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4. jednání pracovní skupiny  

22.4.2013, budova B městského úřadu: 

 

 

Účast členů PS:   dle prezenční listiny 

Účast za zpracovatele: Ing. Daniel Mach 

Další účastníci:  Mgr. Lenka Patočková (Krajský úřad Libereckého kraje) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1) Představení programu jednání 

 

 Návrh vize rozvoje města 

 Diskuse k programovým cílům, opatřením a aktivitám 

 

 

2) Návrh vize rozvoje města 

 Vize by měla stanovit obecný cíl, kam by město mělo směřovat v dlouhodobém 

výhledu 10 až 20 let. 

 Návrh : Sebevědomé město podporující zachování znalostí a podporující 

pracovní a volnočasové aktivity obyvatel. 

 Návrh vychází ze zjištění ankety, že obyvatelé města jsou celkem hrdí na svoji 

tradici a jsou přesvědčeni o tom, že velkým potenciálem rozvoje jsou právě jeho 

obyvatelé. 

Diskuse : 

 Cílem by mělo být, aby se lidé nestěhovali jinam. Pracovat jinde asi budou, ale 

bydlet by měli zůstat zde. Cílem by mělo být i vytváření podmínek pro mladé 

rodiny. 

 Aby se dosáhlo pozitivního stavu, město by mělo vlastnit významné budovy 

v centru města, kde chybí viditelná péče - u Exathermu to udělalo, vhodné by to 

bylo i u Crystalu. Otázkou je, kde získat prostředky na nákup a přestavbu. Mohl 

by zde být dům s pečovatelskou službou, pokud by se upravila dispozice a ložnice 

by nebyly orientovány na náměstí. 



 Město jako investor by mohlo podporovat místní řemeslníky zadáváním menších 

zakázek, aby to nebylo v rozporu se zákonem. 

 Chybí přehled o činnosti místních podnikatelů s kontakty. Mohl by se vydat 

katalog, dát informace do Zpravodaje nebo na web. Pokud by to ale město 

udělalo, je nebezpečí, že část obyvatel to bude automaticky považovat za záruku 

kvality, proto by se takový seznam neměl dělat úplně „bezhlavě“. 

 

3) Programové cíle 

 Na základě projednání problematiky v pracovní skupině navrhl zpracovatel 

dokumentace následující okruh programových cílů a odpovídajících opatření : 

PC.01 - Opatření pro podporu zaměstnanosti a podnikání 

Diskuse : 

 Hledání možností podpory zaměstnanosti bylo v anketě i v diskusích zmiňováno 

nejčastěji. Není jednoduché hledat konkrétní opatření, aby nezůstalo jen u hesla. 

 V opatření PO.102 doplnit spolupráci s vlastníkem skladu ve Štefánikově ulici, je 

to také důležitý objekt (Pozn. asi před měsícem objekt získal nový majitel). 

 Do opatření PO.101 doplnit podporu koupě místních výrobků a tím podpořit 

místní podnikatele. Podpora by směřovala na drobné podnikání a služby. Je nutno 

hledat možnosti, pro začátek třeba společnou propagaci, vhodné řešení okolí. 

Např. ve Štefánikově ulici si podnikatelé stěžují na naprostý nedostatek 

krátkodobého parkování pro potenciální návštěvníky. 

 Pokud se řeší místní ekonomika, měla by se řešit finanční gramotnost obyvatel. 

Mnohým hrozí dluhy aniž by si uvědomili, jaké to je nebezpečí. Zadlužený občan 

pak v místě už moc neutrácí a v místní ekonomice peníze chybějí. 

 Řešit možnost drobných finančních pobídek pro začínající podnikatele. příkladem 

třeba 1 rok vedení účetnictví zdarma a podobně. nemělo by to znevýhodnit 

stávající podnikatele, ale spíše podpořit nové, kteří neví, jak začít podnikat. 

PC.02 - Územní rozvoj a dopravní infrastruktura 

Diskuse : 

 V rámci rozvojových ploch pro výstavbu by město mělo připravovat vhodné 

lokality a infrastrukturu, pro profesionální developery asi Železný Brod nebude 

dostatečně atraktivní. Doplnit do opatření PO.203. 

 Doprava v centru je problém, ale kromě přípravy nových komunikací by se měla 

řešit i otázka přetížení komunikací nákladní dopravou (jak intenzita tak váha 

nákladních aut). Spolupracovat s ředitelstvím Policie ČR a hledat způsob, jak do 

města nepouštět přetížená nákladní auta. Doplnit do opatření PO.201. 

 V opatření PO.202 pozměnit text na „Obnova a modernizace bytového fondu“ a 

propojit do jednoho bodu obecný text a lokalitu Rafanda. 

 Pamatovat na drobnou infrastrukturu pro pěší a cyklisty. např. do opatření dát i 

řešení cest typu přístupu ke kostelu Na Poušti. V této lokalitě se koná stále více 

akcí pro občany města. 

 



PC.03 - Cestovní ruch a volnočasové aktivity 

Diskuse : 

 Otázka dopravy se prolíná více programovými cíli. Infrastruktura pro pěší může 

sloužit místním k denní docházce do školy či zaměstnání, a současně může být 

turistickou potřebou při spojení zajímavých míst města.  

 Společenské akce koncipovat také z pohledu místních podnikatelů, např. 

dvoudenní akce podpoří ubytování a stravování ve městě. 

 Do opatření PO.301 doplnit rozvoj cestovního ruchu zaměřeného na sklářství, 

tradice i současné výrobky včetně možnosti sledování výroby. 

 Příliš obecně je definováno opatření „Zvýšení atraktivity památek“. Aby se 

zvýšení atraktivity nezměnilo na vytvoření „disneylandu“, který by památkám 

uškodil a odradil by klientelu, která se zaměřuje na zachovalé památky a hledání 

původních historických prvků. 

 Volnočasové aktivity - ve městě jich není málo, proto by formulace měla být spíše 

„udržení podmínek …“ než „zlepšení podmínek …“. 

 V cíli cestovního ruchu úplně chybí cykloturistika včetně Greenway Jizera. To by 

se mělo doplnit, vždyť na projektu se pracuje. 

 Návrh na akce v oblasti cestovního ruchu formou hry - vydání cestovních pasů se 

sítí návštěvních míst, reklamou a slevovým systémem. 

PC.04 - Životní prostředí a infrastruktura 

Diskuse : 

 Životní prostředí je kvalitní, ale stále je co zlepšovat. Vzhledem k poloze v údolí 

jsou zde časté inverze. V těchto obdobích se projevuje negativní vliv dopravy, 

především prašnost, ale také hluk. 

 Je potřeba zajistit kvalitní odbornou péči o zeleň ve městě. Ta vytváří příjemné 

prostředí pro každého. Doplnit do opatření PO.404. 

 Asi by se to mělo v dokumentaci projevit, ale veřejné prostory jsou hodně 

znečištěny odpadky po psech. Na začátek by stačilo upozorňování ve Zpravodaji 

nebo jiným způsobem informovat o vhodných lokalitách, o lokalitách kde je 

zakázáno venčení apod. 

PC.05 - Zefektivnění veřejné správy 

Diskuse : 

 je zde opatření na podporu spolkové činnosti. Možná by byla dobrá pomoc 

spolkům a sdružením při řešení vlastnických problém, protože pak je omezena 

jejich činnost v oblasti údržby majetku či jeho obnovy. 

 

4) Další diskuse 

 V návrhové části chybí posilování vzdělávání a vůbec otázky snahy zachovat 

rozsah škol ve městě. bylo to v analytické části hodně zdůrazňováno. 



 V rámci podpory místních podnikatelů ještě hledat možnosti jak rozdělit, resp. 

nespojovat drobné zakázky do velkých. Je to při zadání pro město asi jednodušší, 

ale malé zakázky by mohli dělat místní podnikatelé 

 

 

Termín další schůzky pracovní skupiny byl dohodnut na pondělí 13.5.2013 od 16:30 hod. 

v zasedacím sále úřadu v budově B, ale jednání bylo zrušeno. 

 

 

 

Záznam zpracoval:  

Ing. Daniel Mach, odbor územního plánování a regionálního rozvoje MěÚ Železný Brod 

 

Datum zpracování záznamu: 

9.5.2013 

 

Datum a způsob rozeslání účastníkům jednání: 

10.5.2013, rozesláno e-mailem 


