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Město Prachatice investuje do
vodohospodářského majetku
průběžně. Investice jsou
směřovány do vodovodní i
kanalizační sítě.

Prachatice jsou zásobovány pitnou vodou ze soustavy Jihočeského
vodárenského svazu a z místních zdrojů. Podíl využívání místních
zdrojů z celkové spotřeby je přibližně 24%. Ve srovnání s rokem
2014 došlo v roce 2015 k úspoře 0,64m3 na obyvatele. V roce 2016
činila úspora oproti roku 2015 0,79m3 na obyvatele.

V Prachaticích jsou volně zpřístupněny dva prameny v blízkosti
centra města, které občané využívají. V jednom z nich voda
dlouhodbobě není pitná, druhý z nich je využíván i jako zdroj pitné
vody. Díky osvětě roste počet nemovitostí a domácností, které jímají
dešťovou vodu a používají ji pro užitkové účely.

Město neeviduje jiné obyvatele, než přihlášené k trvalému pobytu a
jejich počet se každoročně snižuje. Přesný počet skutečně žíjících
obyvatel ve městě Prachatice není dohledatelný.

Příloha: pitna-voda_2.xlsx

2.1.A Celková spotřeba pitné vody
v domácnostech

31533l/os/rok  l/os/rok.

Ve srovnání s rokem 2015 došlo
ke snížení počtu trvale hlášených
obyvatel napojených na vodovod
o 267 osob, přičemž evidovaná
spotřeba domácností sice
poklesla, avšak v podílu na
jednoho obyvatele došlo k jejímu
zvýšení o 38 litrů na osobu.

Došlo ke snížení celkové spotřeby
vody v domácnostech, ale zvýšení
spotřeby vody na obyvatele,
vzhledem ke snížení počtu
obyvatel.

Všechny budovy Městského úřadu jsou napojeny na veřejný
vodovod. Vyučtování probíhá vždy v květnu následujícího roku.
Uvedená spotřeba je za 12 měsíců (duben 2014 - duben 2015).
Spotřeba vody za uvedené období je 784m3. Spotřeba vody za
následné období (duben 2016 - květen 2017) činí 756m3. 

Meziročně došlo k poklesu
spotřeby o cca 3,5%, což je
částečně způsobeno i kratším
časovým úsekem při měření v
posledním období. Spotřeba tudíž
zůstává na zhruba stejné úrovni,
potěšitelné je, že nedošlo k
nárůstu.

2 Životní prostředí

2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

Celkové hodnocení oblasti 2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody Sebehodnocení 0 ?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

2.1.1 K jaké meziroční změně měrné spotřeby vody (m3/obyvatele)* v obci došlo ve srovnání s
předchozím kalendářním rokem?

 

*v případě, že existuje prokazatelný rozdíl mezi registrovaným počtem obyvatel a skutečným počtem
obyvatel o více než 20%, lze počítat s reálným počtem obyvatel (tuto skutečnost je nezbytné prokázat).

Sebehodnocení 0 ?

2.1.2 K jaké meziroční změně spotřeby vody došlo v budovách  ve správě obce?

Sebehodnocení +1 ?

2.1.3 Jaké jsou korelace meziroční změny měrné spotřeby vody a změny ceny pitné vody a/nebo změny

https://www.dataplan.info/img_upload/a1032b64eccc80a628847d44281e3e2b/pitna-voda_2.xlsx


Meziroční spotřeba vody ve městě poklesla o deset tisíc m3, cena
vodného včetně DPH činila v roce 2015 35,56Kč, v roce 2016
35,52Kč. Došlo k poklesu o 0,04Kč. V porovnání s bývalými
okresními městy v Jihočeském kraji se jedná o cenu spíše nižší,
nejnižší má Jindřichův Hradec s cenou 34,5Kč, nejvyšší cenu mají
Strakonice 55,33Kč.

V údajích ČSÚ je uvedeno pouze množství vody vyfakturované
domácnostem, v roce 2014 bylo vyfakturováno 316 a v roce 2015
319 mil. m3, údaje za rok 2016 nejsou dosud k dispozici. Meziročně
došlo k nárůstu o 0,95%. V Prachaticích bylo v roce 2014 265 tis.
m3, v roce 2015 271 tis. m3 a v roce 2016 338 tis. m3. Došlo tedy k
meziročnímu nárůstu o 2,26% respektive v porovnání posledních 2
roků o 24,72%.

Údaje o množství srážek jsou k dipozici pouze souhrně za celý
Jihočeský kraj:

srážky           normal              %

531               659                  81%      v roce 2015

681               659                  103%    v roce 2016

Z výše uvedených údajů vyplývá, že spotřeba vody v prachatických
domácnostech rostla rychleji než je celostátní průměr. Srážkový
úhrn je k dispozici pouze za celý kraj a nemusí odpovídat situaci v
Prachaticích. Na zvýšené spotřebě (vyfakturované) vody se tedy
mohlo podílet zalévání zahrádek a napouštění bazénů.

Příloha: srovnani-cen-pitne-vody-ve-mestech-jihoceskeho-
kraje.xlsx

V porovnání s dalšími městy
Jihočeského kraje je cena pro
občany města příznivá.
Nárůst množství vyfakturované
vody v roce 2016 pravděpodobně
souvisí s potřebou více zalévat.

 

1. průběžná rekonstrukce vodovodní sítě - výměna starého potrubí,
šoupat a uzávěrů - aktuálně - rekonstrukce vodovodu v ulici
Slámova (včetně chodníku 6,7 mil.), rekonstrukce vodovodu v ulici
Zlatá Stezka (1,7 mil.),

2. vzdělávání veřejnosti - školní mládež ve školách a CEV Dřípatka,
senioři - besedy, semináře - Den vody - akce pořádaná ve
spolupráci s ČEVAK

3. jímání dešťové vody v rodinných domech - množství jímané vody
není měřeno a nelze ani odhadnout. Nepodařilo se zjistit, zda v
Prachaticích probíhá měření srážek na amatérské bázi. Na ČHMÚ
byly zjištěny údaje pouze za celý kraj, více viz. bod. 2.1.3.

Údaje o kvalitě vody jsou dohledatelná na webu provozovatele
https://www.cevak.cz/qf/cs/ramjet/moje-obec/detail?
localPartId=404837. Kvalita dodávané vody je na velmi dobré
úrovni.

Komise Zdravého města, MA21, životního prostředí a environmetální
výchovy projedná a připraví podklady pro Radu města ke stanovení
způsobu šetření vodou v budovách obce tak, aby obec mohla jít
příkladem.

 
Příloha: investicni-akce-rekonstrukce-vodovodu-a-kanalizaci.pdf

2.1.A Celková spotřeba pitné vody
v domácnostech

31533l/os/rok  l/os/rok.

Ve srovnání s rokem 2015 došlo
ke snížení počtu trvale hlášených
obyvatel napojených na vodovod
o 267 osob, přičemž evidovaná
spotřeba domácností sice
poklesla, avšak v podílu na
jednoho obyvatele došlo k jejímu
zvýšení o 38 litrů na osobu.

Došlo ke zvýšení spotřeby vody na
obyvatele, ale celková spotřeba
domácností poklesla.

Cedulky s informacemi o způsobu šetření vodou v budovách obce
nejsou. V letošním roce se ve městě uskutečnila kampaň Den vody,
při které se mluvilo o vodě pitné i o vodě odpadní. Přítomní získali
informace o možnostech šetření s pitnou vodou, o pití kohoutkové
vody. Na ČOV Prachatice se diskutovalo o tom, co rozhodně nesmí
přijít do kanalizačního systému, a o způsobu čištění vody.

V lonském roce byl v Radničním listu publikován článek o využívání
dešťové vody.

Do budoucna bude potřeba se nad větší propagací jednotlivých
způsobů šetření vodou zaměřit, bude projednáno na nejbližsím
jednání Komise Zdravého města MA21, životního prostředí a
environmentální výchovy. Komise připraví podklady pro RM, ve
kterých budou stanoveny způsoby šetření s vodou v budovách
obce a návrh kroků k jejich realizaci.

Informace o způsobu šetření
vodou se ke spotřebitelům
dostávají, avšak nikoliv
systematicky.

objemu ročních srážek? Jaké je srovnání meziroční změny s průměrem ČR a vybranými městy ČR –
benchmarking?

2.1.4 Vyjmenujte nejvýznamnější úsporná opatření dokončená v předchozím období mezi audity.

Sebehodnocení +1 ?

2.1.5 Jsou v budovách ve správě obce informace o způsobu šetření vodou (osvěta – např. cedulky
k waterstopům, apod.)? Proběhla v obci osvětová kampaň zaměřená na šetření pitnou vodou?

Sebehodnocení 0 ?

2.1.6 K jaké změně v podílu počtu osob napojených na kvalitní čištění odpadních vod došlo za

https://www.dataplan.info/img_upload/a1032b64eccc80a628847d44281e3e2b/srovnani-cen-pitne-vody-ve-mestech-jihoceskeho-kraje.xlsx
https://www.cevak.cz/qf/cs/ramjet/moje-obec/detail?localPartId=404837
https://www.dataplan.info/img_upload/a1032b64eccc80a628847d44281e3e2b/investicni-akce-rekonstrukce-vodovodu-a-kanalizaci.pdf


Na čistírnu odpadních vod je napojeno 98,5% obyvatel. Meziročně
nedošlo ke změně. V roce 2015 byl zpracován projekt na
odkanalizování části obce Libínské Sedlo a vybudování ČOV v obci, k
realizaci zatím nedošlo, je hledán vhodný dotační titul. Na ČOV je
napojena převážná většina obyvatel města Prachatice. Pouze v
osadách nejsou centrální ČOV, čištění vod je řešeno individuálně.

Alternativní způsob čištění formou kořenové čistírny byl v případě
osady Libínské Sedlo zvažován, avšak vzhledem k nadmořské výšce
nebyl doporučen. V osadách Kahov, Podolí, Oseky bude (dle
zpracované studie) řešení spočívat v přečerpávání odpadních vod na
čistírnu do Prachatic, další stupeň PD zatím není zpracován. Staré
Prachatice, Ostrov a Městská Lhotka - rovněž vypracována studie,
která předpokládá čerpání na čistírnu do Prachatic. Řešeno bude
až v souvislosti s realizací přeložky silnice, přečerpávací potrubí by
mělo být položeno v trase přeložky a být podvěšeno v přemostění.

V letošním roce bude na ČOV provedena obnova automatického
systému řízení a obnova vystrojení 2ks usazovacích nádrží.

2.1.B Čištění odpadních vod 

98,5% obyvatel  % (Podíl
obyvatel nebo domácností
napojených na čištění odpadních
vod)

Počet obyvatel žijících přímo v
Prachaticích a nenapojených na
veřejnou kanalizaci je nízký. V
osadách nejsou centrální čistírny a
není dostatečná kanalizační siť.

Počet obyvatel žijících přímo v
Prachaticích a nenapojených na
veřejnou kanalizaci je nízký. V
osadách nejsou centrální čistírny a
není dostatečná kanalizační siť.

Oproti roku 2015 v roce 2016 došlo ke zvýšení objemu čištěné vody.
Z bilance jednotlivých ukazatelů vyplývá, že došlo ke snížení objemu
znečistění u většiny ukazatelů, k mírnému zvýšení došlo u hodnoty
BSK5 a RAS (rozpuštěné anorganické soli - viz. přiložená tabulka. V
celkovém hodnocení je kvalita čištění na velmi dobré úrovni.

Nepodařilo se získat údaje o čištění vod za delší časové období,
nicméně jedná se o první zpracovávaný audit a v dalším auditu již
budeme mít porovnání za období 5 let.

Řešení Likvidace odpadních vod v osadě Libínské Sedlo je
připraveno, je zpracována PD centrální ČOV a vydáno stavební
povolení, hledá se vhodný dotační titul.

V dalších osadách již proběhlo jednání s občany, je zpracovaná
studie a předpokládá se přečerpávání odpadních vod na ČOV
Prachatice. Kapacita ČOV Prachatice je dostatečná.

Zahrádkářské osady zatím nejsou komplexně řešeny.

 

Příloha: cov-prachatice-vysledky-2014-2015-2016.xlsx

2.1.B Čištění odpadních vod 

98,5% obyvatel  % (Podíl
obyvatel nebo domácností
napojených na čištění odpadních
vod)

Na čistírnu odpadních vod je
napojeno 98,5% obyvatel. V roce
2015 byl zpracován projekt na
odkanalizování části obce Libínské
Sedlo a vybudování ČOV v obci.

Počet obyvatel žijících přímo v
Prachaticích a nenapojených na
veřejnou kanalizaci je nízký. V
osadách nejsou centrální čistírny a
není dostatečná kanalizační siť.

Ve městě Prachatice je převážně jednotná kanalizace, pouze na
průmyslové zóně byla vybudována oddílná kanalizace. V roce 2016
nedošlo ke změně v nakládání s dešťovými vodami. Zastavěné
území města činí cca 486ha (včetně osad), plocha průmyslové zóny
činí cca 20ha, oddílná kanalizace je tedy na cca 4,11% zastavěného
území.

Skutečná zastavěná plocha průmyslové zóny (stavby, zpevněné
plochy) činí 12,1917ha. Z podkladů ÚAP (viz. tabulka níže) vyplývá,
že skutečná zastavěná plocha činí 72,22 ha. Do oddílné kanalizace
je tedy odváděna dešťová voda z 5,92 % výměry skutečně
zastavěného plochy.

Níže uvedená tabulka uvádí přehled pozemků na správním území
obce v členění podle druhů, včetně výměry:

VRSTVA Plocha v m2 plocha v ha

les 20176507 2017,65

orna 3785937 378,59

ostatni 5758272 575,83

2.1.C Nakládání s dešťovými
vodami

5,92%  % (plochy zastavěného
území města, odkud je odváděna
dešťová voda do oddílné
kanalizace, zasakuje do země
nebo je odváděna do toků)

Skutečná zastavěná plocha
průmyslové zóny (stavby,
zpevněné plochy) činí 12,1917ha.
Z podkladů ÚAP (viz. tabulka níže)
vyplývá, že skutečná zastavěná
plocha činí 72,22 ha. Do oddílné
kanalizace je tedy odváděna
dešťová voda z 5,92 % výměry
skutečně zastavěného plochy.

Zatím se nedaří zachycovat vodu
a vsakovat ji do terénu na větší
ploše města.

sledované období?
 

*v případě, že existuje prokazatelný rozdíl mezi registrovaným počtem obyvatel a skutečným počtem
obyvatel o více než 20%, lze počítat s reálným počtem obyvatel (tuto skutečnost je nezbytné prokázat).

Sebehodnocení +1 ?

2.1.7 K jaké změně došlo ve snížení objemu znečišťujících látek, vypouštěných do povrchových vod ve
sledovaném období?

Sebehodnocení +1 ?

2.1.8 K jaké změně došlo v procentech plochy zastavěného území města, odkud je odváděna dešťová
voda do oddílné kanalizace, zasakuje do země nebo je odváděna do toků (neodtéká jednotnou
kanalizací na ČOV)?

Sebehodnocení -1 ?

https://www.dataplan.info/img_upload/a1032b64eccc80a628847d44281e3e2b/cov-prachatice-vysledky-2014-2015-2016.xlsx


sad 219142 21,91

TTP 7261289 726,13

voda 280725 28,07

zahrada 714416 71,44

zastaven 722222 72,22

Součet  3891,85

V příloze je graficky znázorněn, na podkladě katastrální mapy,
přehled pozemků podle druhu včetně jejich výměry a grafického
znázornění zpevněných ploch na průmyslové zóně.

Příloha: 17-07-prehled-pozemku-podle-druhu-zpevnene-plochy-
vymera.pdf

Na průmyslové zóně je vybudována oddílná kanalizace.
Ve městě je kanalizace jednotná. U nově povolovaných
budov stavební a vodoprávní úřad dbá na to, aby v
místech, kde je to možné, byly dešťové vody vsakovány.
Územní studie Prachatice - Pod Cvrčkovem (rozvojová
lokalita pro rodinné domy) řeší zpomalení odtoku
srážkových vod formou terénních valů. Je prováděna
běžná údržba a čištění vodních toků a nádrží ve správě Města
Prachatice, dále na pravidelně čištění česel, propustků,
ekodreinů a vpustí jako ochrany před povodněmi, z důvodu
povodní bylo prováděno ve větší míře čištění toků a česel.
Byla provedena oprava přelivové hrany požární nádrže,
sloužící k jímání povrchových vod, na Libínském Sedle a její
odbahnění.

Město dosud nevyužívá a neplánuje využití dešťových vod
pro čištění města, ani pro zálivku veřejné zeleně.

2.1.C Nakládání s dešťovými
vodami

5,92%  % (plochy zastavěného
území města, odkud je odváděna
dešťová voda do oddílné
kanalizace, zasakuje do země
nebo je odváděna do toků)

Skutečná zastavěná plocha
průmyslové zóny (stavby,
zpevněné plochy) činí 12,1917ha.
Z podkladů ÚAP (viz. tabulka níže)
vyplývá, že skutečná zastavěná
plocha činí 72,22 ha. Do oddílné
kanalizace je tedy odváděna
dešťová voda z 5,92 % výměry
skutečně zastavěného plochy.

Zatím se nedaří zachycovat vodu
a vsakovat ji do terénu na větší
ploše města.

Prachatice leží v kotlině obklopené
vrchy s lesním porostem. Okolní
příroda je nádherná a navazuje
přímo na sídelní útvar. Rovněž ve
městě je dosti zeleně. Platný ÚP
však navrhu k zastavění velké
plochy ZPF.

 

V roce 2015 proběhla revize prvků USES podle nové metodiky.
Městem prochází LBK Živný potok, jehož část v délce cca 300m dle
závěrů provedené revize není zcela funkční, ale nepodařilo se nalézt
adekvátní řešení ke zlepšení tohoto stavu. V ÚP nejsou navrhovány
LBK a LBC k realizaci. USES byl schválen Zastupitelstvem města v
rámci schvalovacího procesu Strategického plánu města na období
2015-2022.

Na území města se nachází
schválený USES.

 

2.1.9 Vytvořila obec nebo subjekty v ní působící podmínky pro zpomalení odtoku nebo pro akumulaci, a
využívání srážkových vod místo vody pitné (pro čištění obce, zálivku veřejné zeleně apod.)?

Sebehodnocení -1 ?

2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním
území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

Celkové hodnocení oblasti 2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti
na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy

Sebehodnocení 0 ?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

2.2.1 Pokud má obec v platném územním plánu vymezen lokální územní systém ekologické stability
krajiny (LÚSES), k jaké změně podílu (%) realizovaných nebo k realizaci připravených ÚSES k
navrhovaným ÚSES došlo?

Sebehodnocení +2 ?
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V koncepci řešení USES autor uvádí: Vzhledem k tomu, že v
zájmovém území se vyskytuje značný podíl ekologicky stabilnějších
ploch, bude zde řešení spočívat ve výběru ekologicky hodnotných
lokalit v návaznosti na nadregionální a regionální systém a okolní
místní síť jejich propojení biokoridory do uceleného systému.

V závěru zpracovaného USES (vyhotoven v roce 2007, mapování
proběhlo v roce 2006) je uvedeno:

V lesnaté a geomorfologicky pestré krajině zájmového území se přes
značnou antropogenní zátěž v okolí města Prachatic zachoval
harmonický ráz krajiny i řada jednotlivých hodnotných biotopů.
Přesto zde existují určitá negativa - v lesnické oblasti převaha málo
stabilních kulturních smrkoborových porostů, rozsáhlé holosečné
obnovy opět smrkem a borovicí i modřínem. Ve využití nelesních
ploch je negativem zejména zornění značně svažitých pozemků
takto ohrožených silnou vodní erozí, oproti minulosti je rozsah
zornění značně omezen. Nevhodné jsou rovněž úpravy některých
úseků vodotečí v lesních i nelesních tratích. Poměrně akutní je
ohrožení hospodářky obtížně využitelných a tudíž většinou
neohospodařovaných, druhově pestrých biotopů mokrých a slatiných
luk nastupující sukcesí. Do budoucna bude nutné vhodně sladit
zájmy ochrany přírody a krajiny s rozvojem města a rekreačního
využití krajiny. Vznik funkčního USES a v jeho rámci ochrana a
vhodná údržba zařazených ekologicky cenných segmentů krajiny se
může stát základem pro udržení a zvýšení biodiverzity a stability
krajiny. Z tohoto hlediska jsou nedílnou součástí USES i vymezené
interakční prvky, zahrnující nejhodnotnější lesní, luční a jiné nelesní
biotopy nezahrnuté do sítě biocenter a biokoridorů.

V roce 2016 bylo na základě revize provedené v terénu v roce 2015
provedena aktualizace USES z roku 2007 s tímto závěrem:

Cílem bylo aktualizovat stávající tabulky ing. Fridricha s doplněním
aktualizovaných údajů. Celkem 4 prvky USES byly nově zařazeny a
začleněny ústrojně do stávajícího číslování náhradou za vypuštěné
nebo nadbytečné prvky tak, aby byla zachována kontinuita.

V aktualizovaném USES jsou zahrnuty 2 RBC, 8 NBK, 2 RBK, 26
LBC, 29 LBK. Pro všechny je v USES stanoven management dle
kódů opatření.

V revizi se autor zabývá LBC 24 a z něho vycházejícím LBK 43 - tok
na okraji městské zástavby u mělěěe zahloubeném upraveném
kamenitém korytě, břehy zpevněny kamenným záhozem. Tok je
sevřen z jedné strany krajskou komunikací, z druhé strany výrobním
areálem, mezi tokem a komunikací je vloženo biocentrum (vše v
soukromém vlastnictví). V dalším úseku je tok z obou stran sevřen
zástavbou a komunikací. V tomto úseku revize uvádí nefunkčnost
biokoridoru. Nicméně vzhledem k lokalizaci nenašel autor žádný
vhodný způsob řešení.

Závěr USES vyznívá velmi negativně s ohledem na lesní pozemky.
Městské lesy Prachatice s.r.o. hospodaří dle schváleného LHP pro
období 2015-2024. Oproti předchozímu období došlo k podstatnému
zlepšení stavu - vyjádření viz. příloha.

V plánu USES nejsou navrženy k realizaci nová LBC ani LBK. Autor
se zaměřuje v obecné rovině na interakční prvky, které však nejsou
na jednotlivých plochách konkretizovány, přestože v závěru se o
nich zmiňuje. Z dostupných podkladů tedy nelze stanovit plošný
rozsah interakčních prvků a tudíž ani procenticky vyčíslit
realizované. V roce 2016 byla obnovena a doplněna třešňová alej -
interakční prvek na ploše č. 395 U Hřbitova, v celkové délce cca
300m.

 99% LBC i LBK jsou funkční. V území je realizováno 100% LBC i
LBK vymezených v plán u USES.

 

 

Příloha: 17-07-mestske-lesy-doplneni-k-uses_1.pdf

Přímo v centru města se nachází PP Žižkova Skalka, předmětem
ochrany je křemenný val. Zpracován plán péče. PP Úpolíny - lesní
louka, asi 0,5 km od Libínského Sedla, předmětem ochrany je
populace úpolínu nejvyššího, vybrané části porostu se kosí
periodicky v několikaletých intervalech. Není přístupné veřejnosti.
PP Irů dvůr - stráně a mělké údolí s loukami a dřevinnými porosty
cca 1km od Prachatic.   Péče o PP je v gesci Krajského úřadu JčK.
Přírodní rezevace Libín má výměru 68,99ha, jedná se o komplex
přirozených porostů květnatých bučin s četnými skalními útvary. PP
Stádla je krátkostébelnatá, druhově přirozeně chudá smilková
pastvina s populací prstnatce bezového a se zajímavou luční
entomofaunou, nachází se na správním obvodu města. Osada
Libínské Sedlo (část katastrálního území) patří do EVL Šumava a do
EVL Libín. Kostel Sv. Jakuba v Prachaticích je zařazen do soustavy
chráněných území Natura 2000. Chráněny jsou podkrovní prostory,
kde pobývá letní kolonie netopýra velkého. Způsob zajištění péče se

Péče o chráněná území je
zajištěna na dobré úrovni.

 

2.2.2 Vyskytují se na území obce zvláště chráněná území (ZCHÚ) nebo území soustavy Natura 2000?
Pokud ano, jak je zajišťována péče o tato území?

Sebehodnocení +2 ?
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odvíjí od typu chráněného území. Péči zajišťují Městské lesy
Prachatice na lesních pozemcích. Péče o další PP se řídí schválenými
plány péče, údržbu zajišťuje Kraj-Jihočeský prostřednictvím
nasmlouvaných subjektů.

Prachatice jsou mezi odborníky na ochranu přírody známé i díky
Školní přírodní rezervaci, která se sice nenachází na správním území
města, ale je zpravována Stanicí zájmových činností Centrum
ekologické výchovy (SZČ CEV) Dřípatka, které organizačně spadá
pod ZŠ Vodňanská. SZČ CEV Dřípatka poskytuje zájmové
vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) v platném znění a provádějícími předpisy
ke školskému zákonu, vztahujícími se k zájmovému vzdělávání. CEV
Dřípatka poskytuje vzdělávání školám ze širokého okolí. Školní
přírodní rezervace „Pod vyhlídkou“ slouží k terénním výukovým
programům pro Centrum ekologické výchovy Dřípatka, byla
vyhlášena v roce 1967 jako první zařízení tohoto druhu v republice a
je jednou z nejstarších v Evropě. Nachází se na rašelinné lesní
loučce a je doplněna okružní naučnou stezkou s 33 zastaveními a
základnou se solárním panelem. Na konci 80. let zde byly zřízeny
genofondové plochy, na něž byly přeneseny při záchranných
průzkumech některé vzácné rostliny ze svých původních lokalit,
ohrožených stále se rozšiřující zemědělskou velkovýrobou. Po
vybrání odpovídajícího stanoviště se zdejším podmínkám dobře
přizpůsobily, o čemž svědčí jejich následné rozmnožování.

Příloha: prirodni-pamatky-a-prirodni-rezervace.zip

Dochází ke snižování travnatých ploch z důvodu výstavby
chybějících chodníků a parkovišť.

Níže jsou uvedeny údaje z poslední aktualizace ÚAP:

Maximální možná zastavěnost obce:

Navržené plochy                       Plocha v ha                  
Vyjádření v %

Stávající zastavěné plochy         333,07                            79%

Navržené zastavitelné plochy     91,15                              21%

Celkem                                     424,22                          100 %

 

Vyhodnocení záměrů:

Navržené plochy                       Plocha v ha                  
Vyjádření v %

Navržené zastavitelné plochy      91,15                            100%

Zrealizované záměry                   5,07                              6%

Plochy k zastavění                     86,08                           94%

 

Závěr: Na území obce Prachatice jsou plochy k zastavění o
rozloze 86,08ha 357. V ÚP je navrženo dostačující procento
zastavitelných ploch (21%). Za 22 let platnosti ÚP (vč.změn)
bylo zastavěno 6% zastavitel. ploch.

Došlo k úbytku travnatých ploch.

Koeficient byl zjišťován z územně analytických podkladů, jsou k
dispozici data od roku 2011 do roku 2014. V roce 2011 měl
koeficient hodnotu 2,79, v roce 2012 2,8, v roce 2013 2,81, v roce
2014 opět 2,8 a v roce 2016 2,79. Hodnota je stabilní, drobné
odchylky jsou pravděpodobně způsobeny zaokrouhlováním.

V dokumentu posuzování strategického plánu v procesu SEA je
uvedeno:

Na území obce o rozloze 3 892ha převažuje dle udajů ČSU k 31.12 2014
lesní půda na 2 040ha (lesnatost území je 52%), zemědělská půda je na
výměře 1 202ha (podíl zemědělské půdy je 31%). Ze zemědělské půdy
je orná půda na 380ha (podíl 31,6%), zahrady na 71ha, ovocné sady
22ha a trvale travní porosty na 758ha (tj. podíl 60,6%). Vodní plochy

2.2.B Koe�cient ekologické stability
2,79  bez jednotky Koeficient ekologické stability je

příznivý.

 

2.2.3 Došlo za hodnocené období ke snížení podílu úbytku ploch přírodního nebo přírodě blízkého
charakteru vůči přírůstku zastavěných a ostatních ploch nepřírodního charakteru (stavby, komunikace,
provozní prostranství, zpevněné plochy apod.)?

Sebehodnocení -1 ?

2.2.4 Jaký je na území města dlouhodobý trend v ekologické stabilitě území, měřený koe�cientem
ekologické stability?

Sebehodnocení +1 ?
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jsou na cca 28ha (podíl na celkové výměře je 0,7%). Lesní fond, který
je tvořen pozemky určenými k plnění funkci lesa, je velmi vyznamným
prvkem v území, lesnatost je nadprůměrná, činí 52% území, což je
mnohem vyšší než je průměr ČR, který je 33,9%. Jižní část území náleží
do přírodní lesní oblas� 13 Šumava (PLO 13) a zbytek pak do přírodní
lesní oblas� 12 - Předhoří Šumavy a Novohradských hor (PLO 12).

Koeficient ekologické stability (KES) (Michal, 1985), což je
poměrové číslo stanovující poměr ploch tzv. stabilních a nestabilních
krajinotvorných prvků je v řešeném území 2,8 - jedná se vcelku o
vyváženou krajinu, v níž jsou technické objekty rela�vně v souladu s
dochovanými přírodními strukturami, důsledkem je i nižší spotřeba
energo-materiálových vkladů. Z hlediska stability krajiny a zemědělské
činnos� je důležitý také podíl zemědělské půdy v řešeném území, která
je ohrožena vodní erozí. V ČR je sledována potenciální ohroženost
zemědělských půd vodní erozí vyjádřena dlouhodobým průměrným
smyvem půdy (G) v t/ha/rok. Z evidence vyplývá, že jsou zde půdy erozí
ohroženy málo.

 

.

V dokumentu posuzování strategického plánu v procesu SEA je
uvedeno:

Na území obce o rozloze 3 892ha převažuje dle udajů ČSU k 31.12.2014
lesní půda na 2 040ha (lesnatost území je 52%), zemědělská půda je na
výměře 1 202ha (podíl zemědělské půdy je 31%). Ze zemědělské půdy
je orná půda na 380ha (podíl 31,6%), zahrady na 71ha, ovocné sady
22ha a trvale travní porosty na 758ha (tj. podíl 60,6%). Vodní plochy
jsou na cca 28ha (podíl na celkové výměře je 0,7%). Lesní fond, který
je tvořen pozemky určenými k plnění funkci lesa, je velmi významným
prvkem v území, lesnatost je nadprůměrná, činí 52% území, což je
mnohem vyšší než je průměr ČR, který je 33,9%. Jižní část území náleží
do přírodní lesní oblas� 13 Šumava (PLO 13) a zbytek pak do přírodni
lesní oblas� 12 - Předhoří Šumavy a Novohradských hor (PLO 12).

Ve strategickém plánu z roku 2010 je uvedeno:

Podíl zemědělské a nezemědělské půdy z celkové výměry správního

území města 3891,6722ha je k zemědělským účelům využíváno

1205,0151ha. Do této kategorie je zahrnuta orná půda, zahrady, ovocné

sady a trvalé travní porosty. Nezemědělská půda je zastoupena zejména
lesními plochami, které zaujímají 2015,2496ha, tj. 51,782% správního
území. Mezi nezemědělskou půdu jsou dále zahrnuty vodní plochy o

rozloze 28,3743ha, zastavěné plochy a nádvoří 72,3227ha a ostatní
plochy 570,7105ha. (zdroj ČSÚ z roku 2008)

Dle údajů z KN nemovitostí z roku 2012 činí plocha lesních pozemků
2013,86ha, plocha ZPF 1206,27ha.

Z porovnání výše uvedených údajů vyplývá, že došlo, oproti roku
2008, ke snížení plochy zemědělské půdy o cca 3ha a zároveň k
navýšení plochy lesních pozemků o cca 2ha. Rozloha vodních ploch
zůstala stejná.

Rozloha zelených ploch přímo ve městě (bez osad), kde je prováděno
sečení trávy je 27,76ha. Přímo v Prachaticích aktuálně žije 10.412
obyvatel. Na jednoho obyvatele připadá 27m2 travnaté plochy. K tomu
je nutné připočítat květinové záhony a keřemi osázené svahy, jejichž
výměru nemáme k dispozici.

Na území města byl nově vybudovám záhon na principu přírodních
zahrad v ulici Přímá. V důsledku výstavby sportovišť došlo ke
zmenšení ploch Parku Mládí. V letošním roce byla vypsána soutěž na
Revitalizaci Štěpánčina parku v Prachaticích, jedná se o více než sto
let starý park navazující na centrum města. V loňském i letošním
roce v něm muselo být z bezpečnostních důvodů pokáceno několik
stromů.

 

Nedaří se ve větší míře rozšiřovat
plochy zeleně ve městě, avšak
stávající plochy jsou prozatím
dostatečné. Prachatice jsou
obklopeny lesními porosty, jejichž
plocha mírně vzrůstá. Rovněž v
intravilánu města probíhá výsadba
stromů a keřů, což z části
nahrazuje úbytek zelených ploch
při budování chodníků a parkovišť.

2.2.5 Došlo ke zvětšení ploch veřejné zeleně/parků/sadů v obci (v rámci celého území města)?

Sebehodnocení 0 ?

2.2.6 Je upřednostňována nová výstavba na nevyužitých nebo špatně využitých plochách ve stávajícím



Vzhledem k tomu, že mírně stoupá výměra zastavěné plochy
(zdroj ÚAP), nedaří se využívat a ani nejsou k dispozici
vhodné plochy ve stávající zastavěném území obce. Prachatice
nemají typické brownfieldy.

V dokumentu posuzování Strategického plánu v procesu SEA
je uvedeno:

Některá opatření mohou mit nega�vní vliv na půdu, hlavně co se týče
záboru kvalitnich půd pro bytovou výstavbu či jiný rozvoj (průmysl,
parkovací plochy, rekreační plochy, sportoviště apod.). Strategický plán
sice nenavrhuje žadné konkrétní projekty s přímým dopadem na půdu,
ale z výčtu uvedených podporovaných projektů lze odvodit, že některé
z nich budou mít i větši nároky na zábor půd. Z hlediska skutečných
záborů toto bude řešit schvalovaný uzemní plán města, kde budou
navrženy možné zábory ZPF a PUPFL s �m, že u záborů zemědělských
půd I. a II. třidy ochrany bude nutné prokázat, že se zábor uskuteční
pouze z důvodu veřejného zájmu převažujicího nad veřejným zájmem
ochrany ZPF.

Schválený územní plán se k problema�ce vyjadřuje takto:

1.m)1. Údaje o celkovém rozsahu požadovaných
ploch a podílu půdy náležejícího do ZPF

(1)Podrobný rozbor záborů ZPF navrženého v rámci ÚP Prachatice je
uveden v tabulce „Vyhodnocení předpokládaných důsledků
navrhovaného řešení na ZPF“ vypracované dle metodického pokynu
MMR a MŽP z července 2011. (tabulka je uvedena v příloze)

(2)Celkově je navrženo k zástavbě cca 102,9ha půdy, s tím, že jsou
zahrnuty i plochy nadmístního významu převzaté z AZÚR(D31/2),
které byly z hlediska ochrany ZPF vyhodnoceny jako akceptovatelný
zábor.

Příslušným orgánem ochrany ZPF je v tomto případě Krajský úřad -
Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví.

V odůvodnění záborů je v textové části územního plánu uvedeno:

1.m)5. Zdůvodnění, proč je navrhované řešení ve
srovnání s jiným možným řešením nejvýhodnější z
hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a
ostatních zákonem chráněných obecných zájmů

(1) Celkový navrhovaný zábor ZPF v řešeném území je cca 102,9ha, z
čehož zábor nejkvalitnějších půd I. třídy ochrany činí cca 12% a zábor
půd II. třídy ochrany 1%, zábor těchto půd byl navržen pouze v
případech, kdy nebylo účelné jiné variantní řešení a v případech
rozvojových ploch se zásadním významem pro rozvoj města, případně
ploch převzatých ze starší územně plánovací dokumentace. Největší
podíl záboru tvoří půdy V. třídy ochrany – cca 42%. Celkový součet
záboru obsahuje celou rozlohu vymezených ploch, s tím, že k
odstranění kulturních vrstev půdy a tedy k nevratné změně ZPF, dojde
jen na skutečně zastavěných – tedy menších – částech těchto ploch dle
jejich skutečného využití.

(2) Přibližně 36ha je určeno pro bydlení a cca 20ha na smíšenou
zástavbu bydlení, zejména v malých sídlech, což přispěje ke stabilizaci
a rozvoji celého správního území Prachatic, s důrazem na udržitelnost
malých sídel. Tyto plochy zpravidla navazují na zastavěné území,
vhodně doplňují urbanistický rámec sídel a jsou navrženy převážně na
půdách III., IV a V. třídy ochrany. Vzhledem k umístění v těsné
návaznosti na zastavěné území, s ohledem na podporu rozvoje
úměrného velikosti jednotlivých sídel, se jedná z hlediska ochrany ZPF
o akceptovatelný zábor.

(3) Pro občanskou vybavenost je navrženo celkem cca 21ha, z nichž
větší část se nachází v rekreační oblasti kolem Libínského Sedla. Část
těchto rozvojových ploch se nachází také na půdách I. a II. třídy kvality,
jedná se vzhledem k nadmořské výšce o pozemky hůře zemědělsky
použitelné, jejich rekreační využití je opodstatněným doplňkem
využívání krajiny v podhorské oblasti. Z větší části se jedná o
dominantní rozvojovou lokalitu pro sport a rekreaci – lyžařský areál
Libín.

(4) Pro výrobu a skladování je navrženo cca 12ha půd převážně IV.
třídy, jedná se tedy o půdy průměrné a podprůměrné kvality pro

 V platném ÚP je k zástavbě
navržena velká plocha ZPF. V
posledním období 2 let však
nedošlo k žádnému záboru ZPF I.
a II. třídy ochrany. 

zastavěném území obce před výstavbou na dosud nezastavěném přírodním území nebo na zemědělské
či lesní půdě mimo ně? Pokud ano, uveďte příklady.

Sebehodnocení -1 ?



zemědělství. Tyto plochy jsou navrženy v návaznosti na Prachatice, v
Těšovicích je vymezena plocha dominantního významu pro komerční a
průmyslové využití o celkové rozloze 4,9979ha. - 125 -

(5) Navrhované řešení ÚP Prachatice respektuje principy ochrany ZPF,
nenarušuje organizaci ZPF, síť zemědělských účelových komunikací.
Hydrologické a odtokové poměry ovlivňuje pouze lokálně, při
respektování obecně platných i konkrétních opatření při realizaci
jednotlivých záměrů bude možné tyto vlivy ještě více zmenšit.

Všechny zastavitelné plochy navrhované v Územním byly komplexně
posuzovány s tím, že u některých z těchto ploch (byť jsou navrhovány
na bonitně kvalitnějších půdách) jsou jejich předpokládané přínosy pro
potřeby udržitelného rozvoje města (z hlediska jejich polohy, rozsahu či
potenciálu apod.) převažující nad důsledky na zemědělský půdní fond.

Příslušným orgánem ochrany ZPF je pro ÚP Prachatice Krajský úřad -
Jihočeský kraj, který ve svém stanovisku uvádí: Návrh představuje z
hlediska ochrany ZPF v řešeném území to nejvýhodnější řešení, při
kterém jsou respektovány hlavní potřeby daného území.

V roce 2015 ani v roce 2016 nebyl na správním území města
uskutečněn zábor ZPF I a II. třídy ochrany.

Přestože jsou zábory půdy I. i II. třídy ochrany ve stávajícím (i v
dříve platném) plánovány, zatím k ním nedochází. Orgán ochrany
ZPF (MěÚ Prachatice) vždy s investory jedná o záboru co nejmenší
plochy.

 

 

Příloha: 17-07-tabulka-planovaneho-zaboru-zpf-a-lpf-dle-up.pdf

Na území města se podél lesních cest vyskytují porosty křídlatky.
Městské lesy Prachatice s.r.o. pravidelně provádějí zásahy proti
jejímu šíření. Dle odhadu jednatele Městských lesů se jedná o
celkovou plochu cca 0,2ha. Plocha se nezvětšuje.

V minulosti byly přímo ve městě dvě menší lokality s výskytem
křídlatky, které se podařilo zlikvidovat. Výskyt jiného druhu invazivní
rostliny neevidujeme.

 

2.2.A Invazní druhy rostlin 

0,2 ha  ha

Plochy invazivních druhů se díky
pravidelným zásahům nerozšiřují.

Plochy invazivních druhů se díky
pravidelným zásahům nerozšiřují.

Kvalita ochrany půdy a lesního
hospodářství je na výborné úrovni.
Na lesních pozemcích ve
vlastnictví města hospodaří
Městské esy Prachatice s.r.o. a
jejich hospodaření je ze strany
kontrolních orgánů hodnoceno
jako výborné. Zemědělské
pozemky jsou pronajaty
subjektům provozujících
zemědělskou výrobu. Pozemky
jsou ve vlastnictví soukromých
osob.

Údaje jsou obtížně zjistitelné, veřejné databáze je neobsahují.
Vycházeli jsme ze součtu aktuální obhospodařované výměry
ekologických zemědělců, avšak v této výměře mohou být obsaženy i
plochy, které se nacházejí v jiných katastrech. Konzultováno s MZe.

Všichni zemědělci respektují
zásady správné zemědělské

2.2.7 Další indikátory k tématu

Sebehodnocení +1 ?

2.3 Kvalita a ochrana půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

Celkové hodnocení oblasti 2.3 Kvalita a ochrana půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního
hospodářství

Sebehodnocení +1 ?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

2.3.1 Došlo ke zvýšení výměry zemědělské půdy s certi�kovaným ekologickým zemědělstvím a/nebo s
respektováním zásad správné hospodářské praxe? Jedná město se zemědělci s cílem podpořit zvýšení
počtu certi�kovaných hospodářství?

Sebehodnocení +1 ?

https://www.dataplan.info/img_upload/a1032b64eccc80a628847d44281e3e2b/17-07-tabulka-planovaneho-zaboru-zpf-a-lpf-dle-up.pdf


V roce 2015 přibylo 14ha, za rok 2016 ještě nejsou údaje
zpracovány. Všichni zemědělci (i konvenčně hospodařící) jsou
povinni dodržovat zásady správné zemědělské praxe, což je
podmínkou pro získání dotace a je kontrolováno ze strany SZIF.
Všichni zemědělci ve správním území jsou příjemci dotací a tudíž
pro ně platí i výše uvedené.

O zvýšení počtu certifikovaných hospodářství město se zemědělci
nejedná.

praxe.

Celková plocha lesní půdy na území obce vykazuje od roku 2011
mírný nárůst. Dochází k zalesňování ploch, které nejsou vhodné pro
zemědělské hospodaření. V roce 2011 činila výměra 2.013,9ha, v
roce 2012 2016,5ha, v roce 2013 2019,4ha a v roce 2014
2,019,5ha. V roce 2015 činila celková plocha lesů 2011,97ha,
plocha lesů zvláštního určení je 135,54ha, plocha certifikovaných
lesů je 1787,16ha. Údaje poskytl ÚHUL. Celková plocha lesů v roce
2016 činila 2059,94ha, plocha lesů zvláštního určení činila
142,18ha.

Jednatel Městských lesů Prachatice s.r.o. pravidelně překládá Radě
města zprávu o hospodaření a zároveň také přichází s návrhy na
různá další - Lesní obůrka, Stezky víly Majolenky, Geologická
expozice.

Příloha: kopie-ku_pupfl_lzu-za-rok-2016.xlsx

Vzrostla plocha lesů i výměra lesů
zvláštního určení.

Obec nemá větší problémy s erozí půdy a neřešila protierozní
opatření. K vodní erozi při přívalových deštích dochází na pozemku
na okraji města v soukromém vlastnictví, avšak nájemce na něm
hospodaří tak, aby erozi omezil na nejvyšší možnou míru.

Město v minulosti vybudovalo poblíž sídliště Pod Lázněmi obtokovou
stoku, která převádí vodu při přívalových deštích. Městské lesy
Prachatice s.r.o. při rekonstrukci lesních cest instalují tzv. ekodrainy,
které rovněž omezují vodní erozi při deštích.

Město nemá větší problémy s
erozí půdy.

 

Orgány ochrany ZPF se snaží minimalizovat zábory ZPF. K záborům
v I. a II. třídě ochrany nedochází. Ve stávajícím územním plánu je
se záborem uvažováno v rozsahu 102,9ha, avšak odbor životního
prostředí se snaží dávat souhlas k záboru jen nejnutnější výměry
ZPF. V roce 2015 a 2016 nedošlo ve správním území města k záboru
ZPF na půdách I. a II. třídy ochrany.

 

2.3.A Zábory zemědělské půdy 

0%  % (podíl záborů ZP v I. a
II. třídě ochrany k celkovému
území města)

Ve sledovaném období nedošlo k
záboru půdy v I. ani II. třídě
ochrany.

 

Nedochází k nadměrným záborů
zemědělské půdy

Kvalita ovzduší v Prachaticích je
velmi dobrá

Město Prachatice leží v kotlině obklopené ze všech stran vrchy.
Odvětrání této kotliny bývá někdy problematické, proto se občas
vyskytují nepříjemné inverze.

Přímo v Prachaticích je umístěna měřící stanice, občané mohou
sledovat výsledky měření prostřednictvím portálu chmi.cz. PM 2,5 se
v Prachaticích v posledních letech neměří. V roce 2016 došlo 5x k

2.4.A Koncentrace polétavého
prachu (PM10 nebo PM2,5)

16,1; 5x překročení  µg/m3
(mikrogram znečišťující látky v
metru krychlovém vzduchu)

Kvalita ovzduší v Prachaticích je
po převážnou většinu roku
hodnocena jako velmi dobrá,
index 1.

2.3.2 Došlo ke zvýšení výměry pozemků určených k plnění funkcí lesa na správním území obce?

Sebehodnocení +2 ?

2.3.3 Má obec problémy s erozí půdy? Pokud ano, přijala nebo podpořila konkrétní protierozní
opatření?

Sebehodnocení +1 ?

2.3.4 Chrání obec zemědělský půdní fond?

Sebehodnocení +1 ?

2.4 Kvalita ovzduší

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

Celkové hodnocení oblasti 2.4 Kvalita ovzduší Sebehodnocení +2 ?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

2.4.1 Došlo ke zlepšení kvality ovzduší v obci?

Sebehodnocení +2 ?

https://www.dataplan.info/img_upload/a1032b64eccc80a628847d44281e3e2b/kopie-ku_pupfl_lzu-za-rok-2016.xlsx


překročení limitu pro PM 10, maximální koncentrace 79,9
mikrogramů/m3; roční aritmetický průměr činil 16,1
mikrogramů/m3. Desekrát byl překročen limit O3, podrobnosti v
příloze.

K výraznému zlepšení kvality ovzduší ve městě došlo po roce 1995,
kdy proběhla plynofikace města. V posledních několika letech se
kvalita ovzduší udržuje na stabilní úrovni. Celkově lze kvalitu
ovzduší v Prachaticích hodnotit jako velmi dobrou.

Příloha: 17-05-prekroceni-limitu-pm10-a-o3-v-roce-2016.docx

2.4.B Sledování koncentrací látek
znečišťujících ovzduší

SO2 a NOx ano; benzoapyreny
ne

µg/m3 (mikrogram znečišťující
látky v metru krychlovém
vzduchu)

V roce 2014 činila průměrná
koncentrace PM10 19,7µg,v roce
2015 to bylo 16,1µg.

Měření SO2 a NO2 probíhá. V roce
2014 byl průměr SO2 4,3µg, v
roce 2015 se nepodařilo hodnotu
zjistit. U NO2 byl v roce 2014
průměr 15,2µg, v roce 2015
13,5µg.

Město Prachatice je z velké části plynofikované. Neregistrujeme
větší problémy s lokálními topeništi.

V loňském roce městský úřad řešil několik stížností na lokální
topeniště, kdy při zatápění z komínů stoupal černý kouř. Je to
způsobeno nesprávným postupem při zatápění, jedná se však o
topné zdoje v soukromých rodinných domech, proto je zajištění
správné manipulace problematické. Stížnosti byly řešeny domluvou.

Pásy izolační zeleně - v ulicích Zvolenská, Slámova, U Stadionu,
Krumlovská, Primátorská, Česká, Pivovarská, Husinecká,
Vodňanská, Na Sadech a podél obchvatu jsou podél komunikace
aleje stromů nebo souvislý keřový porost a domy jsou od
komunikace odděleny travnatým pásem. V sídlištích jsou travnaté
pásy mezi domy, vyšší zeleň je spíše skupinová. Nová liniová
výsadba proběhla v roce 2014 v ulici Na Sadech a v roce 2016 byla
vysázena třešňová alej podél Svatopetrské.

Měřením vzdálenosti v programu MiSYS bylo zjištěno, že podél ulic a
silnic ve městě je 6.288m alejí stromů či souvislých keřových
porostů - pásů izolační zeleně. Určitě nebyly měřeny všechny pásy
izolační zeleně, ale jen ty nejvýznamější. V roce 2016 byla nově
vysázena třešňová alej v délce 304m, což je 4,8% z celkové délky.

Město má vytypovány další lokality pro výsadbu liniové zeleně, již
proběhlo první jednání se Správou a údržbou silnic Jihočeského
kraje ohledně některých vytypovaných lokalit.

2.4.A Koncentrace polétavého
prachu (PM10 nebo PM2,5)

16,1; 5x překročení  µg/m3
(mikrogram znečišťující látky v
metru krychlovém vzduchu)

2.4.C Izolační zeleň 

4,8%  %

V roce 2014 činila průměrná
koncentrace PM10 19,7 µg, v roce
2015 to bylo 16,1µg.

V místech, kde to umožňují místní
poměry je vysazována případně
obnovována izolační zeleň.

Prachatice jsou z velké části plynofikované, nezaznamenáváme větší
problémy s lokálními topeništi, kromě dnů, kdy je inverze.
Prachatice leží v kotlině obklopené lesnatými vrchy, takže
odvětrávání nebývá dostatečné. Znečištění pochází i z dopravy,
Zvolenská a Pivovarská ulice propojují největší Prachatické sídliště s
centrem a s výpadovkami, zde je dopravní zatížení a s tím
související znečištění největší. Tranzitní doprava nejvíce zatěžuje
ulice Zvolenská a Slámova.

Stížnosti občanů na lokální topeniště zaznamenáváme, ale nejsou
nikterak časté. V loňském roce městský úřad řešil několik stížností
na lokální topeniště, kdy při zatápění z komínů stoupal černý kouř.
Je to způsobeno nesprávným postupem při zatápění, jedná se však
o topné zdoje v soukromých rodinných domech, proto je zajištění
správné manipulace problematické. Stížnosti byly řešeny domluvou.

Měřením vzdálenosti v programu MiSYS bylo zjištěno, že podél ulic a
silnic ve městě je 6.288m alejí stromů či souvislých keřových
porostů - pásů izolační zeleně. Určitě nebyly měřeny všechny pásy
izolační zeleně, ale jen ty nejvýznamější. V roce 2016 bylo nově
vysázena třešňová alej v délce 304m, což je 4,8% z celkové délky.

Město má vytypovány další lokality pro výsadbu liniové zeleně, již
proběhlo první jednání se Správou a údržbou silnic Jihočeského
kraje ohledně některých vytypovaných lokalit.

Nejvýznamější stacionární zdroje, které se nacházejí ve správním
území obce Prachatice jsou uvedeny v příloze.

2.4.A Koncentrace polétavého
prachu (PM10 nebo PM2,5)

16,1; 5x překročení  µg/m3
(mikrogram znečišťující látky v
metru krychlovém vzduchu)

2.4.C Izolační zeleň 

4,8%  %

V roce 2014 činila průměrná
koncentrace PM10 19,7µg, v roce
2015 to bylo 16,1µg.

V roce 2014 byla vysázena alej
stromů v ulici Na Sadech, v roce
2015 podél Svatopetrské. Na
hlavních průtazích městem ve
Slámově ulici, ve Zvolenské ulici,
Ve Vodňanské ulici a v částečně i
v Krumlovské ulici jsou
jednostranné aleje stromů, které
slouží jako izolační zeleň.

Podíl vzrostlé liniové bariérové
zeleně podél hlavních průtahů
městem by mohl být větší.

2.4.2 Má obec problémy se znečišťováním ovzduší z lokálních topenišť? Jaká opatření proti tomu obec
činí?

Sebehodnocení +2 ?

2.4.3 Jaké jsou hlavní zdroje znečištění ovzduší na území města (např. dle kategorií: stacionární zdroje /
doprava / lokální zdroje), nebo např. hlavní znečišťovatelé) a jaká opatření ke snížení emisí byla
učiněna?

Sebehodnocení +1 ?

https://www.dataplan.info/img_upload/a1032b64eccc80a628847d44281e3e2b/17-05-prekroceni-limitu-pm10-a-o3-v-roce-2016.docx


 

 

Příloha: 17-08-nejvyznamejsi-stacionarni-zdroje.pdf

Prachatice prostřednictvím svých technických služeb zakoupily
zametací vozidlo s mlžnou stěnou, kterým v průběhu roku provádějí
zametání zpevněných veřejných ploch jako opatření proti prašnosti.
V přiložené tabulce je porovnání původního a nového způsobu úklidu
(výňatek ze studie proveditelnosti projektu "Snižení imisní zátěže ve
městě Prachatice", kterou zpracovala firma CTS corp., s.r.o.)

Čištění komunikacíe standardně probíhá během roku mimo zimní období, tj. od března
do listopadu. Technologie zabezpečujet především bezprostřední odklizení inertního
posypu, který je po odtání sněhu rozmělňován projíždějícími automobily a stává se tak
významným zdrojem prašnosti. Dále pak prach a nečistoty vzniklé v průběhu roku.

Četnost čištění je následující:

- jarního úklid města tj. od 15.3. do 30.4.- v tomto období každý
pracovní den na 8 hod. tj 7 týdnů - 35 pracovních dnů, tj. 280 hod

- od května do září  tj. 22 týdnů, používání 3 pracovní dny v týdnu
po 8 hod. tj. 528 hodin

- podzimní úklid města - obdobné jako jarní tj. 7 týdnů po 5
pracovních dnech a 8 hod., tj. 280 hod

- celkem se úklidová technika používá 1088 hod. ročně

Plocha úklidu:

Vě městě se uklízí 36,3km chodníků o celkové ploše tj. 54.450m2 a
65,6km komunikací o celkové ploše 393.600m2. V průběhu roku se
každá lokalita uklízí průměrně 6x tj. celková ošetřená plocha činí
2.688.300m2.

Program Teplice

Měření škodlivin v ovzduší šumavského okresního města Prachatice
a sledování vývoje jeho kvality probíhá dlouhodobě a dokonce bylo
město Prachatice referenčním městem v tzv. „Programu Teplice“,
který byl vlastně iniciátorem systematického monitoringu od
začátku 90. let minulého století. Tento projekt tvořil pod záštitou
Ministerstva životního prostředí ČR rozsáhlý výzkumný úkol, jehož
cílem bylo provést komplexní výzkum vlivu životního prostředí na
zdravotní stav obyvatel v pánevních okresech Severních Čech. Úkol,
započatý v roce 1991, si kladl za cíl objektivizovat příčiny
neuspokojivého stavu životního prostředí a jeho dopadu na zdraví
obyvatelstva, navrhnout priority opatření, které by vedly ke zlepšení
životního prostředí, a ověřit jejich účinnost. Jako modelový okres byl
vybrán okres Teplice a pro očekávané příznivé parametry životního
prostředí (především ovzduší) byl jako srovnávací vybrán okres
Prachatice. Více informací o programulze nalézt
http://sysifos.cz/index.php?id=vypis&sec=1170058174,  V roce
2015 se v Teplicích konala konference k tomuto programu,
informace o Programu Teplice II. a o konferenci lze nalézt
https://rvur.vlada.cz/clanky/program-teplice-po-25-letech-vstupuje-
do-dalsi-faze,

Historie měření

Počátky měření jednotlivých polutantů v ovzduší jsou datovány
rokem 1991, kdy bylo v Prachaticích umístěno odběrové zařízení
VAPS , díky němuž bylo možné sledovat výskyt rozličných látek, od
SO2 a prachových frakcí, přes kyselé složky ovzduší (HCl, HF, formy
kyseliny dusité) a polycyklické aromatické uhlovodíky, až po celou
škálu těžkých kovů. V roce 1995 pak pro komplexnější sledování
kvality ovzduší byla na odběrovém místě zvaném „Skalka“
v Šeříkové ulici umístěna automatická imisní monitorovací stanice
zařazená do odběrového systému ČHMÚ AIM. Odběrové místo bylo
vybráno odborným pracovníkem ČHMÚ tak, aby imisní koncentrace
znečišťujících látek zde naměřené reprezentovaly jakousi průměrnou
koncentraci nad celou prachatickou kotlinou.

Měřící stanice -

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locali
ty/pollution_locality/loc_CPRA_CZ.html

Ve stanici jsou kontinuálně monitorovány NO, NO2, NOx, CO, O3 a
prachová frakce PM10. Naměřená data jsou odesílány do pobočky
ČHMÚ Plzeň, kde jsou pak veškerá data verifikována, archivována a
posléze i prezentována na webových stránkách ČHMÚ. Jako
doplňující údaje pak slouží měření teploty ve 2m nad zemí. vlhosti a
globálního slunečního záření.

Ze všech těchto měření již za daná léta existují poměrně velké
datové řady sloužící jednak jako podklady pro další studie v rámci

2.4.D Ochrana před prašností 
2.688.300m2  m2/rok (celková

ošetřená plocha, tj. velikost
ošetřené plochy vynásobená
počtem úklidů v roce)

2.4.4 Další indikátory k tématu

Sebehodnocení +1 ?

https://www.dataplan.info/img_upload/a1032b64eccc80a628847d44281e3e2b/17-08-nejvyznamejsi-stacionarni-zdroje.pdf
http://sysifos.cz/index.php?id=vypis&sec=1170058174
https://rvur.vlada.cz/clanky/program-teplice-po-25-letech-vstupuje-do-dalsi-faze
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/loc_CPRA_CZ.html


projektu, a dále pak lze takto sledovat samotný vývoj kvality
ovzduší v okresním městě.

Stav ovzduší v Prachaticích v doznal oproti 80. létům minulého
století znatelné vylepšení. Zejména s postupující plynofikací města v
90. letech výrazně poklesly koncentrace oxidu siřičitého, oxidu
uhelnatého a polétavého prachu. Toto potvrzují též indexy kvality
ovzduší, kde je patrný trend postupného zvyšování počtu dní
s čistým ovzduším. Horší již je situace týkající se koncentrací oxidů
dusíku, které mají poměrně setrvalý stav a navíc dochází k mírnému
růstu NO2 jakožto sekundárnímu transportnímu produktu zejména
z rostoucí automobilové dopravy. I přesto však dochází k překročení
nejvyšších povolených koncentrací jen zřídka, v průměru jen pár
dnů v roce (tzv. inverze). Dále bylo zjištěno, že zejména při
nedokonalém spalování tuhých paliv je do ovzduší emitováno
poměrně značné množství polycyklických aromátů nebezpečných
zejména svým karcinogenním působením a perzistencí způsobenou
jejich vazbou na jemnou prachovou frakci. I do budoucna bude
výskyt polyaromátů v přírodním koloběhu nadále hrát významnou
roli.

 

 

 

 

Příloha: tabulky-uklid-zpevnenych-ploch.pdf

https://www.dataplan.info/img_upload/a1032b64eccc80a628847d44281e3e2b/tabulky-uklid-zpevnenych-ploch.pdf


Prachatice: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Stav Auditu k tématu 2017  Sebehodnocení zkontrolováno expertem - OK

Oponent Raabová Tereza

Konzultant --nepřiřazen--

Koordinátor Peřinková Marie

  Město Prachatice má zpracovaný Strategický plán rozvoje města
Prachatice pro období let 2015 - 2022, do kterého je samozřejmě
zahrnuta oblast kultury. Tento plán je každým rokem vyhodnocován
jednotlivými organizacemi, schvalován radou a
zastupitelstvem.Město Prachatice má při Radě města zřízenou
komisi Kulturní, školskou a volnočasových aktivit, která je složená
ze zástupců nominovaných politickými stranami a politickými
seskupeními ve městě Prachatice. Tato komise přináší podněty z řad
veřejnosti.

Odbor kultury, školství a CR, Kulturní a infrormační služby města
Prachatice, Městská knihovna Prachatice a všechny kulturní
 neziskové organizace  si připravují samostatně své dokumenty.

Na Fóru Zdravého města je vytyčená oblast kultury a veškeré
podněty z řad veřejnosti jsou v průběhu roku projednávány.Při
městě Prachatice pracuje aktivně Rada seniorů i Studentská rada,
které rozvněž iniciují mnohé kulturní aktivity.

Kulturní infrastruktura a její dostupnost a vybavenost

Kulturní aktivity jsou směřovány ke všem cílovým skupinám.

Město Prachatice

1. Odbor kultury, školství a CR

2. Příspěvkové organizace

- Kulturní a informační služby města Prachatice(divadlo, kino,
infocentrum, Glarie Dolní brána, Galerie O.H. Hajeka, vyhlídková věž
kostela sv. Jakuba, Velké náměstí - festivaly, městské slavnosti,
venkovní fotografické výstavy, sklepy Staré radnice). Dostupnost a
vybavenost je odpovídající, divadlo a kino jsou bezbariérové. Služeb
využívají občané z celého okresu Prachatice.

- Městská knihovna Prachatice má tři detašovaná pracoviště v ZŠ
Národní 1018, v Domově seniorů Mistra Křišťana a v nemocnici, a.s.

MěK Prachatice je pověřena výkonem regionálních funkcí a stará se
o 50 regionálních knihoven.

Služeb knihovny využívají občané z celé ČR.

Bezbariérový přístup je v domově Mistra Křišťana a v nemocnici a.s.

- neziskové organizace, seniorské organizace

Jihočeský kraj

1. Prachatické muzeum - částečně bezbariérové

8.1.A Písemný strategický
dokument pro oblast kultury a
zařazení kultury do celkového
strategického plánu města.

Strategický plán rozvoje města
Prachatice pro období let 2015
- 2022 byl schválen v červnu
2015 po veřejných
projednáních.

bez jednotky - verbální vyjádření

Kultura je řešena v rámci
Strategického plánu rozvoje
města Prachatice, který je každý
rok aktualizován.

8 Kultura a volný čas

8.1 Vztah města ke kultuře

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

Celkové hodnocení oblasti 8.1 Vztah města ke kultuře Sebehodnocení +2 ?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

8.1.1 Má město pro oblast kultury písemný strategický dokument (kulturní politika, Koncepce/strategie
podpory kultury)? Vznikl strategický dokument se zapojením veřejnosti?

Sebehodnocení +1 ?



2. ZUŠ Prachatice  - bariérové

Márodní muzeum Praha

Muzeum české loutky a cirkusu - bezbariérový přístup

Soukromý subjekt

Muzeum krajky -

bariérový přístup

 

 

strategický plán http://www.prachatice.eu/podnikani/strategicky-
plan-mesta/strategicky-plan-rozvoje-mesta-pro-obdobi-2015-
2022

Jedním z odborů města Prachatice je odbor kultury, školství a CR.

Náplň tohoto odboru:

Oddělení kultury a cestovního ruchu

Vedení hospodaření - kap. 2143, 3319, 3421

Návrh závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace

Vedení kroniky města

Vydávání propagačních materiálů

Metodické vedení příspěvkových organizací, KIS a Městské
knihovny a koordinace jejich činností společně s kontrolou jejich
financování

Organizace kulturních, společenských a sportovních akcí města

Kontrola financování příspěvkových organizací – KIS a knihovny

Zpracování podkladů pro koncepční materiály v oblasti
cestovního ruchu

Prezentaci města na výstavách, přehlídkách a veletrzích 

tuzemská i zahraniční výstavní činnost obrazů SALVE

Spolupráci s ostatními subjekty v oblasti cestovního ruchu na
regionální, národní i mezinárodní úrovni

Zahraniční vztahy města, spolupráce s partnerskými městy

Propagaci města

Správa a aktualizace internetových stránek města v dané oblasti
prostřednictvím KIS, ale i webových stránek města

Vedení personální agendy ředitelů příspěvkových organizací

Projektovou činnost pro oblast kultury a cestovního ruchu

Vedení a příprava podkladů pro ediční sekci názvoslovné a ediční
a kulturní komise

Pořízení hmotného investičního majetku u kulturních zařízení ve
spolupráci s finančním odborem

Shánění sponzorských darů a finančních prostředků a finančních
prostředků z grantů

Město Prachatice má dvě příspěvkové organizace, které pracují v
oblasti kultury - Kulturní a informační služby města Prachatice a
Městskou knihovnu Prachatice.

Kulturní infrastruktura a její dostupnost a vybavenost

Kulturní aktivity jsou směřovány ke všem cílovým skupinám.

Město Prachatice

1. Odbor kultury, školství a CR

2. Příspěvkové organizace

- Kulturní a informační služby města Prachatice(divadlo, kino,
infocentrum, Glarie Dolní brána, Galerie O.H. Hajeka, vyhlídková věž
kostela sv. Jakuba, Velké náměstí - festivaly, městské slavnosti,
venkovní fotografické výstavy, sklepy Staré radnice). Dostupnost a
vybavenost je odpovídající, divadlo a kino jsou bezbariérové. Služeb
využívají občané z celého okresu Prachatice.

- Městská knihovna Prachatice má tři detašovaná pracoviště v ZŠ
Národní 1018, v Domově seniorů Mistra Křišťana a v nemocnici, a.s.

MěK Prachatice je pověřena výkonem regionálních funkcí a stará se
o 50 regionálních knihoven.

Služeb knihovny využívají občané z celé ČR.

Bezbariérový přístup je v domově Mistra Křišťana a v nemocnici a.s.

- neziskové organizace, seniorské organizace

8.1.B Vybavenost města kulturními
službami a jejich dostupnost
různým cílovým skupinám

Kulturní zařízení jsou cenově
dostupná. V historických
budovách je menší přístupnost
pro zdravotně znevýhodněné
občany.

bez jednotky - verbální vyjádření

Kulturní programy jsou připraveny
pro všechny věkové kategorie.
Umístění kulturních zažízení s
vyjímkou divadla a sálu Národního
domu je bariérové.

8.1.2 Jaká je dostupnost a vybavenost města kulturními službami?

Sebehodnocení +1 ?

http://www.prachatice.eu/podnikani/strategicky-plan-mesta/strategicky-plan-rozvoje-mesta-pro-obdobi-2015-2022


Jihočeský kraj

1. Prachatické muzeum - částečně bezbariérové

2. ZUŠ Prachatice  - bariérové

Márodní muzeum Praha

Muzeum české loutky a cirkusu - bezbariérový přístup

Soukromý subjekt

Muzeum krajky -

bariérový přístup

Celkový rozpočet města Prachatice na za rok 2016 byl 228 623
415,- Kč.

T tohoto rozpočtu bylo určeno pro kulturu 25 666 909,- Kč.

Město Prachatice mělo k 31.12.2016 10 935 obyvatel.

Finanční prostředky - odbor kultury, školství a CR -  3 688 081,- Kč

Finanční prostředky - KIS města Prachatice          -  6 969 461,- Kč

Finanční prostředky  - MěK Prachatice                  -  5 990 952,- Kč

Finanční příspěvek - Prachatické muzeum             -      25 000,- Kč

Příspěvek na opravu kulturních památek               -  8  625 919,-
Kč 

Příspěvek na historické dědictví města                   -     367 496,-
Kč

Individuální příspěvek z rozpiočtu města pro organizace nezřizované
městem Prachatice, poskytující

kulturní nabídku  1 923 160,00,- Kč

Poskytnutí dotací z grantového programu města pro
jednotlivce i organizace poskytující kulturní
nabídku       551 100,00,- Kč

8.1.C Výdaje na kulturu 

Každý rok při sestavování
rozpočtu jsou zohledněny
požadavky na potřebu výdajů v
kultuře. Probíhají jednání se
zástupci kulturních institucí ve
vedení města, Radě města a
následně v Zastupitelstvu
města.

Finanční částka vyjádřená v
korunách (celkem, na 1 obyv.,
event. jako % z rozpočtu obce)

Ve městě Prachatice jsou
respktovány požadavky na výdaje
v oblasti kultury.

Každý rok jsou v rámci činnosti organizací a Strategického plánu
města Prachatice vypracovány plány činnosti.

Ve městě je dostupná široká škála kulturních služeb a rozmanitých
žánrů pro všechny cílové skupiny v zastoupení různých kulturních
žánrů je nabízeni v různých kulturních programech.

8.1.D Existence vlastních
strategických dokumentů v
městských (obecních) kulturních
organizací

Všechny městské kulturní
organizace doplňují strategické
dokumenty města a ve svých
plánech reagují na vyhlášená
témata roku, tradice a
požadavky občanů.

bez jednotky - verbální vyjádření

Dokumenty kulturních organizací
plně reagují na místní tradice a
požadvaky

Nabídka kulturních akcí ve městě Prachatice je široká a velmi pestrá
a je nabízena nediskriminačně proůřezem všech věkových skupin.

Městské divadlo a sál Národního domu byly
zrekonstruovány. Rekonstrukce letního  kina na multukulturní
centrum je plánováno na rok 2018. Celoroční kino je digitalizováno,
nachází se v kinosálu ZŠ Národní 1018 v Prachaticích. Městská
galerie a Galerie O.H. Hajeka jsou ve dvou historických budovách,
stejně tak jako Prachatické muzeum a Muzeum krajky. Jejich
budovy byly opraveny a přizpůsobeny jejich poslání.

Vyjímkou je nevhodné umístění Městské knihovny Prachatice, pro
které se dlouhodobě hledá odpovídající bezbariérová budova.  

Příloha: zprava_a1_a3_prachatice_2015_1.pdf

8.1.E Spokojenost s nabízenými
kulturními aktivitami a projekty

Díky široké nabídce si každký
občan může vybrat kulturní
program.

bez jednotky, počet nebo %

Nabídka programu je velmi široká.
Hledá se vhodný prostor pro
knihovnu.

8.1.3 Jaká je výše a struktura výdajů na kulturu?

Sebehodnocení +2 ?

8.1.4 Mají městské kulturní organizace vlastní strategické dokumenty?

Sebehodnocení +2 ?

8.1.5 Jaká je spokojenost občanů s kulturními zařízeními a nabídkou kulturních aktivit ve městě?

Sebehodnocení +1 ?

8.1.6 Jaké jsou možnosti občanů uplatňovat své podněty a účastnit se projednávání záměrů města v
oblasti kultury na jedné straně a jaký je zájem veřejné správy odpovídat na kulturní potřeby občanů

https://www.dataplan.info/img_upload/a1032b64eccc80a628847d44281e3e2b/zprava_a1_a3_prachatice_2015_1.pdf


Každý rok je připraveno pro veřejnost Fórum zdravého města,
kterého se účastní vedoucí odboru kultury, školství a CR, ředitelky
příspěvkových kulturních organizací, zástupci kulturních a
společenských organizací.Politik zdravého města rozesílá pozvánky
na toto veřejné jednání. U stolu, který se zabývá tématem kultury,
tradic a volnočasových aktivit je garantem právě  vedoucí odboru,
která se všemi zapsanými podněty u tohoto kulatého stolu pracuje
po celý rok. Komise komise kultury, školství a volnočasových aktvit
je také s těmito podněty seznámena.

8.1.F Účast občanů na tvorbě
kulturní politiky

Je vysoká  bez jednotky -
verbální vyjádření

Občané města a jejich aktivity v
oblasti kultury jsou městem
podporovány.

Město Prachatice ve spoluprácu s příspěvkovými  a neziskovými
kulturními organizace vzhledem k jeho velikosti pořádá:historické
Slavnosti Zlaté solné stezky, Dny duchovní hudby, Podzimní
slavnosti, mezinárodní výstavy, Den dětí, jazzový večer, Festival
piva, aktivity v rámci Prázdninového pasu (souhrn nabídek v sobě
obsahuje více jak 150 akcí od června do září). Ve spolupráci s
Římskokatolickou farností se podílí na akcích k poctě sv. Jana
Nepomuka Neumanna. Dále připravuje mezinárodní setkání (město
Prachatice aktivně rozvíjí spolupráci v sedmi zemích Evropy).

Ve městě je stálá galerie Otto Herberta Hajeka, galrie Dolní brána a
01.06.2017 bude otevřena v rodném domě sv. Jana Nepomuka
Neumanna obrazová galerie.

Od roku 2005 probíhá pod záštitou města Prachatice mezinárodní
výtvarný workshop SALVE.(Francie, Rakousko, Německo, Slovensko,
Česko, Itálie, Litva, Bělorusko, Moldávie). 

Ve městě Prachatice je podpora v přípradě zájmu filmového
průmyslu např. byl zde natočen film Burácení pana Adolfa Ziky.

Ve městě Prachatice působí kabelová televize Studio JVP TV, které je
podporováno z rozpoču města Prachatice.

Český rozhlas má rovněž své zastoupení ve městě a jemu k
dispozici kancelář a celé zázemí v budově městského úřadu.

Ve městě Prachatice nejsou tiskárny. Nachází se zde dvě soukromá
knihkupectví.

Město Prachatice, Městská knihovna Prachatice a Prachatické
muzeum nepravidelně vydávájí knihy s regionální tématikou.

 

8.1.G Podpora kulturních a
kreativních odvětví (ze strany
města)

Podpora existuje na vysoké
úrovni.

Jednotka podle sledované veličiny
nebo bez jednotky

Město vítá kvalitní nabídku
kulturních programů

O vysoké  úrovni a vztahu k
historickému dědictví svědčí
hodnocení komise a následné
opakující se prvenství v soutěži
Historické město roku.

Mísní program regenerace mětské památkové rezervace Prachatice
schválený Zastupitelstvem města Prachatice dne 21.09.2015 pro
roky 2016 - 2018.

Město Prachatice má 139 nemovitých kulturních památek  na  ploše
12.05 ha.

 

8.2.A Koncepce/strategie podpory
historického kulturního dědictví,
včetně tradic

Vypracovaný koncepční
dokument v programu
regenerace obsahující i
soukromé kulturní dědictví.

bez jednotky - verbální vyjádření

Podpora historického kulturního
dědictví včetně tradic je důsledně
dodržována.

(zvyšování kvality politické kultury) na straně druhé?

Sebehodnocení +2 ?

8.1.7 Existuje ve městě podpora tzv. kulturních a kreativních průmyslů?

Sebehodnocení +2 ?

8.2 Vztah k historickému dědictví
kvalita péče o movité i nemovité dědictví, hmotné i nehmotné dědictví na území města

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

Celkové hodnocení oblasti 8.2 Vztah k historickému dědictví Sebehodnocení +2 ?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

8.2.1 Má město koncepci podpory historického kulturního dědictví, včetně tradic; zveřejněná pravidla/
strategii přístupu ke kulturním památkám a jejich vlastníkům, památkové zóně; ad?

Sebehodnocení +2 ?



Ano, má.

Město v rámci programu regenerace městské památkové péče např.
v roce 2016 poskytlo soukromým subjektům z dotace i z vlastního
příspěvku  325 000,- Kč. Město Prachatice dlouhodobě podporuje
soukromé subjekty v péči o památky.

8.2.B Otevřený grantový/dotační
systém, který zahrnuje projekty z
oblasti historického kulturního
dědictví

Město kvalitně finančně
podporuje projekty z oblasti
kulturního dědictví

bez jednotky - verbální vyjádření

O kvalitní podpoře města svědčí
prvenství v soutěži Historické
město roku.

Město Prachatice má systém podpory, který schvaluje rada města,
viz. tabulka 8.4.1.

Všechny kulturní organizace včetně odboru kultury, školství a CR
využívají grantových nabídek, např.

Jihočeského  kraje v Českých Budějovicích, Regionální rozvojové
agentury Šumava ve Stachách,

Místní akční skupiny se sídlem v Malenicích, ministerstva kultury,
ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva práce a sociálních věcí,
ministerstva školství, ERASMUS, různé nadace.

 

8.2.C Další nástroje podpory
majitelů nemovitého i movitého
kulturního dědictví a tradic

Podávání žádostí na jednotlivé
projekty není omezováno.
Seznamy jsou zveřejňovány.

bez jednotky - verbální vyjádření

Město má velký zájem na péči o
nehmotné i hmotné dědictví.
Historické město roku 2002,
Historické město roku v rámci
Jihočeského kraje a kraje
Vysočina.

Každý rok v rámci EHD jsou památkové objekty zpřístupňovány
veřejnosti.

Mnohé budovy v historickém centru, které jsou v soukromém
vlastnictví, jsou podnikatelsky využívané např. cukrárny, kavárny,
restaurace, pivovar, obchody, pizzerie...

Budovy ve vlastnictví města v historickém centru jsou pronajaty k
bydlení nebo k podnikatelskému záměru.

V historickém centru je budova divadla, galerií, knihovny, IC,
muzea a základní umělecká škola.

Město Prachatice a jím zřízené příspěvkové organizace vydávají
nejen propagační materiály, ale i knihy.

V roce 2017 bude vydána kniha, která v sobě bude zahrnovat
informace o přírodních krásách, kulturních památkách a  typy na
výlety.

V roce 2016 město Prachatice, Jihočeská univerzita, Městská
knohovna Prachatice a Prachatické muzeum vydalo knihu Zlatá
stezka od Paula Praxla, kterou přeložil student University třetího
věku střediska zdravotně sociální fakulty JU při městské knihovně
Prachatice.

8.2.D Zpřístupňování místního
kulturní dědictví veřejnosti

V historickém centru se aktivně
využívají budovy pro potřeby
nejenom místní komunity.

bez jednotky - verbální vyjádření

Kulturní dědictví je aktivně
využíváno

Kulturní a umělecké aktivity
podporované městem reagují na
potřeby a iniciativy místní
komunity.

8.2.2 Má město otevřený grantový systém, který zahrnuje projekty z oblasti historického kulturního
dědictví?

Sebehodnocení +2 ?

8.2.3 Má město další nástroje podpory majitelů nemovitého i movitého kulturního dědictví; podpory
tradic apod.? Čerpá město �nanční prostředky z programů MK ČR a dalších zdrojů určených na
památkovou péči?

Sebehodnocení +2 ?

8.2.4 Je místní kulturní dědictví zpřístupňováno veřejnosti? Dochází k novému způsobu využití objektů
soukromých majitelů (nové funkce budov); kulturní dědictví je digitalizováno, jsou vydávány publikace,
DVD, pořádány nové akce apod.?

Sebehodnocení +2 ?

8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

Celkové hodnocení oblasti 8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy
občanů

Sebehodnocení +2 ?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY



Individuální příspěvek z rozpiočtu města pro organizace nezřizované
městem Prachatice, poskytující

kulturní nabídku  1 923 160,00,- Kč.

Tyto finanční prostředky jsou poskytované
individuálně na základě žádostí organizací a
jednotlivců. V příloze je systém grantového programu
města.
 

 

 

Příloha: komplet-podpora-2017.doc

8.3.A Neinvestiční grantové a
dotační (soutěžní) výdaje na
kulturní projekty

Finanční částka je součástí
rozpočtu města.

Kč (Finanční částka)

Město aktivně podporuje kulturní
aktivity

Město Prachatice  každým rokem vypisuje granty pro kulturní spolky
a organizace, které pořádají kulkturní
akce:http://www.prachatice.eu/search/node/granty

Komisi tvoří lidé nominování od politických subjetktů a sdružení,
které po volbách tvoří zastupitelstvo města. Všechny subjekty
nominují odborníky v dané oblasti.

Příloha: komplet-podpora-2017_1.doc

8.3.B Otevřený grantový/dotační
systém pro projekty z oblasti
kulturních a uměleckých aktivit

Programy pro poskytování
grantů jsou každoročně
aktualizovány. Komise
vyhodnocuje a doporučuje
Radě města Prachatice.

bez jednotky - verbální vyjádření

Je otevřený funkční grantový
systém.

Město Prachatice se účastní na mnohých projektech bud' finančně,
organizačně nebo záštitou.

Příloha: prilohy.zip

8.3.C Různorodost podporovaných
projektů v rámci grantového
systému

Různorodost je aktivně
podporována.

bez jednotky

Město aktivně podporuje a
respektuje různorodé projekty.

Město Prachatice- odbor kultury, školství a cestovního ruchu
společně s příspěvkovými organizacemi města - Kulturní a
informační služby města Prachatice a Městská knihovna Prachatice,
reagují na vyhlášená celostátní, krajská nebo místní témata. Blíže
výroční zprávy.

Seznam kulturních spolků a organizací:

SPgŠ - Folklórní soubor Libín
 Taneční studio - CRABDANCE
 ZŠ Zlatá Stezka - taneční seskupení žáků ZŠ - praktická

 SPgŠ - Roztleskávačky
 ZŠ Zlatá Stezka č. 240 - ředitelka

 SPgŠ -ředitel
 ZŠ Zlatá Stezka č. 387

 Šumavský ochotnický spolek
 SPgŠ - Dívčí pěvecký sbor Fontána

 Fotoklub F: 2,8
 ZUŠ - Keyboard trio

 HEROS - herci Oseky
 Městská knihovna

 ZŠ Vodňanská - ředitelka
 ZŠ Vodňanská - Školní kapela

 Muzeum české loutky a cirkusu
 ZUŠ - Beltina /hudební/ + Sax Band

 ZUŠ - Beltina /taneční/
 ZŠ Národní - Baletní studio

8.3.D Umělecké a kulturní akce
iniciované městem

Město Prachatice, její
organizace a další kulturní
organizace a spolky podporují a
nabízejí různorodé aktivity,
které vycházejí z místních
tradic.

bez jednotky - verbální vyjádření

Je respektována historie města
Prachatice, jeho osobnosti a
tradice.

8.3.1 Jaké jsou neinvestiční grantové (soutěžní) a dotační výdaje na kulturní projekty?

Sebehodnocení +2 ?

8.3.2 Má město otevřený grantový systém pro kulturní projekty? Do jaké míry je grantový systém pro
kulturní projekty otevřený a transparentní?

Sebehodnocení +2 ?

8.3.3 Podporuje město různorodé projekty (z hlediska obsahového i formálního zaměření)?

Sebehodnocení +2 ?

8.3.4 Vznikají z iniciativy města umělecké a kulturní akce s cílem doplnit různorodost kulturní nabídky,
využít místního potenciálu, obnovit či zviditelnit tradice, osobnosti, historické události; posilovat kulturní
povědomí občanů o místní kulturní identitě?

Sebehodnocení +2 ?

https://www.dataplan.info/img_upload/a1032b64eccc80a628847d44281e3e2b/komplet-podpora-2017.doc
http://www.prachatice.eu/search/node/granty
https://www.dataplan.info/img_upload/a1032b64eccc80a628847d44281e3e2b/komplet-podpora-2017_1.doc
https://www.dataplan.info/img_upload/a1032b64eccc80a628847d44281e3e2b/prilohy.zip


Ženský komorní sbor Maraveja
 Pěvecký sbor - RADOSTNÉ PŘÁTELSTVÍ

 ZUŠ - TOP BAND
 HEROS - herci Oseky

 Soumarský spolek
 Boromejky

 Boromejky
 Boromejky
 ZŠ Národní - flétnový soubor Píšťalka

 ZŠ Zlatá Stezka - Sborový zpěv
 SPgŠ - Laguna

 ZŠ Národní - Pěvecký sbor Písnička
 Pošumavská komorní filharmonie

 Soumarský spolek
 Fara - farní sbor

 ZUŠ - keramika
 Fara - farní divadlo

 Muzeum krajky
 Fara - Skupina - ELAION

 ZŠ Vodňanská - pěvecký sbor
 ZŠ Vodňanská - folklorní soubor Šumaváček

 SPgŠ - Hudební soubor CINK
 ZUŠ Prachatice /JaZZ Nuts-soukromě/

 ZUŠ - Flétnové trio /kvartet/

Příloha: vyrocni_zpravy_pt.zip

Město Prachatice informuje o kulturních aktivitách na
http://www.prachatice.eu/kalendar

Kulturní a informační služby města Prachatice  
http://www.kisprachatice.cz

Městská knihovna Prachatice na http://www.knih-pt.cz/

Prachatické muzeum

Muzeum české loutky a cirkusu v Prachaticích

Muzeum krajky

Základní umělecká škola v Prachaticích

Neziskové společenské a kulturní organizace na svých stránkách
(seniorské společnosti- Městská organizace svazu důchodců,
Seniorská občanská společnost, z.s......)

Základní a střední školy v Prachaticích na svých stránkách

Všechny organizace mohou prezentovat svoji nabídku v Radničním
listu každý měsíc.

8.3.E Prezentace, propagace a
publicita nabídky kulturních akcí

Prezentace a propagace
kulturních akcí je dlouhodobě
na velice kvalitní úrovni.

bez jednotky - verbální vyjádření

Město má nástroje pro prezentaci
a propagaci kulturních akcí.

Město Prachatice v oblasti kultury sleduje vypisování příslušných
dotačních titulů. Vedení města informuje formou rozesílání e-
mailových zpráv nebo vypsáním informace na webu města.

8.3.F Informovanost o jiných
zdrojích na podporu kultury

Ano je podpora.  bez jednotky -
verbální vyjádření

Kulturní organizace ve městě
využívají další programy na
podporu kultury. Město je v
aktivitách podporuje.

Město Prachatice - odbor kutury,školství a CR -výtvarný
projekt SALVE Prachatice (Slovensko, Itálie, Francie, SRN,
Rakousko) a mezinárodní výstavy v partnerských městech a dalších
zemích Evropy. 

Česko - německý soumarský spolek - spolupráce měst Prachatice a
Grainet - SRN.

Městská knihovna Prachatice - projekt ECCE LIBRI, spolupráce Noc s
Adersenem - krajská knihovna L'udovita Štúra ve Zvolenu,
celoživotní vzdělávání - knihovna Ingnalina Litva, Okresní knihovna
ve Freyungu SRN. http://www.knih-pt.cz/

Česká píseň - smíšený pěvecký sbor , koncertní vystoupení ve
Francii, Chorvatsku...http://www.ceska-pisen.estranky.cz/

8.3.G Mobilita místních umělců,
uměleckých skupin a kulturních
produktů

Kvalitní a vstřícná spolupráce
města Prachatice s místními
uměleckými skupinami.

Verbální vyjádření

Město Prachatice podporuje a
samo realizuje prezentace v
nadregionálních a mezinárodních
projektech.

8.3.5 Má město systém prezentace, propagace a publicity nabídky kulturních akcí jak pro vlastní akce a
organizace, tak pro akce soukromoprávních subjektů?

Sebehodnocení +2 ?

8.3.6 Podporuje či umožňuje obec poskytování informací o jiných zdrojích na podporu kultury? (např.
krajské, státní, nadační grantové programy, fondy EU, setkání s místními podnikateli apod.)?

Sebehodnocení +2 ?

8.3.7 Jaká je mobilita místních umělců, uměleckých skupin a kulturních produktů?. Účastní se např.
kulturní organizace nadregionálních a zahraničních projektů a akcí?

Sebehodnocení +2 ?

https://www.dataplan.info/img_upload/a1032b64eccc80a628847d44281e3e2b/vyrocni_zpravy_pt.zip
http://www.prachatice.eu/kalendar
http://www.kisprachatice.cz/
http://www.knih-pt.cz/
http://www.knih-pt.cz/
http://www.ceska-pisen.estranky.cz/


Soubor Libín S - folklorní taneční soubor spolupráce s rakouskými a
německými partnery.http://www.folklornisdruzeni.cz/libin-s?
item_page=5

Klarinetový soubor pod uměleckým vedením Mgr. Jana Hovorky - v
různých zemích Evropyhttp://www.klarinetovekvinteto.wbs.cz/

základním dikumentem je územní plán, který byl schválen
Zastupitelstvem města Prachatice, dne 23.01.2017
http://www.prachatice.eu/mestsky-urad/uzemni-planovani/uzemni-
plan-mesta-prachatice/novy-uzemni-plan-prachatice

strategický plán http://www.prachatice.eu/podnikani/strategicky-
plan-mesta/strategicky-plan-rozvoje-mesta-pro-obdobi-2015-
2022

program regenerace městské památkové rezervace
http://www.prachatice.eu/mesto/pamatkova-pece/regenerace-
mestske-pamatkove-rezervace-prachatice

Město Prachatice opakovaně získává ocenění v soutěži o Cenu za
nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městské
památkové rezervace, za rok 2002 vyhrálo celostátní kolo a získalo
titul Historické město roku 2002. Přehled dosavadních výsledků
města v rámci soutěže viz
http://www.prachatice.eu/mesto/pamatkova-pece/regenerace-
mestske-pamatkove-rezervace-prachatice/soutez-o-cenu-
programu

Internetové stránky města obsahujíi samostatnou sekci Památková
péče http://www.prachatice.eu/mesto/pamatkova-pece , jejíž
součástí je mj. popis vybraných památek v oddíle Památky a
pamětihodnosti http://www.prachatice.eu/mesto/zakladni-
informace/pamatky-pametihodnosti

Město Prachatice v souladu se strategickým plánem rozvoje města
připravuje rekonstrukci letního kina, kterým bude stávající letní kino
přebudováno v multufunkční kulturní centrum. Zastupitelstvo města
schválilo v roce 2016 architektovnickou studii rekonstrukce. Od
ledna 2017 probíhá zpracování další projektové přípravy
rekonstrukce, která má být ukončena na jaře 2018. Realizace
rekonstrukce je předpokládána v roce 2018.

Na uvedený záměr rekonstrukce letního kina navazuje záměr
revitalizace vedlejšího Štěpánčina parku. V březnu 2017 město
vyhlásilo architektonickou soutěž o návrh revitalizace s termínem
pro podávání soutěžních návrhů do 2. června 2017. Navazovat bude
hodnocení návrhů. Předpokládá se další projektová příprava
revitalizace v návaznosti na návrh, který bude vyhodnocen jako
nejvhodnější.

Na opravu památek na území města Prachatice bylo v roce 2016
vynaloženo včetně získaných dotací  Kč.

Celkový souhrn investic do památek v rámci města
Prachatice v roce 2016

 

Investice do památek na území MPR v roce
2016 celkem

23 272 119 Kč

Investice do památek mimo území MPR v roce
2016 celkem

4 089 361 Kč

Investice do památek na území města
Prachatice v roce 2016 celkem[1]

 

27 361 480 Kč

z toho získané dotace 2 568 000 Kč

8.4.A Písemné strategické
dokumenty zabývající se
atraktivitou a vzhledem města

Město Prachatice mají kvalitně
zpracované dokumenty. O tom
svědčí i přední místa v různých
krajských i celostátních
soutěžích

bez jednotky - verbální vyjádření

Vzhled města je řešen v několika
koncepčních a strategických
dokumentech.

8.4 Atraktivita a vzhled města

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

Celkové hodnocení oblasti 8.4 Atraktivita a vzhled města

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

8.4.1 Má město pro oblast atraktivity a vzhledu města konkrétní nástroje a strategické dokumenty?

Sebehodnocení +2 ?

http://www.folklornisdruzeni.cz/libin-s?item_page=5
http://www.klarinetovekvinteto.wbs.cz/
http://www.prachatice.eu/mestsky-urad/uzemni-planovani/uzemni-plan-mesta-prachatice/novy-uzemni-plan-prachatice
http://www.prachatice.eu/podnikani/strategicky-plan-mesta/strategicky-plan-rozvoje-mesta-pro-obdobi-2015-2022
http://www.prachatice.eu/mesto/pamatkova-pece/regenerace-mestske-pamatkove-rezervace-prachatice
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z toho vlastní prostředky města 11 287 568 Kč

z toho vlastní prostředky dalších
vlastníků

13 505 912 Kč

z toho investováno do památek
v majetku města

13 530 568 Kč

z toho městem využité dotace 2 318 000 Kč

 

Roční rozpočet města 233 milionů Kč

 

 

Investice do památek v majetku města na území města Prachatice
v roce 2016 představovaly cca 5,8 % ročního rozpočtu města
Prachatice.

 

[1] Do majetku města i majetku dalších vlastníků

 
 

 

Každý rok je svoláno fórum Zdravého města, na kterém si zvykli
občané předkládat mnoho podnětů. Se všemi podněty, nejen s těmi,
které se dostaly mezi dvacet ověřených, se pracuje na příslušných
odborech. Ve městě Prachatice jsou pořádány k zásadním
 investičním akcím veřejná projednání.

8.4.B Participace občanů na
záměrech města týkající se vzhledu
města.

Město Prachatice se zabývá
předloženými podněty ze
strany občanů na příslušných
odborech.

bez jednotky - verbální vyjádření

Příslušné odbory v souladu s
ekonomikou, ochranou přírody a
požadavky komunity plní podněty
ze strany veřejnosti.

Mobiliář je pravidelně kontrolovám a doplňován. Na údržbu, opravy
a rekonstrukce odpočinkových míst jsou z rozpočtu města
pravidelně vynákládany tyto prostředky:

na údržbu  mobiliáře  byly v roce 2016 vynaloženy následující
prostředky:
 
opravy a doplnění laviček:                              cca 134 tis. Kč
 
opravy a doplnění odpadkových košů:            cca 107 tis. Kč
 
opravy a údržba ostatního mobiliáře,  souvisejících
prostranství:              cca  160 tis. Kč  (údržba  kašny, fontánky,
kamenky včetně zprovoznění a zazimování, oprava pergol,
přístřešků, zábradlí, rozcestníků, prostranství)
 
opravy a údržba dětských hřišť a sportovišť: cca 500 tis. Kč 
(provoz pískovišť, opravy dětských hřišť a sportovišť, doplnění
mobiliáře dětských hřišť a revize dětských hřišť a sportovišť).
Příkladem lze uvést opravy oplocení sportovišť v ul. Národní
a Smrková, výměna kolotoče primátorská, výměna houpaček ul.
Vokova  a Vilémova, oprava pískovišť v ul. Vítkova, Lesní,
Sokolovská, Krumlovská a další, výměna písků v pískovištích,
oprava houpačky- hnízda, pravidelný servis, nátěry a opravy laviček
na dětských hřištích ...

8.4.C Veřejná místa pro spontánní
setkávání

V přípravě je revitalizace
Štěpánčina parku. V prostoru
Parkánu byla instalována
kamenka s tekoucí
vodou.Historická zákoutí města
jsou pravidelně oživována,
např. hradební zdi byla
instalována ojedinělá venkovní
galerie.

Jednotka podle sledované veličiny
(např. počet) nebo bez jednotky

Ve městě Prachatice je věnována
velká pozornost údržbě veřejných
prostranství. Pravidelně je
ošetřována zeleň a opravován a
doplňován městský mobiliář.

8.4.2 Jaké jsou možnosti občanů uplatňovat své podněty a účastnit se projednávání záměrů města v
oblasti vzhledu města, projednávání investičních záměrů města (zvyšování kvality politické kultury)?

Sebehodnocení +2 ?

8.4.3 Jak probíhá údržba, obnova a doplňování městského mobiliáře – lavičky, sochy, kašny, koše, info
plochy, stojany na kola, orientační tabule, info tabule o pamětihodnostech, pamětní desky, pomníky?
Existují ve městě další počiny, které zvyšují atraktivitu a vzhled města a estetickou kvalitu veřejného
prostoru?

 
Sebehodnocení +1 ?

msg://1f9772f6-eb1c-4399-9774-7a12515b8b9d/viewable#_ftnref1


 

Na údržbě , opravách a rekonstrukci odpočinkových míst se podílí
odbor komunálních služeb a dopravy, Technické služby města
Prachatice.

Na doplňování tabulí o pamětihodnostech, pamětních desek se podílí
odbor stavěbně správní a regionálního rozvoje. Podněty ze strany
občanů řeší jak vedení města, Rada města, tak i kulturní komise a
volnočasových aktivit.

Ve vlastnictví města Prachatice nejsou žádné objekty typu
brownfields charakteru opuštěných areálů či skupiny budov.

8.4.D Kultura jako faktor rozvoje
území

Prachatice nemají tento typ.
bez jednotky - verbální vyjádření

Prachatice nemají tento typ.

8.4.4 Využívá město kulturu při revitalizaci brown�elds a dalších rozvojových projektech?

Sebehodnocení 0 ?



Prachatice: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Stav Auditu k tématu 2017  Sebehodnocení zkontrolováno expertem - OK

Oponent Wija Petr

Konzultant --nepřiřazen--

Koordinátor Peřinková Marie

Situace je řešena částečně,
poradenství je zajištěno

Město Prachatice v rozpočtu na rok 2016, ani 2017 nemá
vyčleněnou specifickou částku pro případ mimořádné události. Z let
minulých má praktické zkušenosti a umí řešit krizové situace,
živelné pohromy (povodně, orkán Kyril , hromadné havárie,  vraždy
apod.) nebo například při požáru bytu řešilo zajištění okamžitého
bydlení, dopravy... Odbor sociálních věcí využívá úzké spolupráce s
úřadem práce v poskytnutí příspěvku na mimořádnou okamžitou
pomoc, psychologické poradenstvíá, první pomoc .... Na odboru jsou
pracovníci, kteří nejen v rámci depistáže mají podchycené případy
lidí ohrožených sociálním vyloučením, pracují s nimi a poskytují
odborné sociální poradenství. Na MěÚ je přehled organizací, které v
krizových situacím mohou pomoci (ČČK, Charita, Krizové centum,
jednotliví psychologové, pracovníci, kteří prošli školením krizové
intervence, ...). Víme také a zajímáme se o aktuální informace,
které mohou plnit odpověď na otázku nikoli finanční, ale pomoci -
např. víme, že Česko se stalo teprve jedenáctou evropskou zemí,
která má vlastní specialisty na identifikaci obětí hromadných
neštěstí.

 

V případě potřeby je v pravomoci rady města (zastupitelstva
města) rozhodnout o přidělení finanční částky v naléhavých
případech. A děje se (přednostní přidělení bytu v případě
požáru, finanční částka ...)

Město Prachatice spolupracuje i s okolními obcemi,
institucemi a organizacemi, jednotlivci, kteří mohou společně
pomoci, nejde vždy o finanční částky!

Občanům distribujeme brožuru vydanou Jihočeským krajem:
Co dělat - kapesní průvodce krizovými situiacem,i doma i v
zahraničí (co dělat při povodních, požárech, ptačí chřipce,
ukrytí, nalezení podezřelého zavazadla, evakuaci ...)

 

Příloha: co-delat-brozura.docx

9.1.A Připravenost obce pro případ
potřeby náhlé �nanční pomoci
obětem neštěstí

0  Kč (Finanční částka)

Peníze nejspu přímo vyčleněné,
ale známe systém, jak pružně
reagovat v případě potřeby.

Peníze nejsou přímo vyčleněné,
ale známe systém, jak pružně
reagovat v případě potřeby.

9 Sociální prostředí

9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

Celkové hodnocení oblasti 9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby Sebehodnocení +1 ?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

9.1.1 Vytváří obec ve svém rozpočtu dostatečné �nanční rezervy pro případ potřeby náhlé �nanční
pomoci obětem neštěstí ap.?

Sebehodnocení +1 ?

9.1.2 Má obec v rámci jí spravovaného bytového fondu rezervy pro potřebu zajistit alespoň na
přechodnou dobu bydlení rozvedeným partnerům, zejména s nezletilými dětmi, obětem domácího

https://www.dataplan.info/img_upload/a1032b64eccc80a628847d44281e3e2b/co-delat-brozura.docx


 

ANO, má možnosti.

V rámci možností lze využít volnou kapacitu v Domě s pečovatelskou
službou Na Sadech a v DPS Skalka Prachatice v majetku města
Prachatice a v rámci úzké spolupráce s neziskovými organizacemi i
další volné prostory - Charita Prachatice, Azylový dům sv. Dominika
Savia Prachatice (matky s dětmi i týrané ženy) nebo Azylový dům
pro muže sv. Petra v nedalekém Záblatí., či pro rodiny s dětmi v
nedalekém Husinci AD Rybka. V případě seniorů lze využít i  Domov
seniorů Mistra Křišťana, hospic a nebo Nemocnice se kterou máme
nadstandartní vztahy..

Město Prachatice je vlastníkem 75 bytů v DPS, kde se přidělují byty
podle směnice vydané radou města. Směrnicí jsou jasně
specifikovaná pravidla pro přijetí (travalý pobyt, věk, stupeň
postižení, potřebnost služeb,  apod.), navíc je zde nově nabízena
24hodinová pečovatelská služba.

Město Prachatice má připravenou studii k rekonstrukci dalších čtyř
bezbariérových bytů v DPS Skalaka pro osoby se zdravotním
postižením, seniory. V dlouhodobé strategii přebudování jednoho
domu, kde jsou již 2 patra bytů s pečovatelskou službou o další dvě
patra.  

V naléhavých případech je v rámci dobré spolupráce možno
poskytnout bydlení a služby v Azylovém domě pro rodiny s dětmi v
nedalekém Husinci.

Město v současné době uvažuje o rekonstrukci bytového domu
Krumlovská 39 na malometrážní byty.

V současné době řešíme situaci především terénním poradenstvím.

Závěrem stačíme pokrývat poptávku osob v problémové sociální
situaci a využívat prostorů a služeb v našem městě. V rámci
komintního plánování rozvoje sociálních služeb zdůrazňujeme
především terénní sociální práci, právě s rodinou a úzkou spolupráci
s organizacemi, které poskytují bydlení (azylové bydlení, další
způsoby alternativního bydlení). Počty sledované cílové skupiny
nepřevyšují průměrná zjištění minulých let.

Aktuálně město disponuje 54 volnými městskými byty, dále 4
volnými byty zvláštního užívání a 2 byty v azylovém domě.

Přestože víme o  nárůstu osob, které jsou trvale hlášeny na MěÚ
Prachatice, nejedná se však o skutečné bezdomovce nebo lidi bez
přístřeší, ale o evidenční charakter bydlení.

Skutečné bezdomovce, osoby bez přístřeší, kteří nemají možnost
dlouhodobě využívat nějaké přístřeší  je co by na prstech jedné ruky
napočítal. I tak o nc víme i díky kamerovému systému, známe místa
jejich setkávání (autobusové nádraží, tankovka a Štěpánčin park),
kd eje možno také na ně působit, pracovat s nimi, nabídnout pomoc
(kteropu ale ve většině případů odmétají).

 

Příloha: dps-volna-kapacita.docx

9.1.B Schopnost zajistit bydlení
potřebným občanům

75 bytů v DPS, 2-3 volné k
dispozici

Jednotka podle sledované veličiny
nebo bez jednotky

Cílová skupina senioři a zdravotně
postižení je zajištěna. Cílová
skupina rodin s dětmi a sociálně
vyloučených občanů zatím není
plně zajištěna, ale je nastaven
sytém, jak lze operativně řešit ve
spolupráci s jinými subjekty.

Odbor sociálních věcí sleduje rodiny v krizi v rámci své terénní
práce, poskytuje odborné sociální poradenství. Ve městě působí dále
Občanská poradna a bezplatná Insolvenční poradna. Individuálně
jednotlivé případy jsou řešeny s Úřadem práce Prachatice, konají se
pravidelné porady vedoucí odboru sociálních věcí a ředitele úřadu
práce. OSV jednotlivým klientům zprostředkovává ubytování na
soukromých ubytovnách (Fonka, Grek a SPGŠ Prachatice). 

Během roku  bylo 215 sociálně potřebných domácností, došlo tedy
jen k mírnému nárůstu, protože je dobrá ekonomická siuace, nízká
nezaměstnanost a stabilní síť sociálních služeb, která mimo jiné
poskytuje i potravinovou a hygienickou pomoc.

V Prachaticích je také nově Dobročinný obchůdek, který provozuje
Jihočeské centrum rovných příležitostí. Zde lidé mohou přinést pro
ně již nepotřebné věci (nejenoblečení, ale i nábytek, světla, školní
potřeby, knihy, pomůcky ...) a ostatní si je zde mohou za nízký
poplatek koupit (od 5,- Kč - 100,- Kč). navíc v případě naléhavé
potřeby je dohoda, že připraví pro našeho klienta "balíček na míru"
(například pro rodinu, kde se má narodit malé dítě se připraví od
povlečení, ošacení, chrastítek, hygienických potřeb a další "na
míru").

Stejně tak Farní charita Prachatice v Azylovém domě má protředky
pro matky s dětmi, které se tam dostanou mnohdy "z ulice" a
nemají nic - nádobí, ošacení, potraviny .. a tak pracovnice v sociální

9.1.C Počet sociálně potřebných
domácností v obci

238 domácností  Počet nebo %
domácností.

OSV v rámci sociální práce je
připraven pomoc této cílové
skupině.

násilí, přírodních nebo průmyslových katastrof apod.? V případě, že ne, zajišťuje tuto činnost v obci jiný
subjekt (občanské sdružení, NNO, církev apod.)?

Sebehodnocení +1 ?

9.1.3 Došlo k vývoji/změně v počtu sociálně potřebných domácností v obci?

Sebehodnocení 0 ?

https://www.dataplan.info/img_upload/a1032b64eccc80a628847d44281e3e2b/dps-volna-kapacita.docx


službě pomohou. Konají pravidelně sbírky materiálu na to, co je
žádáno, např. hry a hračky, pomůcky do školy, ...

Třetí velkou pomocí a možností jsou samotní zaměstnanci úřadu,
kteří také dle možností přináší materiál pro potřebné, který je díky
dobré sociální práci odboru distribován potřebným.

 

Příloha: kontakty-socialne-zdravotni-prevence.docx

Obec nedisponuje takovýnmimi (termínově) byty pro osoby, které se
vyskytly v obtížné osobní a sociální situaci. Dříve město disponovalo
pěti buňkami pro neplatiče nájemného, čtyřmi holobyty a bytovým
domem, který byl sociálně vyloučenou lokalitou. Stále na této
adrese Krumlovská 39 (sociálně vyloučená lokalita) je asi 5 rodin,
které se jeví závadovým způsobem života, sociálně slabé rodiny.
Nicméně současné vedení má záměr tuto lokalitu opět zrekostruovat
(před pěti lety do domu bylo vloženo 25 milionů korun a dnes je
poničeno uživateli, kteří zde žili) a přebudovat na malometrážní
byty. 

OSV situaci klientů řeší ve spolupráci s majiteli ubytoven a okolními
azylovými domy.

Příloha: azylove-domy-orp-prachatice.docx

9.1.D Byty pro osoby, které se
ocitly v obtížné sociální nebo
životní situaci spojené s bydlením

0  Počet nebo % (vyjádřeno
jako poměr nabídky a
potřeby/poptávky bydlení pro
občany, kteří neplatí nájemné)

OSV dokáže situaci řešit.

Z dostupných statistických údajů z dubna 2017 lze vysledovat, že na
území města je 9% osob, kteří vykazují vysoké zadlužení. OSV v
rámci sociálního poradenství klienty odkazuje na organizaci  KreBul
o.p.s Prachatice, který je zřizovatelem Občanské poradny, kde je
nabízena pomoc při řešení předluženosti. Nově v roce 2017 jsme se
zapojili do projektu Jihočeského kraje - bezplatných insolvenčních
poraden a jedenkrát v měsíci insolvenční správci nabízejí bezplatné
poradenství v prostorách MěÚ. K informování občanů k této
problematice je využíváno dostupných informačních zdrojů (Radniční
list, kabelová televize, www.prachatice.eu , vydání letáků)

V případě nepříznivé sociální situace lze dohodnout v městských
bytech s Městskou správou bytů a domů - MSDB Prachatice
(organizace města) splátkové kalendáře na úhradu dlužného
nájemného.

V rámci zjištění vysoké míry zadluženosti město podporuje a OSV
odbor sociálních věcí a OKS odbor kanceláře starosty zajišťuje
spoleně s NNO přednášky a besedy na téma: dluhy, zadluženost,
finanční gramotnost...

Z výroční zprávy Občanské poradny KreBulu o. p. s. lze vyčíst
například, že počet klientů za rok 2016 v OP byl 875, počet kontaktů
pak 3028 a z toho 631 klientů u kterých se řešila dluhová a finanční
problematika (exekuce, splátkové kalnedáře, žádosti o oddlužení...),
2263 kontaktů pro osoby s dluhovou a finanční problematikou

 

Příloha: vyrocni_zprava_2016_krebul_ops.pdf

9.1.E Míra předluženosti obyvatel 

V souladu s celospolečenským
trendem dochází i na území města
Prachatice ke zvyšování počtu
zadlužených osob.

Občané města jsou informováni,
mají možnost využít poradenství.

Město zajišťuje rovný přístup ke
všem cílovým skupinám

Na území města Prachatice v současné době nabízí o.p.s Portus
Prachatice, který je zřizovatelem Rodinného centra Sluníčko a

9.1.4 Disponuje obec byty pro osoby, které se ocitly v obtížné sociální nebo životní situaci spojené s
bydlením?

Sebehodnocení -1 ?

9.1.5 Jak se vyvíjí trend v počtu předlužených osob (tj. osob, které mají mnoho půjček a nezvládají
splácení) ? Existuje podpora obce nebo jiného subjektu v poradenství k problematice předluženosti?

Sebehodnocení +2 ?

9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

Celkové hodnocení oblasti 9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních
nerovností

Sebehodnocení +2 ?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

9.2.1 Podporuje obec vznik a fungování mateřských center, která umožňují matkám snazší návrat do
zaměstnání nebo zvyšování jejich kvali�kace v období čerpání rodičovské dovolené?

Sebehodnocení +2 ?

https://www.dataplan.info/img_upload/a1032b64eccc80a628847d44281e3e2b/kontakty-socialne-zdravotni-prevence.docx
https://www.dataplan.info/img_upload/a1032b64eccc80a628847d44281e3e2b/azylove-domy-orp-prachatice.docx
http://www.prachatice.eu/
https://www.dataplan.info/img_upload/a1032b64eccc80a628847d44281e3e2b/vyrocni_zprava_2016_krebul_ops.pdf


Dětské skupiny Portusáček profesionální služby rodinám s dětmi (na
rodičovské dovolené) během celého roku. Město podpořilo
rekonstrukci prostoru, na kterou získala organizace státní dotaci.

Dalším centrem - dětsku skupinou, která vzniká pod ZŠ Prachtice
Národní, který také nabízí volná místa v nově vzniklé skupině
Montessori a prostory dětem a v současné době získala dotaci na
investice. V této skupině budou děti vzdělávány podle principů
Montessori pedagogiky od 3 let věku.  

Stejně tak v DDM Prachatice pracují dvě skupinky: Klubíčko dopolední
cvičení, hry a tvoření pro rodiče s dětmi od 2 let a Duhová školička odpolední cvičení,
hry a tvoření pro rodiče s dětmi od 2 let

Organizace mají možnost si prostřednictvím grantového systému
města požádat o finanční prostředky na aktivity.

Prostor pro rodiny s dětmi nabízí i Sdružení Jóga v denním životě,
Mezigenerační dům - Dům Křižovatka u parku na Zlaté stezce 145,
pod KreBul, o. p. s.

Příloha: portusacek-provozni-rad-detske-skupiny-pod-portusem.pdf

9.2.A Podpora rodičů na rodičovské
dovolené při návratu do
zaměstnání

4, pátý v přípravě  Počet nebo
%

Na území města mají rodiče na
rodičovské dovolené možnost
výběru.

Město Prachatice je zřizovatelem Materské školy s pěti odloučenými
pracovišti. Nově od 2016 i v Nemocnici Prachatice, která má status
firemní MŠ; tři ZŠ (Národní, Zlatá stezka a Vodňanská) - ZŠ
Vodňanská je řešena bezbariérově. Na území města dále působí ZŠ
(zřizovatel Jihočeský kraj), Zlatá stezka 387, kde je speciální
pomocná třída, Střední škola a SOU Vimperk, odloučené pracoviště
Prachatice, SPGŠ a VOŠ Prachatice a Gymnázium Prachatice.

Městská knihovna Prachatice je dalším vzdělávacím centrem, kde
každoročně otevírá společně s Jihočeskou univerzitou České
Budějovice, či další vysokou školou Univerzitu třetího věku pro
seniory, každoročně dva obory (historie a péčo o zdraví). Nově v
letošním roce otevírá Virtuální univerzitu.

V Prachaticích působí i Centrum ekologické výchovy Dřípatka, DDM
Prachatice a dále ve městě působí Vzdělávací institut Hospic sv.
J.N.Neumanna (při MŠMT) a dále Institut smyslové aktivizace při
Domově seniorů Mistra Křišťana.

Ve městě je řada dalších institucí, které nabízejí např. jazykové
kurzy, kurzy paměti, Akademii třetího věku, kurzy první pomoci, a
další vzdělávání pro děti, mládež i dospělé.

V Prachaticích působí dvě logopedické poradkyně paní Červíková a
Mgr. Dagmar Hrubá, potřebnost těchto služeb vzešla z podnětů FZM.

V příloze nabídka vzdělávání.

Příloha: vzdelavaci-institut-sv.docx

9.2.B Rovný přístup obyvatel ke
vzdělávání

Kapacita i nabídka je dostačující
jak v MŠ, tak i v ZŠ.

Na území města je pokrytá
poptávka po vzdělávání.

Při MěÚ v Prachaticích existuje pracovní skupina pro odstraňování
architektonických bariér ve městě, kde jsou zástupci odborníků,
úředníků, zástupci organizace seniorů, zdravotně postižených a
rodin s dětmi. Pravidelně každoročně procházejí a mapují město a
ze zjištěných podnětů jsou zpracovávány podklady k projektům na
odstranění bariér ve městě Město od roku 2003 získává finanční
podporu (přes 23. mil Kč) k odstranění AB, chodníků, budov,
vybavenosti. Vznikla i mapa bezbariérové trasy města Prachatice. V
současné době je zažádáno o odstranění bariér chodníku ve
Voďňanské ulici, vznik bezbariérových bytů v DPS Skalka a je
připravena rekonstrukce plaveckého bazénu, kde je počítáno s
úpravami pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Ve
městě jsou již dvě místa označená zvukovými majáky pro
nevidomé, veřejné prostory se osazují indukčními smyčkami pro
neslyšící, nechybí madla (v divadle a ve Společenském sále byla
nainstalovaná plošina). Na MěÚ je připravena rekonstrukce
bezbariérového WC. Městské divadlo je také bezbariérové (plošina,
WC, smyčka). Město vydává euroklíče. Prvním z míst osazeným
eurozámky byly veřejné WC,. WC na sportovním zařízení ..

V rámci spolupráce s NNO organizacemi podpořilo rekonstrukci
domu na Zlaté stezce 145, kde bylo odstraněno mnoho
architektonických bariér a v současné době se připravuje druhá část
rekonstrukce domu, kde bude instalace výtahu (díky projektu a
výzvy MAS Šumavskoú. Samostaně se jednotlivé instituce a
organizace také snaží odstraňovat bariéry ve městě.

9.2.C Bezbariérová mobilita 

80%  Počet nebo % Velká řada míst je díky mapování
a následným úpravám
dobře dostupná pro tuto cílovou
skupinu.

9.2.2 Monitoruje obec rovný přístup obyvatel ke vzdělávání minimálně ve školách a školských zařízeních
zřizovaných obcí?

Sebehodnocení +2 ?

9.2.3 Došlo ke zvýšení počtu bezbariérových budov – zejména budov úřadů, škol, obchodů a zařízení
poskytujících služby a veřejných prostranství (chodníky v místech přechodů, bezbariérová úprava parků
apod.) v obci? Pokud ne, jaký je postup v případě žádosti/stížnosti občana či sdružení na odstranění
bariér ve veřejných budovách v obci?

Sebehodnocení +1 ?

https://www.dataplan.info/img_upload/a1032b64eccc80a628847d44281e3e2b/portusacek-provozni-rad-detske-skupiny-pod-portusem.pdf
https://www.dataplan.info/img_upload/a1032b64eccc80a628847d44281e3e2b/vzdelavaci-institut-sv.docx


Příloha: ab-prachatice_1.docx

Na OSV vykonávají sociální práci pro cílovou skupinu děti, mládež,
senioři, zdravotně postižení a sociálně vyloučení dvě sociální
pracovnice. Z důvodu personálního poddimenzování této agendy
bylo zažádáno o navýšení dotace na tuto agendu a od poloviny roku
2017 by měl být přijat nový pracovník. Obtížné sociální situace jsou
řešeny jednotlivě dle potřeb a sociální pracovnice odkazují klienta na
spolupracující NNO a další subjekty. V rámci úřadu pro samosprávu
je vyčleněna funkce odborného samostatného referenta pro
samosprávu a komunitní plánování, která má na starosti koordinaci
rozvoje komunitního plánování ÚSC, spolupracuje se zařízeními a
subjekty poskytujícími sociální služby, doprovodné služby a
zdravotní péči, poradce pro národnostní menšiny, protidrogový
koordinátor, zajišťuje svolávání, připravuje matriály, koordinaci
sociální komise rady města, komise prevence kriminality, vykonává
konzultační a poradenskou činnost pro neziskové organizace a
sdružení, zajišťuje projekt Prachatice – město bez bariér, řídí
pracovní skupinu Pro odstraňování bariér ve městě (především
architektonických) pod kanceláří starosty.

Informace jsou občanům poskytovány prostřednictvím webových
stránek města (sociální oblast), kde jsou zprávy nejen z města, ale i
informace od NNO, dále je využíváno sociálních sítí (facebook),
městský zpravodaj - Radniční list v tištěné i zvukové podobě,
kabelová televize. Navíc je možnost využívání rozesílání SMS v
případě krize, vydávání letáků, plakátů, informací ve vývěsních
skříňkách.

Podněty, reakce na požadavky daných cílových skupin jsou
získávány prostřednictvím komunitního plánování (jsou stanoveny
čtyři pracovní skupiny: Senioři, Osoby se zdravotním postižením,
Osoby v Krizi a Rodiny s dětmi), dále pak od poradních organů
vedení města jako je např. Rada seniorů, Studentská rada, Poradní
sbor zdravotně postižených a seniorů, Komise při RM.

Město Prachatice každoročně vyhlašuje dotační tituly, které
podporují cílové skupiny (žádat mohou jak fyzické, tak právnické
osoby, NNO) nebo mohou subjekty žádat i o individuální dotaci z
Rady města Prachatice nebo jsou zařazeny jejich požadavky přímo
do rozpočtu daného roku, např. Portus o.p.s. - podpora krizového
centra, KreBul z.s. - Občanská poradna.

Příloha: plan-prevence-kriminality-aktualizace-2016.doc

9.2.D Péče o zranitelné skupiny
obyvatel

Město Prachatice je zřizovatelem /již zmíněno) MŠ a dětské skupiny
Montessori. V Prachaticích je MŠ s 5 odloučenými pracovišti, 3 ZŠ.
Jak při MŠ, tak při ZŠ jsou nabízeny kroužky dle poptávky dětí, v
současné době je největší zájem o taneční obory. Zájmové aktivity
pokrývá DDM Prachatice, Sportovní zařízení Prachatice
(nejnavštěvovanější hokejbal, fotbal, karate). Další zájmové kroužky
jsou při CEV Dřípatka, Z.S. Bezinka, Sdružení Jóga v denním životě,
ZUŠ Prachatice.

Město nabízí prostřednictvím správy DDM veřejné prostory pro
neorganizovanou mládež  - hřiště v DDM, Národní, Rumpálova, in
line dráhy, hřiště dopravní, mezigenerační, hokejbalové, a další.

Na území města nejsou k dispozici jesle, ale o.p.s Portus nabízí
několik dětských skupin i pro děti mladší tří let, Dům dětí a mládeže
skupinky a kroužky pro děti od dvou let věku.

Kapacita v MŠ i ZŠ je dostatačující. Rovněž i zájmové vzdělávání
pokrývá 100% poptávky.

Poptávka po předškolní péči o děti mladší tří let neroste, je pokryta
nabídkou a objevují se nové alternativní způsoby péče o malé děti
např. lesní školka a další dětská skupina při ZŠ Národní.

V Prachaticích žije 679 dětí ve věku do 2 let.

Při současné kapacitě MŠ 501 míst, naplněnost je 90%, pokrýváme
potřebu všech rodičů nejen z Prachatic, ale můžeme nabídnout i
okolním obcím rodičům, kteří dojíždějí do Prachatic za prací.

 

Příloha: nabidka-krouzku-pt-2017-2018-finalni.pdf

9.2.E Podpora rodin při
harmonizaci rodinného a
pracovního života

Kapacita dostatečná  Jednotka
podle sledované veličiny nebo bez
jednotky

Kapacita je dostatečná.

9.2.4 Zajišťuje obec nebo jiný subjekt podporu obyvatelům s důrazem na speci�cké skupiny (senioři,
menšiny, sociálně znevýhodnění, lidé s nízkým stupněm vzdělání apod.) v obtížných životních situacích
(např. linka pomoci, právní poradna apod.)? Pokud ano, jakým způsobem jsou o této podpoře
obyvatelé informováni?

Sebehodnocení +2 ?

9.2.5 Podporuje obec nebo jiný subjekt v obci rodiny v možnosti sladit svou práci s rodinným životem
(např. dostatek jeslí, mateřských škol, kvalitních ZŠ, zájmové činnosti dětí)?

Sebehodnocení +2 ?

https://www.dataplan.info/img_upload/a1032b64eccc80a628847d44281e3e2b/ab-prachatice_1.docx
https://www.dataplan.info/img_upload/a1032b64eccc80a628847d44281e3e2b/plan-prevence-kriminality-aktualizace-2016.doc
https://www.dataplan.info/img_upload/a1032b64eccc80a628847d44281e3e2b/nabidka-krouzku-pt-2017-2018-finalni.pdf


Dobré životní podmínky

V Prachaticích historicky byla označována sociálně vyloučená lokalita
dle Gabalovy studie bytový dům v Lázeňské ulici, který z důvodu
rekonstrukce již není a obyvatelům bylo nabídnuto bydlení v
batovém domě Krumlovská 39.

V současné době se nejeví žádná místa jako lokality sociálně
vyloučené, kde by byla nutná odborná pomoc sociálních pracovníků.
Nicméně stále na Krumlovské 39 žije několk rodin, které mají
problůémy s placením nájemného, rodiny sociálně slabé, rodiny s
osobami jevící znaky romské národnosti (nejsou Romy, nehlásí se k
romské národnosti)).

Příležitostně z důvodů náboru zaměstnanců z jiných zemí do
provozoven a továren ve městě dochází k většímu soustředění osob
jiných národností na území města, což občas nese problémy.

Příloha: krumlovska-39.docx

9.3.A Sociální bariéry 

není  Jednotka podle sledované
veličiny nebo bez jednotky

Není sociálně vyloučená lokalita.

Město Prachatice se v rámci realizace projektu Zdravé město
zapojilo do celostátního projektu neziskové organizace CI2 o.p.s.
zaměřeného na podporu sledování kvality života a udržitelného
rozvoje českých měst Indikátory udržitelného rozvoje měst v
kontextu MA21. Cílem projektu je UR českých měst a zlepšení
kvality života jejich obyvatel. Cílem dotazníkového šetření je
zprostředkovat vedení městě zpětnou vazbu názorů a postojů
jednotlivých cílových skupin obyvatel města dle jednotlivých
tematických oblastí. Dotazníkové šetření bylo provedeno formou
řízeného rozhovoru s využitím proškolených tazatelů.

V rámci dotazníkového šetření bylo vybráno 479
vyplněných dotazníků. Ne všichni respondenti
odpověděli na všechny otázky. Ve vzorku
respondentů mírně převládají ženy (52,8%) nad
muži (47,2%), což odpovídá rozdělení mužů a žen
ve městě ve věkové skupině dotázaných. Nejvíce
jsou v šetření zastoupeny věkové skupiny 41–50 a
31–40 let. Z hlediska zaměstnání/sociálního
postavení a nejvyššího dosaženého vzdělání
převládají zaměstnaní (51,4%) a osoby vyučené či
středoškolsky vzdělané (36,2% či 36,0%).

 

Příloha: zprava_a1_a3_prachatice_2015.pdf

9.3.B Spokojenost občanů s
místem, ve kterém žijí

85,7%  % obyvatel

výrazná většina
respondentů (85,7%)
je s životem ve městě
spokojena. Zajímavým
faktem je rovněž výrazně
nízký podíl velmi
nespokojených osob.

36,1%

49,6%

12,9%

1,5%

 

V rámci projektu Zdravé město a MA21 využíváme osvědčené
metody zapojování veřejnosti, komunitní plánování, kulaté stoly,
projednání desatera podnětů na Fóru Zdravého města, diskuzní fóra
na webu, ankety, dotazníky, výzvy, veřejná setkání, vzdělávání
zaměstnanců úřadu.

V rámci komunitnéího plánovaní soicálních služeb bylo a je stále
zapojeno ve 4 pracovních skupinách kolem 80 osob, které
dlouhodobvě se zabývají věcmi veřejnými, podílejí se na strategii
nejen sociálních služeb, péče o zdraví, ale připomínkují také
strategické dokumenty v oblsati sociální.

Na území města pracuje Poradní sbor zdravotně postižených a
seniorů, který je iniciativním a poradním orgánem vedení města
prachatice. Připomínkují (cca 30 osob) věci veřejné, při veřejném,
pravidelném setkání se starostou či místostarostou.

9.3.C Účast občanů na veřejném
dění

2017 118 na FZM  Počet
účastníků (veřejných
setkáních/slyšeních vedoucích k
rozhodovacím procesům v obci)

Občané mají zájem aktivně se
podílet na dění ve městě.

9.3 Zajištění kvalitního a sociálně-integrovaného bydlení a životních podmínek

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

Celkové hodnocení oblasti 9.3 Zajištění kvalitního a sociálně-integrovaného bydlení a životních podmínek Sebehodnocení +1 ?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

9.3.1 Existují v obci sociální bariéry a sociálně vyloučené osoby a lokality?

Sebehodnocení +1 ?

9.3.2 Jaká je spokojenost obyvatel obce s místem, ve kterém žijí? – sousedské vztahy, kulturní vyžití,
kvalita okolního prostředí (čistota, zeleň, gra�ti apod.).

Sebehodnocení +2 ?

9.3.3 Mají obyvatelé obce zájem podílet se na veřejném dění obce?

Sebehodnocení +2 ?

https://www.dataplan.info/img_upload/a1032b64eccc80a628847d44281e3e2b/krumlovska-39.docx
https://www.dataplan.info/img_upload/a1032b64eccc80a628847d44281e3e2b/zprava_a1_a3_prachatice_2015.pdf


Dále se jedná o Radu seniorů (12 let existuje) a jsou v ní zastoupeni
senioři se životní a profesní zkušeností a zabývají se obalstmi
proseniorskými, mezigeneračními, podávají připomínky, podněty a
také návrhy řešení Radě města Prachatice.

Dalším seskupením, které se zabývá věcnmi veřejnýámi je
Studentská rada města , kde jsou zástupci všech škol ve městě a
setkávají se pravidelně s vedením města a připoimínkují, navrhují
věci týkajících se mladých lidí, studentů.

 

Příloha: rm-13.-3.-2017-zprava-o-cinnosti-rady-senioru-mesta-
prachatice-za-rok-2016.doc

Město Prachatice má schválený Strategický plán rozvoje města
Prachatice 2015-2022, akční plán na rok 2017, Plán zlepšování
MA21, Plán aktivního stárnutí 2017, Plán prevence kriminality 2015-
2017, Zdravotní plán města, Plán prorodinné politiky města.

Při radě města vznikly komise: Komise sociální a prevence
kriminality, Komise Zdravého města a MA21, životního prostředí a
environmetální výchovy. Pracovní skupiny v rámci komunitního
plánování sociálních a doprovodných služeb, pracovní skupina
odstraňování architektonických bariér. Poradní orgány - Rada
seniorů, Poradní sbor zdravotně postižených seniorů a Studentská
rada. Přestože nemáme komisi pro národnostní menšiny jsou dle
zájmu organizovány Dny Romů. Zdravé město Prachatice nabízí v
součinnosti s NNO Den rodiny, Den seniorů, Den zdravotně
postižených, Den dobrovolníků a Týden pro neziskový sektor.

 

Příloha: plan-aktivniho-starnuti-1.6.-2017-1.docx

9.3.D Komunikace mezi
speci�ckými skupinami obyvatel

Město spolupracuje s různými
typy NNO, které se danou
problematikou zabývají.

bez jednotky

Město spolupracuje s různými
typy NNO, které se danou
problematikou zabývají.

V Prachaticích došlo k dohodě s majiteli heren o omezení počtu
výherních hracích automatů (jedna herna byla zrušena) a byla
nastavena pravidla pro jejich provoz.

Drogy - na základě údajů v ročních zprávách nebyl zjištěn rapidní
nárůst uživatelů drog a byly řešeny pouze dva přestupky.

Gaffiti - v současné době nejsou řešeny přestupky (v minulých
letech Městská police díky kamerovému systému odhalila několik
případů, které se staly varováním pro ostatní) a naopak o.p.s.
Portus nabídl v rámci svých aktivit volný prostor k realizaci
výtvarných umění - graffity, k čemuž město nabídlo budovu v
prostoru bývalých kasáren.

Bezdomovectví - v Prachaticích jsou sledovány 3-4 osoby bez
domova, kteří ale nepáchají trestnou činnost, nicméně svým
způsobem života omezují některé obyvatele a návštěvníky města
(např. lokalita autobusového nádraží - požadování finančních
prostředků, zápach).

Podněty k dané problematice od občanů řeší i Komise sociální a
prevence kriminality Rady města Prachatice, má zřízenou anonymní
schránku, stejně jako Městská policie, na podněty a stížnosti. Ve
sledovaném období došlo pouze k drobným připomínkám jako
špatné osvětlení, obtěžování na autobusovém nádraží a vždy se
vyřešilo.

Podněty, návrhy a řešení jsou sbírány i prostřednictvím veřejných
projednání na Fóru Zdravého města, Poradním sboru zdravotně
postižených a seniorů, Studentské radě a radě seniorů. V roce 2016
se projednalo 8 stížností, v roce 2015 jich bylo 12.

Město Prachatice patří k místům s nejnižším zatížením jak v oblasti
přestupků, tak v oblasti kriminální činnost v rámci Jihočeského
kraje.

 

Příloha: 03-zprava-o-cinnosti-mestske-policie-rok-2016.doc

9.3.E Stížnosti obyvatel na sociálně
nevhodné jevy

75 %  Počet (nebo %) stížností

Kamerový systém MP.

Nezaznamenáváme větší
problémy.

KreBul o.p.s je zřizovatelem Dobrovolnického centra Prachatice, kde
je v současné době evidováno 67 dobrovolníku, kteří jsou
proškoleni, pojištěni a vysíláni do organizací, které je potřebují.

9.3.F Dobrovolnictví 
velké množství  Počet Dobrovolnictví je v Prachaticích na

vysoké úrovni.

9.3.4 Přispívá komunitní politika obce k odstraňování bariér a k dobré komunikaci mezi speci�ckými
skupinami obyvatel, mezi různými věkovými, národnostními, náboženskými i sociálními kategoriemi lidí
v obci?

Sebehodnocení +2 ?

9.3.5 Došlo v obci ke změně v počtu stížností obyvatel na sociálně patologické jevy (bezdomovectví,
výtržnosti, gra�ti, drogy, gambling / herny, prostituce apod.)?

Sebehodnocení +1 ?

9.3.6 Existují v obci dobrovolnická centra nebo jiná forma dobrovolnické činnosti?

Sebehodnocení +2 ?

https://www.dataplan.info/img_upload/a1032b64eccc80a628847d44281e3e2b/rm-13.-3.-2017-zprava-o-cinnosti-rady-senioru-mesta-prachatice-za-rok-2016.doc
https://www.dataplan.info/img_upload/a1032b64eccc80a628847d44281e3e2b/plan-aktivniho-starnuti-1.6.-2017-1.docx
https://www.dataplan.info/img_upload/a1032b64eccc80a628847d44281e3e2b/03-zprava-o-cinnosti-mestske-policie-rok-2016.doc


Dobrovolnictví je zajišťováno prostřednictvím grantů i v Domově
Matky Vojtěchy, hospici, domově seniorů. Dobrovolníků je využíváno
při organizování celoměstských akcí nebo jako doprovod - osobní
asistence. V současné době jsou v pracaticích také na mezinárodní
evropské dobrovolné službě dva lidé z Turecka (půl roku v sociálních
službách).

Město Prachatice na několika konferencích NSZM prezentovalo
příklady dobré praxe (Praha, Kroměříž), zapojilo se do projektu
Dobrovolnictví v obci jak na to a v současné době se na území
města realizuje projekt Dobrovolnictví ve veřejné správě. Město
získalo razítko Příklad dobré praxe, dobrovolnictví bylo oceněno v
rámci ceny Makropulos i Obec přítelská rodině.

Město je organizátorem kampaně Dobrovolník s kytičkou, kdy
jednou za dva roky je vylášena soutěž o nejlepšího dobrovolníka,
profesionála v socíálně zdravotní oblasti a počin roku.

Městský úřad Prachatice prostřednictvím odboru kanceláře starosty
organizuje firemní dobrovolnictví, které čítá například Sběr brýlí pro
Afriku, Kabelkový veletr, Pomůcka pro děti Sýrie, Ložní prádlo do
oblastí po povodních, krmibo pro psy a podobně.

Příloha: dobrovolnicke-centrum.docx

odpracovaných hodin

Celková situace je dobrá

Město Prachatice má zpracován Plán prevence kriminality, kterým se
zabývá komise sociální a prevence kriminality. Každoročně
předkládá zastupitelstvu zprávu o kriminalitě nejen Městská policie
Prachatice, ale i Policie ČR. Všeobecně lze říci, že není nárůst
trestných činů na území obce, patříme k obcím s nejnižší mírou
třetné činnosti. Jak v minulých letech, tak i v letošním roce město
žádá o finanční podporu kraje a MV ČR na prevenci kriminality v
rámci projektu bezpečně doma i v obci (spolupráce s policií a NNO,)
který je zaměřen na nejohroženější cílové skupiny (senioři,
zdravotně postižení...)

Příloha: 03-zprava-o-cinnosti-mestske-policie-rok-2016_1.doc

9.4.A Kriminalita 

Klesající trend.

V řešení případných přírodních, průmyslových nebo
živelných katastrof (povodně, sucho) je ustanoven
Krizový šáb. Agenda krizového řízení spadá pod odbor
Vnitřích věcí a členy jsou odborníci v jednotlivých
oblastech.

Na webových stránkách města je uveden odkaz k řešení
krizových situací. Město při vydávání různých publikací k
prevenci vždy uvádí základní telefonní čísla na policii,
hasiče, záchranku, linku důvěry... Vedle těchto
informačních zdrojů je využíván o hlášení místního
rozhlasu.

V případě nutnosti jsou zapojeny i NNO a instituce jako
je např. SDH, ČČK, Charita.

Krizový štáb se účastní pravidelných cvičení.

V bezpečnostní radě jsou zastoupeni: referent krizového
řízení, starosta města, ředitel záchranného
integrovaného systému, zástupce ÚO Policie ČR, vedoucí
lékař Záchranné služby Prachatice, místostarosta a
tajemník úřadu.

 

Krizové situace řeší město:

9.4.B Krizové řízení obce 

ano, zpracovaný krizový plán
bez jednotky

Město dokáže rychle a účinně
reagovat.

9.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

Celkové hodnocení oblasti 9.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci Sebehodnocení +2 ?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

9.4.1 Došlo k poklesu trestných činů na správním území obce (podle kategorií – vraždy, krádeže, násilné
trestné činy)?

Sebehodnocení +1 ?

9.4.2 Dovede obec rychle a účinně řešit situaci po přírodních katastrofách nebo průmyslových haváriích?

Sebehodnocení +2 ?

https://www.dataplan.info/img_upload/a1032b64eccc80a628847d44281e3e2b/dobrovolnicke-centrum.docx
https://www.dataplan.info/img_upload/a1032b64eccc80a628847d44281e3e2b/03-zprava-o-cinnosti-mestske-policie-rok-2016_1.doc


Hasičský záchranný sbor Prachatice  tel.:
150,
388
303
111 

Zdravotnická záchranná služba Prachatice  tel.:
155,
388
385
822 

Policie ČR Prachatice  tel.:
158,
974
236
111

Městská policie Prachatice  tel.:
156,
388
311
033

Kam ohlásit krizovou situaci

 

 

 

Krizový štáb

Město Prachatice má zřízen krizový štáb.

Krizový štáb se svolává při vzniku mimořádné události
(která ohrožuje životy, zdraví, majetek nebo životní
prostředí), při vyhlášení stavu nebezpečí, nouze nebo
stavu ohrožení státu.

Koordinuje, řídí záchranné, likvidační práce ve svém
správním území a zasedá v budově:

HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU  -  PRACHATICE
 Slunečná 932

 Prachatice
 tel.: 388 303 111

Varovné signály

Jak zjistíme, že došlo k závažné mimořádné
události?

 O vzniku mimořádné události, která ohrožuje životy,
zdraví, majetek nebo životní prostředí, je obyvatelstvo
varováno prostřednictvím sirén a následně vyrozuměno
verbálními informacemi pomocí elektronických sirén, z
rozhlasu, televize, z hlášení místního rozhlasu, pomocí
mobilních prostředků a internetových médií.

Kolik máme varovných signálů v České republice?
 V České republice je zaveden jeden varovný signál s

názvem "Všeobecná výstraha" (kolísavý tón sirény po
dobu 140 vteřin, který může být vysílán třikrát po sobě v
cca. tříminutových intervalech). Vyhlašuje se při hrozbě
nebo vzniku mimořádné události.

Co musíme udělat, když uslyšíme signál
"Všeobecná výstraha"?

 Pokud uslyšíme varovný signál "Všeobecná výstraha" a
zjevně se nejedná o povodeň, okamžitě vyhledejte úkryt
v nejbližším objektu. Tímto objektem může být např.
obchod, veřejná budova, soukromý byt, výrobní závod,
úřad, apod. V objektu, kde se ukryjeme, zavřeme a
utěsníme dveře a okna, vypneme ventilaci. Uzavřením a



utěsněním prostoru snížíme pravděpodobnost vlastního
zamoření. Informace o tom, co se stalo a co máme v
dalším období udělat, uslyšíme v mimořádných
zpravodajstvích z hromadných sdělovacích prostředků
(rozhlas, televize). Dále mohou být tyto informace
sdělovány i obecním rozhlasem. Děti by neměly opouštět
školu, ani rodiče by je neměli narychlo odvádět domů.
Učitelé se o ně postarají. Siréna může s velkou
pravděpodobností signalizovat i únik nebezpečných látek.

Máme i jiné signály, které jsou vysílány sirénami?
 Sirénami je vyhlašován ještě signál "Požární poplach".

Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény
po dobu 1 minuty. Signál slouží ke svolávání jednotek
požární ochrany. Tento signál není varovným signálem.

 K ověřování provozuschopnosti jednotného systému
varování a vyrozumění (zkouška sirén) je dále
vyhlašován zkušební nepřerušovaný tón sirény po dobu
140 vteřin. Ověřování provozuschopnosti jednotného
systému varování a vyrozumění )zkouška sirén) se
provádí zpravidla každou první středu v měsící ve 12
hodin.

Kde získáte informace o charakteru možného
ohrožení, o připravovaných záchranných a
likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva při
vzniku mimořádné události?

 Občan získá informace charakteru možného ohrožení,
opřipravovaných záchranných a likvidačních pracích a
ochraně obyvatelstva v případě vzniku mimořádné
události na příslušném obecním úřadě.

 Zaměstnanec získá informace v místě dislokace
pracoviště od svého zaměstnavatele (příslušné právnické
osoby nebo podnikající fyzické osoby).

Povodňové orgány

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové
orgány

1. Povodňová komise Města Prachatice, která je
odpovědná za ochranu před povodněmi, zahrnuje
přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci
a kontrolu všech příslušných činností v průběhu
povodně. V období po povodni činí opatření a
vydává opatření k zabezpečovacím a záchraným
pracem ve svém územním obvodu města.

Povodňová komise města
zasedá v 1.patře budovy

MĚSTSKÉ POLICIE
PRACHATICE

 Velké náměstí 11
 Prachatice

 Tel.: 156, 388 311
033, 388 310 106

2. Povodňová komise Města Prachatice s rozšířenou
působností, která je odpovědná za ochranu před
povodněmi, zahrnuje přípravu na povodňové
situace, řízení a kontrolu všech příslušných
činností v průběhu povodně. V období
následujícím po povodni, činí opatření k
zabezpečovacím a záchraným pracem ve svém
správním obvodu.

Povodňová komise Města Prachatice s
rozšířenou působností zasedá v
budově

HASIČSKÉHO
ZÁCHRANNÉHO
SBORU -
PRACHATICE

 Slunečná 932
 Prachatice

 tel.: 388 303
111



Co dělat při povodni

Povodňové orgány vyhlašují stupně povodňové aktivity:

Stav bdělosti
Stav pohotovosti
Stav ohrožení

Jak budete uvědoměni v případě ohrožení povodní

signálem, který je vyhlašován kolísavým tónem sirény
po dobu 140 vteřin, hromadnými sdělovacími
prostředky, místním rozhlasem.

Co musíme udělat při vyhlášení stavu pohotovosti

zajistit si poslech hromadných sdělovacím prostředků,
řídít se příkazy povodňových orgánů, policiea
záchranářů, a informovat se o způsobu, místě
evakuace,
připravit evakuační zavazadlo pro celou rodinu,
připravit si pytle s pískema další těsnící materiál na
utěsnění nízko položených dveří, oken

Co musíme udělat při vyhlášení stavu ohrožení

připravit evakuační zavazadlo pro celou rodinu,
přemístit nábytek, potraviny a nebezpečné látky do
vyšších pater,
připravit rodinu a hospodářská zvířata k evakuaci,
při zaplavování domu odpojit přívod el. proudu,
uzavřít hlavní přívod plynu,
v případě vyhlášení nebezpečí zátopové vlny -
připravit se k okamžité evakuaci

V případě vyhlášení evakuace

upozornit sousedy a v případě potřeby jim pomoci při
evakuaci,
okamžitě zanechat veškerou činnost a zahájit přesun
na místo, které nebude ohroženo povodní,
co nejdříve se přesunout do evakuačního prostoru.

 

 

 

Při tvorbě Plánu prevence kriminality bylo využito dotazníkového
šetření Jak se cítíte v našem městě a z něj vyplynulo několik
podnětů např. ke zřízení veřejného osvětlení v ohrožených lokalitách
nebo instalace kamerového bodu do problémové lokality (ul.
Lázeňská, Štěpánčin park). Městská police na webových stránkách
města informuje o událostech a úzce spolupracuje např. s
ochrankou, kdy se daří odhalovat drobné krádeže v marketech.

9.4.C Vnímání kriminality občany 

ano, podněty z dotazníkového
šettření

% obyvatel

Problematika domácího násilí je řešena jednak policejními složkami
(Městská a státní policie) ,  odborem SV a NNO.

Sociální pracovníci vykonávají agendu k domácímu násilí v rámci
oddělení sociální ochrany a oddělení sociálně právní ochrany dětí,
jedná se o vyškolené specialisty. K problematice domácího násilí
jsou rovněž pořádány pravidelné multitými za účasti všech
zainteresovaných subjektů.

Problematikou domácího násilí se zabývají i NNO při besedách,
aktivně spolupracujeme s Intervenčním centrem České Budějovice a
s místními psychology, psychiatry a terapeuty - ČČK realizoval na

9.4.D Domácí násilí 

V této oblasti je situace lepší než
celospolečenský trend.

 

9.4.3 Jaká je míra obav obyvatel obce z kriminality (členění po činech – krádež, ublížení na zdraví, vražda
atd.?

Sebehodnocení +1 ?

9.4.4 Jak je v obci řešena problematika domácího násilí?

Sebehodnocení +1 ?



území města projekt Vrba pro osoby ohrožené seniory/týrání,
šikanování, vyloučení).

Na odbor SV se občané obracejí a odbor poskytuje informace na
nástěnkách, zajišťuje dobrou prevenci, a proto narůstá počet
informovaných osob, které přijdou požádat o pomoc.

Ve spolupráci s policií a Probační a mediační službou je v ojedinělých
případech použit instit vykázání.

V rámci spolupráce města a NNO byly distribovány například
dobrovolníky letáky v rámci Poměnkového dne

Kampaň „Dny bez úrazů“

Proběhla v červnu i v Prachaticích díky dobrovolníkům a
profesionálům z řad úřadů i nestátních neziskových organizací ve
městě.

07.07.2016 - 11:21

Hana Rabenhauptová

Zdravé město

Připravena byla setkání se seniory, kde byla realizována distribuce
letáků, byly rozeslány emaily s informacemi o týrání, zneužívání,
nebezpečí úrazů a bylo provedeno několik individuálních povídání
v rámci SeniorPointu v Prachaticích. Poslední z aktivit pak byla
beseda: Senioři v silniční dopravě, jako chodci, jako řidiči a jako
spolujezdci“ v rámci prevence úrazů v dopravě, mezi chodci 1. 7.
2016 na rychtě s MUDr. Zsoltem Kecskeméthy, Ph.D. Součástí byly i
základy první pomoc.

V Prachaticích jsme se letos zaměřili na prevenci úrazů u seniorů,
kteří jsou z pohledu úrazů nejohroženější a také proto, že v analýze
zdravotního stavu obyvatel města vyšel jeden indikátor jako
nebezpečný a ten zněl právě – zvýšený počet úrazů.

Snahou je efektivně snížit počet úrazů a zmírnit jejich následky.

Linka důvěry  - senior telefon – krizová a poradenská linka
pomoci seniorům  800 157 157, volejte 24 hodin denně
zdarma

ŽIVOT 90, Karolíny Světlé 18, Praha 1,
seniortelefon@zivot90.cz Tato emailová adresa je chráněna
před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ,
www.zivot90.cz

Tísňová péče AREÍON je komplexní sociální služba. Pomáhá
zdravotně postiženým lidem a seniorům prožít svůj život
důstojně, podle jejich přání a v jejich vlastním přirozeném
prostředí – doma

Hanka RH+
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Prevencí kriminality se město Prachatice, prostřednictvím Komise
sociální a prevence kriminality,  preventistkou na Městské policii a
garantem při odboru kanceláře starosty, pracovnéí skupinou osob v
krizi dlouhodobě zabýváme pod heslem Bezpečně v obci,
bezpečně doma. Spolupracujeme úzce ze subjekty, které jsou na
danou problematiku určeni (drogy Prevent, dluhy KreBul, první
pomoc, násilí ČČK, kyberkriminalita Portus, šmejdi Policie ČR,
bezpečně doma Městská policie Prachatice, dluhová probelematika
Občanská poradna, násilína seniorech SeniorPoint Prachatice,
omezování osob se zdravotním postižením Jihočeské centrum pro
zdravotně postižené a seniory, Městská knihovna Prachatice a další.

Pro rok byl připraven projekt Bezpečně doma i v obci, kde jsme
obstáli s grantem u Jihočeského kraje, žádoáno i na MV ČR, stejně
tak v minulých letech. město vždy dělá poptíávkupo subjektech,
které nabízí dle potřebnosti žádosti, které město společně zpracuje
a pod heslem Bezpečně doma i v obci realizuje. Navíc jednolivé
organbizace na území města žádají také samostatně a tak například
vznikl dvouletý projekt ČČK na informovanost k domácímu násilí a
vzniklo poradnské místo Vrba, nebo Portus Prachatice s
kyberšikanou a vzdělávacími kurzy.

Při výstupech z Fóra Zdravého města je vždy reagováno na výstupy,
podněty, které například v letošníám roce se týkaly těchto témat,
tedy nebylo žádáno k prevenci a bezpečnosti. Nová budova
Dřípatky - 2. místo na webu, 3-4 místo v sále, celkem 294 hlasy,
Využít místní zdroje pitné vody - 3. místo na webu, 6-9 místo
v sále, celkem 226 hlasů, Zubní lékař, navýšení počtu lékařů -
9. místo na webu, 3. místo v sále, celkem 217 hlasů, Spolkový
dům pro neziskové organizace - 6. místo na webu, 3-4. místo
v sále, celkem 201 hlasy, Dokončit obchvat města Prachatice -

9.4.E Prevence kriminality 

Akce přiměřené poptávce.
Počet akcí, počet účastníků

9.4.5 Jaký je počet akcí a účastníků, kteří byli účastni preventivní akce proti kriminalitě?

Sebehodnocení +1 ?

http://www.prachatice.eu/rubriky/zdrave-mesto
mailto:seniortelefon@zivot90.cz
http://www.zivot90.cz/
https://www.dataplan.info/img_upload/a1032b64eccc80a628847d44281e3e2b/plan-prevence-kriminality-2015-2017_2.doc


8. místo na webu, 2. místo v sále, celkem 187 hlasů, Pítka po
městě - 9. místo na webu, 6-9. místo v sále, celkem 158 hlasy

Všech 358 podnětů a připomínek bylo roztříděno podle oblastí a
předáno kompetentním pracovníkům úřadu. Ne všechny se dají
vyřešit okamžitě, některé potřebují čas, jiné samospráva města ani
řešit nemůže např. již poněkolikáté vznesený problém
s nedostatkem zubních lékařů. Město může nabídnout lékaři byt,
pomoc při hledání vhodného prostoru pro ordinaci, ale „přikázat“
pojišťovnám, aby „dodaly zubaře“ do Prachatic to nedokáže.

Při čtení přehledu všech podnětů lze částečně vysledovat, jaké
problémy tíží obyvatele různých částí města, jiné jsou v sídlišti, jiné
v centru, jiné v osadách; za některými z nich je možné vidět
konkrétní osoby.

Velmi cenné jsou různé nápady např. Skluzavka pro malé děti na
Huláku; Využít prostory v Dolní bráně pro Infocentrum; Zhasínat
osvětlení památek o půlnoci a snížit tím světelný smog; Kontejnery
na kov a plechovky od krmiva pro psy a kočky; Využití prostoru
kolem nemocnice na zahradu… Účast občanů na Fóru i početná
odezva v anketě ukazují, že Prachatičákům není dění ve městě
lhostejné, vyjadřují svůj názor a dávají signál, že se na rozvoji
města chtějí spolupodílet, chtějí být u rozhodování a cítí
zodpovědnost za budoucí podobu města.

 

Hanka RH+

 

V příloze konkrétní popis projektů prevence kriminality
města.

 

Aktivity v roce 2016

zřízení venkovního hřiště s následnou sociální
službou, garant NNO ano

letákové akce – informační kampaň -  krádeže
jízdních kol letáky, plakáty, garant Město Prachatice
a Městská policie Prachatice z vlastních zdrojů -
osobně

příměstské tábory pro děti, které páchají „trestnou
činnost“, ze sociálně slabých rodin, rodin, kde jejich
rodiče jsou pachatelé trestných činů - OSPOD ano

vzdělávací kurzy pro cílovou skupinu – senioři
(prevence a předcházení před pácháním trestných
činů na seniorech – oběti), vč. ukázek sebeobrany a
sebeochrany (bezpečnostní prvky) ano

3 přednášky v sociálně vyloučené lokalitě v rámci
prevence kriminality (děti a mládež, rodiny, oběti
trestných činů) – garant MP, NNO a město
z vlastních zdrojů, nadace, další výzev ano

seminář na téma Dluhová problematika – Krebul,
ano 3x

vyhodnocení plánu roku 2015 a aktualizace, zpráva
do RM a ZM ano

informační kampaně a nácviky chování snižující
potenciál napadení zaměřené na seniory

přednášky na školách dle požadavku – garant
Městská policie Prachatice, garant Ing. Ivo Novotný,
ředitel MP ano

instalace bezpečnostních prvků do domácností,
distribuce bezpečnostních zařízení v rámci seminářů
s cílem získání informací o pocitu bezpečí, swot
analýz a návrhů na další aktivity – garant Blanka
Rokůsková, MP a Hana Rabenhauptová, KS –
vlastní zdroje, další výzvy, programy, nadace ano

Pokud bych měla odhadnout počty účastníků a akcí
za rok 2016 pak je to číslo přes 30 akcí s 2300
účastníky.
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