětí.
Náměty / Záměry:
 Střelnice pro biatlon, skate park - v souladu s životním prostředím (nekácet les)
 Dráha pro běžecké lyžování
 Dráha pro kolečkové brusle
 Obslužný objekt pro provozované sporty
 Naučná stezka orientačního běhu
 Trasa pro discgolf
E.1.1.1 Realizace asfaltové dráhy a střelnice na Hraběnce
Popis / Komentář:
 Realizace 1. etapy, využití asfaltové dráhy jako cyklostezky, in-line dráha.
E.1.1.2 Realizace asfaltové dráhy a střelnice

E.1.2 Modernizovat a rozvíjet areál koupaliště
Popis / Komentář:
 Hledat možné způsoby využití areálu - autocamp, zastřešené pódium pro různé akce širšího
charakteru, volejbalové a tenisové kurty, nový zdroj vody, aqua centrum atd.

E.1.3 Vytvořit kryté přírodní pódium pro menší kulturní akce v zámeckém parku
Popis / Komentář:
 Je nutné najít soulad s orgány hájícími zájmy památkové péče, zámecký park je zapsanou památkou.

E.1.4 Dokončit rekonstrukci plaveckého bazénu
Náměty / Záměry:
 Wellness produkty, dětský bazén

E.1.5 Vytvořit podmínky pro rozšíření Krkonošského muzea
Popis / Komentář:
 Doba udržitelnosti projektu 10 let
Náměty / Záměry:
 Realizace projektu "Expozice muzea v památkově chráněném objektu čp. 1" - slavnostní otevření dne
30.9.2010.

E.1.6 Podpořit rozvoj doplňkových služeb cestovního ruchu
Náměty / Záměry:
 Odpovídající ubytovací a stravovací kapacity pro návštěvníky
 Modernizace SD Jilm - Kina 70, střešní krytiny na objektu

E.1.7 Zajistit vhodný systém propagace a marketingu města
Náměty / Záměry:
 Propagační materiály Jilemnice a okolí
 Spolupráce s Jilemnickem - svazkem obcí

E.1.8 Vyznačit rekreační trasy a zajistit jejich údržbu
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E.2

BUDOU PODPOROVÁNY SPORTOVNÍ A KULTURNÍ ČINNOSTI VE
MĚSTĚ

E.2.1 Vybudovat dětská hřiště v zástavbě u MMN a Na Kozinci P
E.2.2 Zvýšit počet kulturních aktivit pro seniory
Popis / Komentář:
 Návrh na pravidelné taneční večery apod.

E.2.3 Podporovat areál sportovního stadionu
Náměty / Záměry:
 Zajištění stavu veřejné zeleně, stavu oplocení, existujících skládek a navážek, černých skládek
odpadů, místa a způsobu odkládání BRO

E.2.4 Rozvíjet a udržovat sportoviště
Popis / Komentář:
 Vytipovat vhodné prostory pro menší sportovní aktivity, zajištění velkých fotbalových branek proti
pádu. Prostor pro sportovní vyžití neorganizované mládeže. Nedostatek letních sportovních aktivit pro
širší veřejnost - např. pěší, cyklo závody. Využití prostoru kolem teplárny a sportovní haly pro potřeby
venkovního sportoviště. Apel na kontrolu kvality prolézaček, bezpečnost herních prvků, častější
kontroly.
Náměty / Záměry:
 Výstavba hřišť malých forem
 Hřiště u nemocnice - obnovit sítě branek
 Údržba stávajících sportovišť
 Potřeba zimního stadionu, případně kluziště
 Bike park, skate park, prostor pro in-line brusle
 Umělá horolezecká stěna ve sportovní hale
 Střelnice
 Zprovoznění bývalé hasičské nádrže na Kozinci
 Rozšíření nabídky aktivit plaveckého bazénu - např. solno-jodová jeskyně, vodní atrakce
E.2.4.1 Zbudovat skatepark a bikepark

E.2.5 Podporovat a prezentovat veškeré sportovní a kulturní činnosti ve městě
Náměty / Záměry:
 Rekonstruovat stávající prostor knihovny
 Podporovat činnost Společenského domu Jilm
 Kalendář akcí - ve zpravodaji, na webových stránkách
E.2.5.1 Rekonstruovat prostory místní knihovny
Popis / Komentář:
 Nedůstojné prostředí jak pro knihy, tak pro výpůjčitele.
E.2.5.2 Digitalizace kina 70
Popis / Komentář:
 Přizpůsobit provoz kina moderním požadavkům

E.3

BUDE ZAJIŠTĚNA PODPORA MÍSTNÍCH TRADIC

E.3.1 Podporovat činnosti neziskových organizací
Popis / Komentář:
 Upřednostnění organizací, které podporují všechny věkové kategorie. Podporovat organizace
pracující s dětmi a mládeží - např. v rámci grantového programu.
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E.3.2 Prezentovat odkazy významných osobností
E.3.3 Podporovat osvědčené kulturní akce
Popis / Komentář:
 Vyhledat vhodný prostor pro pouťové atrakce

E.3.4 Koordinovat kalendář kulturních akcí města

E.4

BUDE NAVÁZÁNA A UDRŽOVÁNA SPOLUPRÁCE S JINÝMI MĚSTY

E.4.1 Podporovat a rozvíjet aktivity s partnerskými městy
Náměty / Záměry:
 Spolupracovat s polskými partnerskými městy: Swiebodzice, Świeradów-Zdrój, Karpacz, Kowary
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F.

PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOST

F.1

BUDOU VYTVOŘENY PODMÍNKY PRO ROZVOJ PODNIKÁNÍ

F.1.1 Stabilizovat areál služeb pro jeho další rozvoj a pro drobné podnikání P
Náměty / Záměry:
 Odstranit či alespoň zmírnit pachové a prachové zátěže
 Soustředit služby pro občany a podnikovou sféru do Areálu služeb
 Využití areálu pro podnikatele - návrh změny územního plánu v souladu s rozvojem služeb OSP
(vrácení z plochy
 smíšeného městského území na živnostenskou plochu)

F.1.2 Podporovat výstavbu velkoprodejny
Náměty / Záměry:
 Podpora dopravního řešení lokality, jednání s Libereckým krajem.
 I přes otevření nového marketu na Spořilově stále nedostatečná nabídka sortimentu potravin.

F.1.3 Zlepšit komunikaci mezi podnikateli a úřady
Náměty / Záměry:
 Doplnit webové stránky města o on-line formuláře jednotlivých odborů

F.1.4 Vytipovat lokality vhodné k drobnému a střednímu podnikání
Náměty / Záměry:
 Vypracovat katalog podnikatelských nabídek pro rozvoj na území města
 Zajistit výkup lokalit vhodných k podnikání

F.2

BUDE PROHLOUBENA SPOLUPRÁCE ŠKOL S PODNIKATELI

F.3

BUDE VYTVOŘEN PROGRAM PODPORY ZAMĚSTNANOSTI

F.3.1 Vytvořit katalog podnikatelských aktivit a služeb
F.3.2 Podporovat vytváření nových pracovních míst
Náměty / Záměry:
 Podchycení kvalitních absolventů ZŠ, učilišť a středních škol

F.3.3 Podporovat navazování partnerství
Náměty / Záměry:
 Spolupráce s Úřadem práce v Semilech

F.4

BUDE FUNGOVAT HOSPODÁŘSKÁ KOMORA

Náměty / Záměry:
 Spolupracovat s Hospodářskou komorou Jablonec nad Nisou

F.5

PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOST BUDE NA ÚROVNI POPSANÉ VE VIZI
MĚSTA

Náměty / Záměry:
 Urychlit výstavbu velkoprodejny
 Umožnit podnikatelům, kteří sem přicházejí, aby investovali
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G.

DOPRAVA,PREVENCE KRIMINALITY,
BEZPEČNOST OBČANŮ

G.1

BUDE VYŘEŠENA SILNIČNÍ SÍŤ, CHODNÍKY, DOPRAVA V KLIDU

G.1.1 Modernizovat silniční síť - úpravy povrchů vozovek
Náměty / Záměry:
 Snížení prašnosti povrchu silnic
 Úprava silničního průtahu
 Výstavba III. etapy silničního průtahu (od kruhového objezdu k benzinové pumpě, včetně nové
okružní křižovatky ul.
 Branská, Na Račanech)
 Obnova asfaltových povrchů
 Omezení průjezdnosti nákladních aut - omezení rychlosti - ul. v Jilmu
 Oprava komunikace u čp. 1000 - 1001 (tvorba kaluží)
 Oprava výtluk
 Úprava vyvýšených obrubníků (ostrůvků) na náměstí

G.1.2 Zvýšit bezpečnost chodců
Popis / Komentář:
 S budováním chodníků souvisí oprava inženýrských sítí, úprava krajnic. Přechod pro pěší mezi I. ZŠ
a Eurestem - uvažovat o rozšíření pěší zóny až ke křižovatce k nemocnici a ke kostelu. Světelné
označení přechodů pro chodce.
 Údržba chodníků v zimě (alarmující situace u nádraží!)
Náměty / Záměry:
 Přechod pro pěší v Žižkově ulici
 Přechod pro pěší u SPŠT
 Přechod pro pěší ve Sportovní ulici
 Přechod pro pěší ul. Roztocká - před SD Jilm
 Přechod pro pěší ul. Valdštejnská - U Labutě
 Chodníky v ulici Čsl. legií (KDO - bílá čára,krajnice, DDO - chodník)
 Chodníky na sídlišti - šíře z důvodu stání
 Chodník v Roztocké
 Chodník ve Valdštejnské (spodní část)
 Výstupní ostrůvek u bazénu (k projednání)
 Umístění ukazatelů okamžité rychlosti vozidel
 Zajistit bezpečnost při cestě do školy
 Zpomalovací pásy - ul. Valdštejnská, Za Lázněmi u skautské klubovny, ul. Metyšova, u nemocnice
 Zlepšit schůdnost a sjízdnost chodníků a vozovek v zimních měsících
 Údržba chodníků - vyhrnování sněhu, posyp

G.1.3 Optimalizace dopravního provozu ve městě
Popis / Komentář:
 Aplikovat model "společný prostor" na dopravu v Jilemnici - využití základních pravidel k slušnosti
před instalací restriktivních dopravních značek.
G.1.3.1 Osvětlení přechodu u autobusového nádraží

G.1.4 Vyřešit nebezpečné dopravní křižovatky
Náměty / Záměry:
 Křižovatka v ulici Žižkova - K Břízkám
 Křižovatka U Normy
 Křižovatka U Labutě
 Okružní křižovatka u Atesa
 Okružní křižovatka v Hrabačově
 Okružní křižovatka u ČSAD - bude vyřešena v rámci výstavby velkoprodejny Norma
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G.1.5 Vytvořit dostatečnou kapacitu parkovacích ploch
Náměty / Záměry:
 Parkoviště ulice Valdštejnská - vyřešeno projektem "Regenerace a revitalizace Masarykova náměstí"
 Parkoviště u nemocnice
 Parkovací plochy na sídlišti Spořilov
 Jednání a následná realizace krytého stání na sídlišti
 Parkovací stání u hřbitova
 Parkovací stání před prodejnou Tesco
 Vyřešit parkování v zimě na Hraběnce

G.1.6 Vyřešit a obnovit dopravní značení ve městě
Náměty / Záměry:
 Neoprávněné stání u MŠ
 Doplnit nedostatečné vodorovné dopravní značení na území města

G.2

BUDE PŘEDCHÁZENO KRIMINALITĚ

G.2.1 Nalezení kompromisu mezi zábavou a pořádkem ve městě
Popis / Komentář:
 Zábava a noční život ANO, vandalismus a ničení NE

G.2.2 Kontrolovat noční podniky (i přes den) - hlučnost
Popis / Komentář:
 Rušení nočního klidu
 Dodržování vyhlášky města o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejnosti

G.2.3 Zajistit mimořádné víkendové služby městských strážníků
G.2.4 Zajistit veřejný pořádek ve městě
Náměty / Záměry:
 Dodržování nočního klidu
 Bezpečnost občanů
 Zpracovat vyhlášku "konzumace alkoholu veřejnosti"
 Dohled MP nad patologickými jevy žáků jilemnických škol

G.2.5 Zvýšit počet strážníků Městské policie
Náměty / Záměry:
 Zvýšit počet strážníků ze 3 na 5 (poskytují pomoc i okolním obcím, nedostatečný počet strážníků MP)
 Vytyčit vycházkovou trasu pro Městskou policii
 Zajistit mimořádné víkendové služby

G.2.6 Pořídit kamerový systém do problémových částí města
Náměty / Záměry:
 Rozšíření kamerového systému

G.2.7 Rozvíjet spolupráci Městské policie a Policie ČR
Popis / Komentář:
 Spolupracovat při řešení nepovoleného parkování v problémových úsecích
 Vyčlenit z problémových oblastí bezdomovce
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G.3

BUDOU REALIZOVÁNY AKTIVITY ROZVÍJEJÍCÍ DOPRAVNÍ VÝCHOVU

G.3.1 Rozšířit parkovací místa v centrální části města
G.3.2 Podporovat programy dopravní výchovy
Popis / Komentář:
 Projekt Bezpečná cesta do školy
 Spolupráce s BESIP
Náměty / Záměry:
 Dopravní hřiště
G.3.2.1 Projekt Bezpečná cesta do školy

G.3.3 Zajistit přednáškovou činnost o dopravní výchově a osvětové akce za účasti Městské
policie
Popis / Komentář:
 Spolupráce s Ministerstvem dopravy - BESIP
Náměty / Záměry:
 Dny bez úrazů
 Evropský týden mobility
G.3.3.1 Evropský týden mobility a Evropský den bez aut

G.4

BUDOU PODPOROVÁNY VHODNÉ FORMY DOPRAVY

G.4.1 Podporovat železniční a autobusovou dopravu
Popis / Komentář:
 Otázka jak podpořit železniční dopravu? Zajištění návaznosti s autobusovou dopravou, řešení
autobusové zastávky a autobusových spojů zajíždějících na nádraží.
Náměty / Záměry:
 Zachovat jízdy parního vlaku (při významných akcích)
 Možnost používat budovu na autobusovém nádraží (neslouží svému účelu, nereprezentuje město)
 Rozšíření regionálních spojů (autobusové, železniční dopravy, soukromí autodopravci)

G.4.2 Výstavba cyklostezek, výhled nových a podpora cyklistiky
Popis / Komentář:
 Údržba stávajících cyklotras a cyklostezek, rozvoj nových
Náměty / Záměry:
 Na kole za prací
 Cyklotrasa Jizera
 Cyklostezka Martinice v Krkonoších - Jilemnice
 Umístění stojanů pro kola u všech budov MěÚ a organizací, umístění stojanů doporučit také u
obchodů
 Údržba současných cyklistických stezek a jejich oddělení od dopravního prostoru

