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1. Úvod
Aktivity projektu s názvem „Zpracování Strategického plánu rozvoje města Pečky
pro roky 2016-2026“ si kladly za cíl zkvalitnit a zefektivnit strategické plánování
města Pečky, nastavit kvalitní systém tvorby a realizace strategického plánu (dále
jen „SP“), včetně systému průběžného hodnocení plnění prioritních opatření na
období do roku 2026.
Proces tvorby SP se opíral ve své analytické části o co největší spektrum reálných

dat a informací získaných, jak ze statistických

zdrojů,

tak

z dotazníkových šetření mezi cílovými skupinami.
Výstupem práce specializovaných pracovních skupin řešících čtyři oblasti
rozvoje města jsou tak prioritní oblasti a opatření, pro která jsou nastavena
kritéria měřitelnosti, včetně stanovení vlastníků, nákladů a odpovědnosti za
naplňování. Tím jsou nastaveny předpoklady k systematické a dlouhodobé
práci na plnění strategického plánu.
Finálním výstupem projektu je tento dokument, který je vyústěním všech
předchozích etap. Zároveň tento dokument nastavuje pravidla práce do
budoucna v podobě navržení systému evaluace prioritních oblastí, opatření
i jednotlivých aktivit a systému tvorby tzv. Akčních plánů, tedy detailnějších
harmonogramů činností na konkrétní roky v rámci období, pro které je SP
vytvořen, tedy 2016 až 2026.
Strategický plán rozvoje města Pečky je dokumentem, který nastavuje aktivity a
cíle rozvoje města do roku 2026. Není ovšem odděleným dokumentem, nýbrž je
součástí systému strategického plánování a řízení regionálního rozvoje, který se
v podmínkách České republiky rozvíjí z úrovně Evropské unie, přes úroveň národní, krajskou až do úrovně mikroregionů a města a obcí.
Na tvorbě Strategického plánu se podíleli odborníci v pracovních skupinách i občané města a svým zaměřením v dlouhodobém horizontu se snaží o zachování pozitivního trendu v rozvoji města bez ohledu na to, jaké bude politické složení na
radnici.
Příprava strategického plánu rozvoje města Pečky naplnila rovněž principy komunitního plánování ve smyslu oslovení obyvatel ke zjištění jejich názorů ke kvalitě
života ve městě a zapojením zástupců občanů, občanských sdružení, organizací i
5
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podnikatelů do činností pracovních skupin, které se zabývaly rozvojem města ve 4
prioritních oblastech, a sice:
sport, kultura, školství, sociální služby,
doprava, infrastruktura,
životní prostředí,
podnikání, cestovní ruch.

1.1.

Přehled aktivit projektu

Části projektu
I. Přípravná část tvorby
strategického plánu

Název aktivity
Příprava zpracování strategického plánu města Pečky,
definování pracovních skupin a dohoda o postupech práce
Analýza dostupných dokumentů, dat a údajů k rozvoji
města Pečky

II. Analytická část
strategického plánu

Podrobná analýza cílových skupin dle zásad komunitního
plánování (stanoviska občanů města, členů ZM, žáků škol
a podnikatelů) ke strategickému plánu, respektive k definování problémových oblastí
Definování problémových oblastí rozvoje města Pečky
Vedení a řízení workshopů 4 pracovních skupin

III.
III. Návrhová část

Provedení analýzy výstupů pracovních skupin

strategického plánu

Seřazení jednotlivých aktivit strategického plánu dle priorit a objemu finančních prostředků

IV. Zpracování návrhu
strategického plánu

Tvorba dokumentu Strategického plánu
Prezentace návrhu Strategického plánu občanům města a
členům ZM
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1.2. Harmonogram pracovních skupin
0. pracovní jednání – jednotlivé pracovní skupiny definovaly v rámci společného jednání SWOT analýzu a náměty na zlepšení. Zvlášť zvýrazněny byly
následně náměty, které pracovní skupiny určily jako prioritní. Kromě práce
expertů v pracovních skupinách na definování slabých stránek byly do námětů k řešení (zlepšení) zařazeny i problémy definované v rámci dotazníkových šetření. Náměty ze všech pracovních skupin byly zpracovány do jednoho souhrnného dokumentu, který byl všem členům pracovních skupin rozeslán k připomínkování. Každý ze členů pracovních skupin tak mohl připomínkovat nejen „svou“ prioritní oblast, ale i oblasti další. Připomínky byly
zapracovány do souhrnného dokumentu, vyznačeny tak, aby byly odlišeny
od původního návrhu, a následně byly probrány na jednáních jednotlivých
pracovních skupin.
1. pracovní jednání – nastavení systému práce ve skupině, pravidla diskuze –
harmonogram schůzek, projednání výsledků společného jednání, včetně
doplnění a připomínek. Definitivní schválení SWOT a prioritních oblastí.
2. pracovní jednání – návrh opatření a aktivit v prioritních oblastech – každá
z prioritních oblastí bude rozpracována do konkrétních aktivit s určením cílového stavu.
3. pracovní jednání – návrh opatření a aktivit v prioritních oblastech – každá
z aktivit bude rozpracována do termínů, odpovědností.
4. pracovní jednání – finalizace aktivit (termínů a odpovědností) a 1. návrh
finanční náročnosti (finančních nákladů)
5. pracovní jednání – veřejné projednání, bylo zařazeno z důvodu zapojení
veřejnosti do strategického plánování města. Představeny na tomto jednání
jsou dosavadní výsledky práce jednotlivých pracovních skupin.
6. pracovní jednání – finalizace finančního rámce opatření a aktivit, seřazení
dle priorit a financí.
7. pracovní jednání – zapracování připomínek z veřejného projednání a finalizace Strategického plánu rozvoje města – systematizace klíčových aktivit,
definitivní určení vlastníků a odpovědností, nákladů.
8. pracovní jednání – druhé veřejné projednání. Na tomto projednání jsou
představeny konkrétní projekty (aktivity) zařazené do Strategického plánu,
které budou následně předloženy na zasedání členů ZM ke schválení.
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2. Analytická část strategického plánu
Analytická část obsahovala podrobnou analýza stanovisek cílových skupin a srovnání s jinými městy, byly-li údaje k dispozici (benchmarking) u provozních a kapitálových výdajů v oblasti sociálních služeb, kultury, sportu a školství (MŠ a ZŠ).

2.1. Podrobná analýza stanovisek cílových skupin
Cílem provedené podrobné analýzy stanovisek občanů, členů ZM, žáků škol, organizací působících v oblasti sportu, kultury, sociálních služeb a podnikatelů bylo
zjištění toho, jakým směrem by se měl proces tvorby strategického plánu ubírat,
kde vidí cílové skupiny hlavní problémy či nedostatky a možnosti rozvoje.
Celkově se dotazníkových šetření zúčastnilo 208 respondentů, z toho:
12 členů ZM,
143 občanů,
38 žáků ZŠ,
8 organizací působících v oblasti sportu, kultury, sociálních služeb,
7 podnikatelů.

2.1.1. Otázky pro cílové skupiny
V rámci šetření byly hodnoceny cílovými skupinami oblasti:
Oblast fungování města – spokojenost s:
o

1. možnostmi účastnit se místního plánování, rozhodování o tom, co
se ve městě bude dít

o

2. možnostmi a dostupností bydlení (nabídka domů a bytů, stavebních parcel)

o

3. investičními akcemi města za posledních 10 let (zaměření investičních akcí)

o

4. fungováním Pečeckých služeb (svoz odpadu, úklid města, …)

o

5. fungováním Městského úřadu

o

6. dostupností zdravotnických služeb

o

7. dostupností a nabídkou sociálních služeb (např. pečovatelská služba apod.)

o

8. bezbariérovostí pro občany se sníženou mobilitou ve městě

Oblast podpory zaměstnanosti a podnikání – spokojenost s:
o

9. možnostmi pracovních příležitostí ve městě

o

10. možnostmi odborné rekvalifikace
8
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o

11. podporou podnikání

o

12. připraveností ploch pro rozvoj podnikání

Oblast možnosti vzdělávání – spokojenost s:
o

13. fungováním mateřské školy

o

14. fungováním základní školy

o

15. fungováním celoživotního vzdělávání

o

16. nabídkou kurzů, seminářů a vzdělávacích akcí

Oblast možnosti volnočasových aktivit – spokojenost s:
o

17. fungováním sportovních zařízení

o

18. fungováním Vzdělávacího centra Pečecka

o

19. fungováním Kulturního střediska Pečky

o

20. fungováním Městské knihovny Svatopluka Čecha v Pečkách

o

21. nabídkou volnočasových aktivit v oblasti školství (zájmové kroužky, Základní umělecká škola, apod.)

o

22. nabídkou volnočasových aktivit v oblasti sociálních služeb (nízkoprahová zařízení, kluby apod.)

o

23. fungováním zájmových sdružení

o

24. Jiné (uveďte, prosím, o jaké "jiné" se jedná do kolonky níže)

Oblast dopravy – spokojenost s:
o

25. možnostmi parkování

o

26. fungováním autobusové dopravy

o

27. možnostmi pěší a cyklistické dopravy

o

28. stavem silnic

o

29. dopravním spojením s okolními městy (vlakové dopravy)

Oblast životního prostředí – spokojenost s:
o

30. dostupností veřejných parků, zeleně obecně

o

31. fungováním sběru, zpracování a třídění odpadů

o

32. čistotou ovzduší a snižování hlukové zátěže (např. od nákladních
vozidel a vlaků)

o

33. zlepšováním stavu přírody a krajiny

2.1.2. Závěry z podrobné analýzy stanovisek cílových skupin
Celkové výsledky po porovnání odpovědí cílových skupin, které se šetření zúčastnily, ukázaly spokojenost s:
-

fungováním mateřské školy,
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-

fungováním Vzdělávacího centra Pečecka,

-

fungováním Městské knihovny Svatopluka Čecha v Pečkách.

Naopak oblastmi, na které měla být při tvorbě SP zaměřena pozornost, byly:
-

možnosti pracovních příležitostí ve městě,

-

možnosti odborné rekvalifikace,

-

podpora podnikání,

-

připravenost ploch pro rozvoj podnikání,

-

možnosti parkování,

-

stav silnic,

-

čistota ovzduší a snižování hlukové zátěže (např. od nákladních vozidel a
vlaků).

2.2. Srovnání provozních výdajů ve vybraných oblastech
Srovnání provozních výdajů ve vybraných oblastech v oblasti sociálních služeb,
kultury, sportu a školství (MŠ a ZŠ) mezi městem Pečky a dalšími čtyřmi srovnatelnými městy s přibližně stejným počtem obyvatel ukázalo, že:
-

v porovnání s mediánem 4 srovnatelných měst byly finanční prostředky
města Pečky určené pro oblast sociálních služeb vyšší,

-

výdaje do oblasti kultury byly naopak až dvojnásobně nižší, než u mediánu
za 4 srovnatelná města,

-

oblast sportu byla podporována městem Pečky méně, než u srovnávaných
měst,

-

výdaje do oblasti školství (MŠ a ZŠ) byly u porovnávaných měst přibližně
stejné jako v městě Pečky.

2.3. Problémové oblasti rozvoje města Pečky
Na základě provedených analýz a výstupů došlo ještě před zahájením návrhové
části procesu tvorby strategického dokumentu města k ověření relevantnosti definovaných problémových oblastí rozvoje města. Pozornost se tak soustředila na
oblast rozvoje:
sport, kultura, školství, sociální služby,
doprava, infrastruktura,
životní prostředí,
podnikání, cestovní ruch.
10
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Metodickým východiskem ověření se staly SWOT analýzy, resp. definované slabé
stránky, které vzešly z workshopu pracovních skupin. Ty jednoznačně prokázaly
aktuálnost potřeby řešení slabých stránek čtyř oblastí rozvoje.
Podrobněji jsou SWOT analýzy jednotlivých oblastí rozvoje popsány v příloze 5.1
SWOT analýza.
Jednotlivé pracovní skupiny pak v návrhové části rozvíjely prostřednictvím priorit,
opatření a aktivit vedoucích k naplnění jejich globálních cílů termínovaných k roku
2026.
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3. Charakteristika obce
3.1. Území
Souhrnné informace – umístění obce
Status:

Město

Typ sídla:

Pověřený obecní úřad

ZUJ (kód obce):

537641

NUTS5:

CZ0204537641

LAU 1 (NUTS 4):

CZ0204 - Kolín

NUTS3:

CZ020 - Středočeský kraj

NUTS2:

CZ02 - Střední Čechy

Obec s pověřeným obecním úřadem:

Pečky

Obec s rozšířenou působností:

Kolín

Katastrální plocha (ha):

1 076

Počet bydlících
bydlících obyvatel k 1. 1. 2016:

4 634

Nadmořská výška (m n. m.):

194

Zeměpisné souřadnice (WGS(WGS-84):

15° 1' 49'' E , 50° 5' 26'' N

První písemná zpráva (rok):

1 225

PSČ:

28911

Základní sídelní jednotky:
jednotky:

Pečky; Velké Chvalovice

3.1.1. Historie
Pečky jsou poměrně mladou vsí, ale dobu jejich vzniku lze pouze odhadovat. První
písemně doložená zmínka o osadě zvané Pečky Podblatné, nebo také Pečky na
Podblatí, je z roku 1225, kdy se v darovací listině krále Přemysla Otakara II. připomíná jako svědek, zeman Jan z Peček. Obec často měnila majitele a byla rozdělena
mezi několik panství. Roku 1651 zde bylo 15 usedlostí. Mezi lety 1727 až 1848 spadala ves do svojšického panství.
K rozvoji obce dochází od poloviny 19. století v souvislosti s vybudováním železniční tratě Olomouc - Praha (vybudována 1843 - 1845, zde stanice pro lázeňské
město Poděbrady), které hospodářsky zhodnotilo úrodné zemědělské zázemí Polabské nížiny a její lidnatost. V letech 1846 až 1847 tu byl díky tomu proslulým německým odborníkem Karlem Weinrichem postaven u železnice malý cukrovar na
řepný sirup, později několikrát významně rozšířený. Roku 1863 vznikl na jihu města
při silnici na Radim další cukrovar, tentokrát rolnický akciový, zpracovávající suro-
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vý cukr. Roku 1872 pak byla v dnešní třídě 5. května (dnes areál ZPA) založena
Chemická továrna na umělá hnojiva, spódium, kostní klih a kyselinu sírovou. V továrně, která se stala roku 1898 filiálkou kolínské továrny na lučebniny, pracovalo
asi 160 zaměstnanců. Roku 1882 byla ve stejné ulici blíže k nádraží postavena Továrna se slévárnou bratří Jouzů, podnik s asi 130 zaměstnanci vyrábějící zemědělské stroje i např. jízdní kola. Následovaly pak další strojírenské a chemické závody
- v roce 1893 strojírna a slévárna Josefa Suchého v Chvalovické ulici (od 1956 TONA, dnes ZPA automotive), roku 1895 závod kamenicko-sochařský Antonína Svobody a továrna cikorku (později Perla, produkce chemických výrobků pro pivovarnictví), roku 1891 Bauerova chemická továrna v Žerotínově ulici (od roku 1908 továrna Josefa Schulze na secí stroje). A nakonec v roce 1915 byly vedle železnice v
ulici Petra Bezruče postaveny automatické mlýny (od 1922 bratří Havránků).
Díky industrializaci se počet obyvatel Peček mezi lety 1850 až 1930 znásobil šestkrát a před druhou světovou válkou to již bylo více než čtyřtisícové město. Díky
tomuto rozvoji se Pečky roku 1879 staly městysem, ale na město byly přes velké
úsilí povýšeny až v roce 1925. V roce 1931 byl městu udělen městský znak, jehož
horní část představuje symbol významného pečeckého průmyslu, dolní levá část
cukrovou homoli (je paradoxní, že tehdy již cukr v Pečkách vyráběn nebyl) a pravá
dolní část představuje zlatý klas, což je symbol zemědělských kořenů města.
Rostoucí Pečky stavěly nové reprezentativní stavby. Roku 1901 byla dokončena
budova nové radnice na náměstí, v roce 1912 byly dokončeny nové nádraží a katolický kostel sv. Václava, roku 1914 byla vztyčena socha mistra Jana Husa od Stanislava Suchardy a v letech 1913 až 1915 byl pak postaven pozoruhodný kubistický
kostel Českobratrské církve evangelické. Pečky vybudovaly i novou školu a sokolovnu.
Velká hospodářská krize však město citlivě zasáhla, roku 1929 byla zrušena výroba
v obou cukrovarech, ve kterých pracovalo dohromady přes 1000 lidí. Nicméně
tehdy byl také postaven jeden z hlavních monumentů průmyslového města. V roce
1932 byl totiž dokončen pečecký vodojem. Ve stejném roce bylo postaveno i skladiště Hospodářského družstva v Kouřimi vedle železnice. Po válce byl průmysl
samozřejmě znárodněn a hlavním průmyslovým zaměstnavatelem se postupně
staly TONA a ZPA. Nicméně město již stagnovalo a po roce 1989 průmyslová výroba klesala.
Vztah k dědictví průmyslové epochy, která toto město doslova stvořila, zatím není
příliš vřelý. Ale zařazení vodojemu mezi kulturní památky v roce 2011 ukazuje velký
potenciál Peček na poli rostoucího zájmu o industriální architekturu a její historii.
Zachovaných průmyslových objektů a industriálu celkově je zde celá řada.[8] Dobře udržované jsou - mimo chátrající sokolovny - ostatní památky, např. oba kostely, oba vodní mlýny, radnice, nebo nádraží. Oproti tomu je velmi necitlivý zásah do
historické zástavby při západní části Masarykova náměstí, kde byl na troskách starých budov postaven supermarket TESCO s přímým výhledem na kostel sv. Václava.
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Velké
Velké Chvalovice
První zmínka o vsi je z roku 1316, kdy zde měl zboží Diviš z Chvalovic. V letech
1401–09 patřil zdejší statek Markvartovi Pomněnovi z Chvalovic a v druhé polovině
15. až počátkem 16. století patřily Chvalovice Krabicům z Weitmile, z nichž Mikuláš
Krabice z Weitmile prodal roku 1520 celé zboží Beneši Mírkovi ze Solopysk. Od
něho ho koupil v roce 1526 Mikuláš Hlaváč z Vojenic, jehož potomkům patřily Velké
Chvalovice až do počátku 17. století. V roce 1609 prodal Karel Hlaváč z Vojenic
statek Anně Zárubové z Valdštejna, od níž ho v roce 1632 získal Berchtold z Uherčic a připojil ho trvale k radimskému panství.

3.1.2. Umístění obce
Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.
V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v
roce, kdy ke změně došlo:
1850 země česká, kraj Jičín, politický i soudní okres Poděbrady
1855 země česká, kraj Čáslav, soudní okres Poděbrady
1868 země česká, politický i soudní okres Poděbrady
1939 země česká, Oberlandrat Kolín, politický i soudní okres Poděbrady
1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický i soudní okres Poděbrady
1945 země česká, správní i soudní okres Poděbrady
1949 Pražský kraj, okres Poděbrady
1960 Středočeský kraj, okres Nymburk
1996 Středočeský kraj, okres Kolín
2003 Středočeský kraj, obec s rozšířenou působností Kolín

Kraj středočeský
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Okres Kolín

MAS Podlipansko
Pečky jsou zastávkou č. 9 významného regionálního projektu Tajuplná místa Podlipanska, které organizuje MAS Podlipansko, o.p.s. Zároveň jsou Pečky členem této
Místní akční skupiny.
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Dobrovolný svazek obcí Pečecký region
Jednou z posledních významných investic je projekt Dobrovolného svazku obcí
Pečecký region, jehož garantem se město stalo.

Vzdálenosti do spádových sídel

Pečky
Pečky
Pečky
Pečky

– Praha: Trasa 42,5 km, 29 min (automobilem)
– Praha: Trasa 48 km, 53 min, vzdálenost 48 km (vlakem)
– Kolín: Trasa 21,2 km, 25 min
– Český Brod: Trasa 15,5 km, 25 min

16
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3.1.3. Dopravní síť
Pozemní komunikace
Městem prochází silnice II/329 Křinec - Poděbrady - Pečky - Plaňany.

Železnice
Město leží na železniční trati Praha - Kolín, z níž odbočuje trať Pečky - Kouřim.
Železniční Trať Praha - Český Brod - Pečky - Kolín je dvoukolejná elektrizovaná
celostátní trať zařazená do evropského železničního systému, součást 1. a 3. koridoru. Doprava byla zahájena roku 1845, po trati lze jezdit rychlostí 160 km/h.
Železniční Trať Pečky - Kouřim je jednokolejná regionální trať, zahájení dopravy
bylo roku 1882.

Autobusová doprava
Z města autobusové linky např. do těchto cílů: Český Brod, Tuklaty, Český Brod,
Kolín, Nymburk, Poděbrady, Sadská, Tuklaty.

3.1.4. Geografická poloha města
Pečky leží v Nymburské kotlině asi 10 km jihozápadně od Poděbrad a jsou nejmladším městem kolínského okresu. Od jihu se k Pečkám přibližuje území Českobrodské tabule, která je současně s Nymburskou kotlinou součástí České tabule, zasahující na severu k Lužickým horám, na západě k Mostecké pánvi a na východě k
Podorlické pahorkatině. Jihozápadně od Peček se zdvíhá Hornosázavská pahorkatina, která náleží k soustavě Českomoravské.
Území okolí města je typickým nížinným regionem s nadmořskou výškou kolem
200 metrů, a příznivými klimatickými a půdními podmínkami, předurčujícími ho k
zemědělské výrobě.

3.1.5. Pamětihodnosti
Archeologické nálezy (archeologická naleziště, pohřebiště)
o 1. sídliště z pozdní doby bronzové (štítarská kultura) – v areálu města
byla v roce 1964 objevena a prozkoumána zahloubená dílna na výrobu nástrojů z paroží s množstvím suroviny (300 kusů paroží), polotovarů i hotových výrobků a několik kusů keramiky pravděpodobného
sídliště lidu štítarské kultury (po roce 1000 př. n. l.).
o 2. pohřebiště z keltské doby (doba laténská) – v roce 1904 bylo na jihozápadním konci nádraží objeveno 10 kostrových hrobů ze 4. – 3.
stol. př. n. l., mimořádně bohaté byly na nálezy, které přijel na místo
ohledat i Josef Ladislav Píč. Dochovala se pouze část převezená do
Národního muzea, ostatní nálezy jsou nezvěstné. Ve stejné době byly
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odkryty kostrové hroby ze 4. – 3. stol. př. n. l. v průmyslovém objektu
naproti nádražní budově a přímo na náměstí.
o 3. pohřebiště z doby germánské (doba římská) – na katastru obce se
na různých místech podařilo zachránit minimálně 15 žárových hrobů a
jeden hrob kostrový, které lze podle nalezených předmětů klást do
první poloviny 1. až konce 3. století. Hroby byly uloženy v hloubce 80
– 90 cm a obsahovaly různé milodary, jako např. železné předměty
(sekery, nože, nůžky atd.), bronzové přezky, hroty kopí, ocílka, hroty
oštěpů s křidélky. Podle dochované výbavy patřily některé hroby bojovníkům a podle roztroušení hrobů se odborníci domnívají, že na katastru Peček byla v době římské zřejmě dvě pohřebiště.
Kostel sv. Václava na Masarykově náměstí – spolek pro stavbu kostela v
Pečkách byl ustanoven roce 1892, do té doby byly Pečky bez vlastního kostela (v roce 1901 byla zřízena ve školní budově kaple). Současný pseudorománský kostel v duchu secesního eklektismu byl postaven v letech 1906–12
podle plánů Bohumila Štěrby z Prahy stavitelem Janem Sklenářem z Kolína,
slavnostně byl vysvěcen 13. října 1913. Kostel byl postaven za štědrého přispění knížete Jana II. z Lichtenštejnu, který byl majitelem pečecké rafinérie
cukru. Na stavbu kostela daroval pozemek v centru Peček a značnou hotovost. V roce 2001 byly provedeny důkladné opravy střechy a fasád.
Jednolodní obdélný kostel s lodí rozšířenou ve střední části, půlkruhově
ukončeným presbytářem a hranolovou věží v jihozápadním průčelí. Vstupní
dekorativní portál ve věži je ústupkový, lemován sloupky s korintskými hlavicemi, ukončený půlkruhovým tympanonem. Fasády jsou členěny lizénovými rámci s obloučkovým vlysem, členěny jsou sdruženými okny. Střecha
je kryta bobrovkami, částečně glazovanými.

Monumentálně pojatý interiér působí jednoduchým až strohým pojetím, které však není záměrné (počítalo se s pozdějším dovybavením, ke kterému
však vlivem nepříznivých okolností nedošlo). Oltář se sochami světců pochází z roku 1943 a jeho autorem je řezbář František Charvát z Kutné Hory,
lavice jsou ze 30. let 20. století. Vnitřek kostela byl vymalován místním malířem Kazdou geometrickými vzory a obrazy ze života sv. Václava podle návrhu Františka Urbana, který rovněž navrhl vitráže v presbytáři, znázorňujících sv. Václava, sv. Vojtěcha a sv. Ludmilu. Výrazným prvkem interiéru je
do prostoru lodi otevřený vyřezávaný dřevěný krov. Zajímavostí jsou dochované teplovodní rozvody, které byly napojeny na kotelnu sousední školy,
takže kostel byl již v době svého vzniku vytápěný. Ve věži visí dva zvony z
roku 1926.
18

Zpracování Strategického plánu rozvoje města Pečky pro roky 2016-2026

Kostel sv. Václava byl 20 dubna 19914 zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 10080/2–4267.
Evangelická fara – fara byla vystavěna v letech 1912–14 podle projektu Oldřicha Lisky jako moderní kubistická vila. V přízemí stavby se nachází vedle
vstupní chodby přijímací pokoj, jídelna s arkýřovým oknem a kuchyň. Ta je
přístupná také z haly, ze které vede schodiště do patra s ložnicemi rodičů a
dětí, pracovnou faráře a koupelnou, opatřenou dodnes dochovaným původním kotlem na ohřev teplé vody. Schodiště je šnekové dubové, zhotovené namísto kamenného jako levnější varianta. Tvoří ho elegantní křivka tělesa schodiště se zábradlím s motivy vejčitých prvků, připomínajících navlečené korále (podobný motiv zdobí starší nábytek pro muzeum v Hradci Králové Jana Kotěry). Z patra se dále vstupuje na věž k hodinám a zvonům. V
mezipatře je u schodiště výhodně situován pokojík pro hospodyni. Fara
dnes slouží potřebám evangelické církve jako komunitní centrum.
Katolická fara – funkcionalistická budova římskokatolické fary z roku 1941
dle projektu architekta Františka Čermáka. V roce 1941 byla při kostele sv.
Václava zřízena expozitura římskokatolické farnosti Dobřichov, samostatná
farnost byla v Pečkách zřízena až k 1. lednu 1947. V roce 2005 sloučil arcibiskup pražský Miloslav kardinál Vlk farnosti Dobřichov, Plaňany, Ratenice a
Skramníky s farností Pečky. Od roku 2011 je duchovním P. Josef Nerad.
Kostel Českobratrské církve evangelické na Husově náměstí byl postaven v
kubistickém slohu v letech 1913 až 1915 podle návrhů Oldřicha Lisky, slavnostně otevřen však byl až po první světové válce, roku 1918. Tento kostel je
architektonicky velmi významný, neboť je jedním ze dvou kostelů na světě
vybavených kubistickým interiérem (druhým je Betlémská kaple na Žižkově). Je jedinečným dokladem raného kubismu s omezenou barevností a
zborcenými plochami. Na dobře zachovalém kostele je originální také zavěšení armovaného sádrového stropu na snýtovaných ocelových nosnících,
posazených na betonovém věnci. Vedle kostela stojí kubistická evangelická
fara, postavená v letech 1912 až 1914 taktéž podle projektu Oldřicha Lisky.

Weinrichův cukrovar je monumentální soubor budov naproti nádraží. Byl založen Karlem Weinrichem v letech 1846 až 1847. Malou továrnu roku 1860
převzal a postupně rozšířil po otcově smrti syn Mořic. V roce 1876 převzal
pečecký rolnický cukrovar, ale roku 1884 zkrachoval. Od roku 1889 cukrovar
fungoval už jako akciová společnost Pečecká refinerie cukru, byl rekonstru19
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ován, roku 1897 ale vyhořel a byl pak opět výrazně přestavěn. Cukrovar vyvážel svůj produkt do celého světa, ale roku 1929 byla výroba zrušena a
areál sloužil jako sklad. Objekty pak často měnily majitele i využití, dnes je v
majetku ZZN. Převážná část dochovaných budov pochází z přestavby po
požáru na sklonku 19. století, původní strojní zařízení zde však již není. Zbořeny byly také tři vysoké tovární komíny. Tento cukrovar je jedním ze symbolů města (cukrovou homoli mají Pečky ve znaku). Je sice částečně využíván, avšak potřeboval by důkladnou rekonstrukci a na zhodnocení svého
významu stále čeká.

Vodojem byl postaven v letech 1930 až 1932 firmou Jana Vladimíra Hráského, pravděpodobně podle projektu architekta Františka Jandy. Roku 2011
byla zdaleka viditelná věž vodojemu, jedno z poznávacích znamení Peček,
prohlášena za kulturní památku.

Silo, původně skladiště kouřimského hospodářského družstva v ulici Petra
Bezruče (čp. 692) vedle železnice, pochází z let 1931 až 1932. Dnes je areál
využit k prodeji stavebnin.
Hynkův mlýn, někdy též "Hoření mlýn" v ulici 5. května na jihu města, je poprvé doložen roku 1520 jako majetek Karla Radimského ze Slavkova. Později
měnil majitele, byl např. v držení rodiny Morávků či od roku 1897 knížete Jana z Lichtenštejna. Roku 1900 ho získal Benedikt Hynek, jehož rodina ho po
restituování v roce 1992 vlastní dodnes. Budova mlýnice a brána pocházejí z
roku 1808.
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Křížův mlýn na východě města ve Sladkovského ulici (čp. 73) pochází z roku
1747, roku 1848 přestavěn a dnes slouží k výrobě krmných směsí.
Automatické válcové mlýny bratří Havránků (ulice Petra Bezruče, čp. 476)
byly založeny roku 1915 a byly dimenzovány na kapacitu dvou vagónů denně. Několikrát změnily majitele, než se roku 1922 dostaly do majetku bratrů
Havránkových z Olešky u Kostelce nad Černými lesy. Ti zde zařídili na krátkou dobu i velkopekárnu. Později je připomínán jako majitel již jen František
Havránek, jehož jméno je na budově stále viditelné.
Kašna – pseudorenesanční kašna z 2. poloviny 19. století.

Radnice vznikla přestavbou bývalého "Mendlova domu", který obec vykoupila v 90. letech 19. století a dokončena byla v roce 1901. Přestavbu provedl
stavitel Janem Sklenářem z Kolína. V pozdějším období byla rozšířena o přístavbu a prošla několika úpravami. V roce 2001, u příležitosti výročí 100 let
od dokončení stavby, proběhla její generální rekonstrukce. Současně byly
znovu zprovozněny i věžní hodiny z roku 1901, které dodala dílna Karla
Adamce staršího z Čáslavi.

Socha mistra Jana Husa – významné sochařské dílo od Stanislava Suchardy
z let 1913–14. Po dokončení byla socha během 1. světové války uložena na
radnici z obavy o její zabavení, instalována byla na náměstí až v roce 1919. V
roce 1975 byla přenesena na stávající místo před kostelem Českobratrské
církve evangelické. V kostele se nachází vzácně dochovaná sádrová studie
této sochy od Stanislava Suchardy z roku 1912.
Železniční stanice Pečky byla postavena v roce 1912. Nahradila již nedostačující staniční budovu z roku 1845, přičemž Pečky o její stavbu zažádaly Ministerstvo železnic ve Vídni již v roce 1903.
Tvrz – zřejmě ji vystavěl již Markvart Pomněna z Chvalovic, který se vzpomíná v letech 1401–09. Písemně je však doložená až v roce 1520, kdy Mikuláš
Krabice z Weitmile prodal i se vsí Beneši Mírkovi ze Solopysk. Od něho kou21
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pil v roce 1526 tvrz, poplužní dvůr i ves Mikuláš Hlaváč z Vojenic, jehož potomci zde sídlili až do počátku 17. století. V roce 1609 prodal Karel Hlaváč z
Vojenic tvrz Anně Zárubové z Valdštejna, od níž ji v roce 1632 získal Berchtold z Uherčic. Ten Velké Chvalovice připojil k radimskému panství, tvrz
ztratila svou rezidenční funkci a nadále sloužila pouze jako zázemí k zajištění provozu poplužního dvora. Když v roce 1750 koupila Radim hraběnka
Augusta Kinská, dala přestavět nepoužívanou a již zpustlou tvrz na sýpku. Z
tvrze se dochovala dvoupatrová budova upravená na sýpku, která je krytá
sedlovou střechou. Fasádu zdobí na jihovýchodním nároží dvojice slunečních hodin, interiér osvětlují úzká obdélná okénka. V roce 2003 byla bývalá
tvrz opravena stávajícím majitelem areálu bývalého státního statku.
Kaple sv. Jana Nepomuckého – kaple ve stylu zlidovělé formy pozdního baroka z roku 1833, opravená v roce 1933 a 1992. Zděná stavba na čtvercovém
půdoryse se zaoblenými nárožími a výrazně tvarovaným štítem, horizontálně členěna soklem, vertikálně pak u obou bočních stěn a zezadu plochými
pilastry, jimiž jsou vymezena vpadlinová pole. Stěny vrcholí plošným fabionem, na který navazuje tvrdě pojatá plochá římsa (zjevně výsledek pozdějších úprav). Čelní stěna se otevírá portálem se stlačeným oválným záklenkem, který vyplňují dřevěné dvoukřídlé dveře s ozdobným kováním. Střecha
je tvořena nízkým jehlancem, krytým plechem. V bocích je na ní nasazen
konkávně projmutý štít s úzkým půlkruhově klenutým otvorem, ve kterém je
zavěšen zvonek. Štít je ukončen segmentově vzednutou římsičkou, krytou
prejzy, a završen křížkem.
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3.2. Obyvatelstvo
3.2.1. Stav obyvatel (k 31. 12. 2015)
2015)
Celkem
4 634
795
2 904
935
42,0

Počet obyvatel
v tom ve věku (let)

0-14
15--64
15
65 a více

Průměrný věk (let)

Celkem

4 634
0-4

298

5-9
10-14
15-19

v tom
ve věku

Muži

Muži
2 286
416
1 481
389
40,3

2 286
0-4

161

274

5-9

223

10-14

Ženy
2 348
379
1 423
546
43,6

Ženy

2 348
0-4

137

146

5-9

128

109

10-14

114
87

179

15-19

92

15-19

20-24

206

20-24

113

20-24

93

25-29

286

25-29

141

25-29

145

30-34

337

30-34

170

30-34

167

35-39

375

35-39

181

35-39

194

40-44

410

40-44

219

40-44

191

45-49

268

45-49

145

45-49

123

132

50-54

131
143

50-54
55-59

v tom muži
ve věku

263

50-54

v tom ženy
ve věku

292

55-59

149

55-59

60-64

288

60-64

139

60-64

149

65-69

328

65-69

144

65-69

184

70-74

240

70-74

104

70-74

136

75-79

184

75-79

82

75-79

102

80-84

93

80-84

38

80-84

55

85+

90

85+

21

85+

69

Průměrný věk

42,0

Průměrný věk

40,3

Průměrný věk

3.2.2. Pohyb obyvatel (2015)
Živě narození
Zemřelí
Přirozený přírůstek
Přistěhovalí
Vystěhovalí
Přírůstek stěhováním
Celkový přírůstek
Sňatky
Rozvody

Celkem
57
40
17
183
115
68
85
13
7

23

Muži
33
23
10
87
60
27
37
.
.

Ženy
24
17
7
96
55
41
48
.
.

43,6
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Počet domů
Sčítání lidu
Počet domů

1970

1980

1991

2001

2011

931

991

1 092

1 127

1 219

Hodnoty jsou použity z dat Českého statistického úřadu z provedených sčítání
lidu.

3.2.3. Obyvatelstvo podrobně (2010(2010-2015)
2015)
Stav obyvatel k 1.7.
v tom:

muži
ženy

Stav obyvatel k 31.12.
v tom ve věku:
0 - 14
15 - 64
65 +

2010
4 493
2 240
2 253

2011
4 459
2 201
2 258

2012
4 539
2 241
2 298

2013
4 562
2 244
2 318

2014
4 578
2 267
2 311

2015
4 562
2 251
2 311

2010
4 512
654
3 082
776

2011
4 478
671
3 012
795

2012
4 561
728
3 006
827

2013
4 577
753
2 957
867

2014
4 549
745
2 908
896

2015
4 634
795
2 904
935

Předpoklad pro rok 2016 je počet obyvatel 4 636. Výpočet vychází z hodnot za
posledních 6 let a je vypočítán pomoci statistických funkcí.

Průměrný věk
Index stáří (65+ / 0 -14 v %)
muži
0 - 14
v tom ve věku:
15 - 64
65 +
ženy
0 - 14
v tom ve věku:
15 - 64
65 +

2010
41,7
118,7
2 239
339
1 574
326
2 273
315
1 508
450

2011
41,7
118,5
2 205
342
1 533
330
2 273
329
1 479
465

2012
41,5
113,6
2 252
378
1 528
346
2 309
350
1 478
481

2013
41,7
115,1
2 259
396
1 497
366
2 318
357
1 460
501

2014
42,0
120,3
2 249
391
1 482
376
2 300
354
1 426
520

2015
42,0
117,6
2 286
416
1 481
389
2 348
379
1 423
546

Poměr počtu osob nad 65 let k počtu osob do 14 let je na úrovni cca 120 %, tedy
převládají senioři v počtu osob k počtu mladistvých. Dá se očekávat, že se bude
procento postupně v budoucnu zvyšovat, tedy bude seniorů přibývat, a to jak v
neprospěch mladistvých, tak v neprospěch ekonomicky aktivního obyvatelstva.
Stejně tak se bude zvyšovat i průměrný věk obyvatel, který byl v roce 2015 na
hodnotě 42,0 let.

Sňatky
v tom podle rodinného stavu snoubenců:
svobodný
ženich
rozvedený
ovdovělý
svobodná
nevěsta
rozvedená
ovdovělá
oba
svobodní

2010
30

2011
24

2012
2012
30

2013
20

2014
16

2015
13

26
3
1
24
6
23

18
6
19
5
15

21
9
23
7
20

14
6
14
6
13

12
4
12
4
10

8
5
8
4
1
6
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Sňatky na 1 000 obyvatel
Sňatky podle bydliště nevěsty

Rozvody
z toho:
s nezletilými dětmi
Rozvody na 1 000 obyvatel
Rozvody na 100 sňatků

Živě narození
muži
ženy
0 - 19
20 - 24
25 - 29
v tom podle věku
matky:
30 - 34
35 - 39
40 +
svobodné
v tom podle rodin- vdané
ného stavu matky:
rozvedené
ovdovělé
mimo manželství celkem
v % z živě narozených
Živě narození na 1 000 obyvatel
v tom:

Potraty
samovolný
1)
UPT - miniinterv tom podle druhu: rupce
1)
UPT - jiné legální
2)
ostatní vč. EUG
potraty celkem
Na 100 narozených: umělá přerušení
těhotenství

Zemřelí
v tom:
v tom ve věku:

muži
ženy
0 - 14
15 - 64
65 +

Zemřelí na 1 000 obyvatel
z toho podle příčiny úmrtí:
novotvary
nemoci oběhové soustavy
nemoci dýchací soustavy
nemoci trávicí soustavy

6,7
28

5,4
29

6,6
25

4,4
12

3,5
14

2,8
17

2010
19
10
4,2
63,3

2011
14
6
3,1
58,3

2012
17
12
3,7
56,7

2013
19
15
4,2
95,0

2014
12
9
2,6
75,0

2015
7
5
1,5
53,8

2010
44
17
27
9
15
16
3
1
15
27
1
1
17
38,6
9,8

2011
59
29
30
1
9
15
20
12
2
14
43
2
16
27,1
13,2

2012
62
36
26
11
22
20
8
1
18
41
3
21
33,9
13,7

2013
58
33
25
3
6
21
16
11
1
15
41
2
17
29,3
12,7

2014
42
20
22
3
2
14
14
8
1
18
22
2
20
47,6
9,2

2015
57
33
24
6
18
20
10
3
14
37
6
20
35,1
12,5

2010
18
9

2011
16
6

2012
17
4

2013
21
10

2014
19
7

2015
18
6

3

8

5

7

6

4

6
40,9

2
27,1

7
1
27,4

3
1
36,2

4
2
44,2

5
3
31,0

20,5

16,9

19,4

17,2

23,3

15,5

2010
56
27
29
14
42

2011
56
29
27
12
44

2012
48
18
30
1
9
38

2013
43
22
21
7
36

2014
50
25
25
15
35

2015
40
23
17
10
30

12,5

12,6

10,6

9,4

10,9

8,8

19
23
4
2

16
25
6
2

16
18
2
2

13
18
2

13
25
4
-

11
15
3
3
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vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti
z toho sebevraždy

4
-

3
-

2
-

3
1

3
1

-

2010
122
55
67
25
88
9
27,2

2011
150
72
78
33
106
11
33,6

2012
150
67
83
41
102
7
33,0

2013
160
74
86
49
97
14
35,1

2014
113
56
57
32
75
6
24,7

2015
183
87
96
52
117
14
40,1

2010
99
50
49
20
74
5
22,0

2011
116
52
64
25
87
4
26,0

2012
81
38
43
15
62
4
17,8

2013
159
78
81
43
109
7
34,9

2014
133
61
72
42
80
11
29,1

2015
115
60
55
24
83
8
25,2

muži
ženy
0 - 14
15 - 64
65 +

2010
23
5
18
5
14
4

2011
34
20
14
8
19
7

2012
69
29
40
26
40
3

2013
1
-4
5
6
-12
7

2014
-20
-5
-15
-10
-5
-5

2015
68
27
41
28
34
6

celkový
přirozený
stěhováním
celkový
přirozený
stěhováním

2010
11
-12
23
2,4
-2,7
5,1

2011
37
3
34
8,3
0,7
7,6

2012
83
14
69
18,3
3,1
15,2

2013
16
15
1
3,5
3,3
0,2

2014
-28
-8
-20
-6,1
-1,7
-4,4

2015
85
17
68
18,6
3,7
14,9

Přistěhovalí
muži
ženy
0 - 14
v tom ve věku:
15 - 64
65 +
Přistěhovalí na 1 000 obyvatel
v tom:

Vystěhovalí
muži
ženy
0 - 14
v tom ve věku:
15 - 64
65 +
Vystěhovalí na 1 000 obyvatel
v tom:

Přírůstek stěhováním
v tom:
v tom ve věku:

Přírůstek:

Přírůstek na 1 000
obyvatel:
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3.2.4. Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, zp
způůsobu bydlení, národnosti,
národnosti, náboženské víry (2011)
Druh pobytu, státní občanství,
občanství, způsob bydlení, národnost, víra

%

Obyvatelstvo celkem
s trvalým pobytem
s dlouhodobým pobytem
bydlící před rokem ve stejné obci

100,0
98,0
1,6
76,2

Obyvatelstvo podle způsobu bydlení:
osoby v bytech
osoby v zařízeních
osoby mimo byty a zařízení

99,4
0,4
0,2

Celkem
Domy úhrnem
Domy obydlené
z toho podle
vlastnictví domu

z toho podle
období výstavby
nebo rekonstrukce
domu

fyzická osoba
obec, stát
bytové družstvo
spoluvlastnictví vlastníků bytů
1919 a dříve
1920 - 1970
1971 - 1980
1981 - 1990
1991 - 2000
2001 - 2011

1 219
1 080
938
21
19
78
194
350
162
131
87
141

Celkem
Obydlené byty celkem
ve vlastním domě
v
osobním vlastnictví
z toho právní
důvod užívání bytu nájemní
družstevní
1
2
z toho s počtem
3
obytných místností
4
5 a více

1 774
904
324
296
70
94
124
354
629
473

rodinné
domy
1 104
970
920
13
30
183
310
143
107
81
136

bytové
domy
103
102
16
6
19
48
10
37
19
24
5
4

ostatní
budovy
ovy
bud
12
8
2
2
1
3
1
1

rodinné
domy
1 073
895
38
16
62
184
323
431

bytové
domy
694
7
324
255
70
76
62
169
304
41

ostatní
budovy
7
2
3
2
1
2
1

Město Pečky v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu města
vytvořilo „Fond rozvoje bydlení města Pečky“, který slouží k poskytování půjček
na zvelebení obytných domů, rodinných domů a bytů v obci Pečky a katastrálním
území Pečky nebo katastrálním území Velké Chvalovice, půjček na výstavbu rodinných domů a ke krytí výdajů města souvisejících s bydlením podle stanovených
pravidel a podmínek.

27

Zpracování Strategického plánu rozvoje města Pečky pro roky 2016-2026

Obyvatelstvo podle státního občanství:
Česká republika
Slovenská republika
ostatní země EU
bez státního občanství
nezjištěno

96,4
1,0
0,3
0,0
0,5

Obyvatelstvo podle národnosti:
česká
moravská
slezská
slovenská
maďarská
německá
polská
romská
ruská
ukrajinská
vietnamská
neuvedeno

70,7
0,1
1,1
0,1
0,1
0,0
0,2
0,2
0,3
26,6

Pokud jde o národnosti v Pečkách, tak podle posledního sčítání lidu se téměř 3/4
obyvatel hlásí k české národnosti. Zajímavá je skutečnost, že více než 1/4 svou národnost neuvedla. Z cizinců je nejvíce zastoupena národnost slovenská, a vietnamská. Pouze 1 obyvatel ze všech se přihlásil k romské národnosti.

Obyvatelstvo podle náboženské víry:
věřící - nehlásící se k žádné církvi ani náboženské společnosti
věřící - hlásící se k církvi, náboženské společnosti
Církev adventistů sedmého dne
Církev československá husitská
Církev římskokatolická
Českobratrská církev evangelická
Náboženská společnost Svědkové Jehovovi
Pravoslavná církev v českých zemích
Slezská církev evangelická augsburského vyznání
Starokatolická církev v ČR
bez náboženské víry
neuvedeno

5,2
8,8
0,1
5,7
1,2
0,0
0,0
42,1
44,0

V rozdělení obyvatel Peček dle víry se 44 % obyvatel při posledním sčítání lidu
k této otázce nevyjádřilo, dalších 42 % obyvatel uvedlo odpověď „bez náboženské
víry“. Z obyvatel, kteří se hlásí aktivně k církvi, je téměř 6 % obyvatel římskokatolického vyznání,
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3.2.5. Obyvatelstvo podle vzdělání, ekonomické aktivity,
vyjíždění
yjíždění do zaměstnání
aktivity, v
a škol v obci
Druh vzdělání a ekonomické aktivity
Obyvatelstvo podle vzdělání:
bez vzdělání
základní vč. neukončeného
střední vč. vyučení (bez maturity)
úplné střední (s maturitou)
nástavbové studium
vyšší odborné vzdělání
vysokoškolské
z toho:
bakalářské
magisterské

%
0,2
14,5
32,1
24,1
2,4
1
7,6
1,4
5,9

Výsledky posledního sčítání lidu podle vzdělání ukázaly, že téměř 1/3 obyvatel je
v kategorii „střední vč. vyučení (bez maturity)“. Vysokoškolské vzdělání má každý
13. občan Peček.

Vyjíždějící, doba cesty
Vyjíždějící do zaměstnání a škol
v tom:
v rámci obce
do jiné obce okresu
do jiného okresu kraje
do jiného kraje
do zahraničí
Vyjíždějící denně mimo obec
z toho doba cesty:
do 14 minut
15 - 29 minut
30 - 44 minut
45 - 59 minut
60 - 89 minut
90 a více minut
Zaměstnaní bez stálého pracoviště
Zaměstnaní a žáci s nezjištěným
místem pracoviště, školy v ČR

celkem
1 136

Zaměstnaní
muži
588

ženy
548

Žáci
a studenti
364

265
213
201
450
7
730

123
115
112
234
4
387

142
98
89
216
3
343

147
47
45
124
1
168

83
169
108
140
178
49
104

48
87
65
73
88
23
91

35
82
43
67
90
26
13

3
49
22
25
54
13
x

51

28

23

5
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3.2.6. Projekt Pečky bezpečně a drogová situace
Dle metodiky Ministerstva vnitra z roku 2011 bylo nutné určit osobu odpovědnou
za řešení problematiky prevence kriminality v Pečkách, vybavit ji kompetencemi,
případně ustavit pracovní skupinu pro prevenci kriminality. Touto osobou je tajemnice úřadu. Tajemnice úřadu je zároveň kontaktní osobou pro odbor prevence
kriminality MV, Policii ČR, vytváří a podílí se na realizaci preventivních aktivit obce
a soustřeďuje potřebné informace.
Drogová situace ve městě využívá terénní program jedenkrát týdně, kdy dojíždějí
terénní pracovníci z Kolína a aktivně pracují s uživateli drog. Cílovou skupinou jsou
uživatelé drog a jiné osoby ohrožené zdravotními a sociálními dopady rizikového
chování spojeného s užíváním drog. Počet kontaktů terénních pracovníků s cílovou
skupinou se nicméně z důvodu snížení dotace na činnost omezil v porovnání
s předchozími lety právě na jeden kontakt týdně.

3.2.7. Spolková, osvětová a informativní činnost v obci – sport
Pečky si rozhodně nemohou stěžovat na nedostatek sportovních aktivit. Existuje
zde několik sportovních klubů, vedle fotbalového klubu AFK Pečky je to několik
sportovních oddílů Spartaku Pečky a pracuje zde i Sokolská obec, která se v roce
2000 spolupodílela na organizaci nejvýznamnější sportovní akce roku, Župním
sletu.
Aktivní jsou také pečečtí cyklisté, vodáci a atleti. Mezi nejvýznamnější akce pečeckých atletů patří již tradičně vytrvalecký běžecký závod - "Pečecká desítka", pořádaná od r. 2001 na počest jednoho z nejzapálenějších propagátorů a organizátorů
jako memoriál Jaroslava Kvačka.
Vodáci nezůstávají za atlety v ničem pozadu. I oni pořádají, již tradičně na závěr
vodácké sezóny, velkou akci, sjezd na divoké vodě - "Vavřinecký potok". Také tento závod, stejně jako atletická "Pečecká desítka" přivítá každoročně i zahraniční
účastníky.
Sportovní klub cyklistů - SKC Pečky pořádá každoročně několik časovek a jízdu do
vrchu a jeho členové se zúčastňují mnoha silničních cyklistických závodů.
Donedávna byla v Pečkách pouze jedna tělocvična - součást sokolovny, která však
již nevyhovuje současným požadavkům, jak co do zázemí, tak do kapacity. I to byl
jeden z podnětů, vedoucích k vybudování nové, víceúčelové sportovní haly.
Víceúčelová sportovní hala byla postavena v roce 2000 a její poloha je situována
do městského parku, v těsném sousedství fotbalového stadionu. Bez zajímavosti
není jistě ani konstrukce haly a technologie její výstavby, vyvinutá původně pro
vojenské účely, pro výstavbu vojenských objektů, skladů a hangárů.

TJ Sokol Pečky
Tělocvičná jednota Sokol Pečky byla založena v roce 1888 a po deseti letech, roku
1898 byla postavena budova sokolovny. Jednota byla velice činná. Cvičili zde muži,
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dorost a žactvo. Na II. všesokolském sletu cvičilo 29 bratří, z nichž 22 cvičilo
prostná a 7 na nářadí. Činnost v Sokole se vyvíjela rychle, vznikaly nové oddíly,
např. gymnastika, atletika, šerm, tenis, hokej, divadelní ochotnický kroužek, loutkové divadlo, pořádaly se plesy, šibřinky, atd. Při valné hromadě v roce 1913 začal
pracovat i ženský sbor.
Za 1. světové války byl v sokolovně zřízen lazaret a tak bratři a sestry chodili cvičit
do restaurace Slavia v Pečkách. Jednota pracovala až do roku 1941, kdy byla sokolovna znovu zabrána. Za II. světové války se v sokolovně šily a opravovaly uniformy německých vojáků. Hned v roce 1945 po skončení války začala TJ Sokol znovu
naplno pracovat. Zúčastnila se XI. všesokolského sletu.
Po roce 1948 brzy po všesokolském sletu stát ovládaný KSČ sjednocuje tělovýchovu a Sokol přestává fungovat (včetně TJ Sokol Pečky). Pokus o obnovu činnosti Sokola v letech 1967-68 byl ukončen vpádem okupačních sovětských vojsk.
K obnovení činnosti jednoty Sokol Pečky došlo v roce 1990. Od té doby v Sokole
aktivně působí oddíly všestrannosti, basketbalu, badmintonu, florbalu, šachu, volejbalu, taneční kroužek a hudební kroužek.
Kromě činnosti oddílů pořádá TJ Sokol sportovní turnaje a závody, besídky pro
děti, čarodějnice, Den dětí, akademie, šibřinky, hudební zábavy a koncerty. Ve spolupráci s městem se TJ Sokol podílí na tradičních akcích Úklid Výrovky a Dětská
pouť Mašinka.
Sokolovnu pravidelně využívá pro svoje sportovní, ale i kulturní vyžití 16 sokolských oddílů. Volné hodiny jsou nabízeny dalším sportovním oddílům z Peček a
okolí.

AFK Pečky
Fotbalový klub byl v Pečkách založen v roce 1908, pod názvem SK Meteor Pečky
několika nadšenci, kteří položili základy sportovnímu klubu. V roce 1919 se rozšířil
kádr a vznikla dvě mužstva, která postupně hrála ve Středočeské fotbalové župě
ve II. a III. třídě. V té době byl ustanoven nový název klubu - AFK Pečky. V dobách
Protektorátu Čechy a Morava doznala kopaná velkých změn. V Pečkách se hrály
nižší třídy a vše mělo dusný a tlumený chod.
Po válce se fotbal v Pečkách opět naplno rozvíjí a název klubu se mění na Spartak
Pečky. V té době je na vzestupu především mládežnický fotbal, který slaví úspěchy. V sezóně 1964-1965 postoupilo "A" do krajského přeboru. Za rok na to do divize, kde se udrželo krásných sedm let.
V roce 1996 se vrací klub k dřívějšímu názvu AFK Pečky. V květnu 2014 se uskutečnil nábor do fotbalové školičky pro děti r. 2007 - 2008. V sezóně 2016/2017
hraje "A" mužstvo okresní přebor a "B" mužstvo III. třídu kolínského okresu. V kategorii mládeže hraje dorost I. A třídu Středočeského kraje, starší a mladší žáci
krajský přebor Středočeského kraje. Nakonec jsou v Pečkách také mužstva těch
nejmladších fotbalistů – starší a mladší přípravka. Starší nastupuje v krajském i
okresním přeboru, mladší pouze v okresním přeboru kolínského okresu.
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Sportovní
Sportovní klub cyklistů
cyklistů (SKCP)
Sportovní klub cyklistů Pečky je zájmové sdružení cyklistů se zaměřením na silniční
cyklistické závody, závody horských kol a turistiku na kole.
SKCP je dobrovolným sdružením, otevřeným pro všechny občany, kteří se chtějí
ve svém volném čase věnovat cyklistice.
Základním posláním SKCP je zabezpečení nejen rozvoje cyklistiky na soutěžní
úrovni, ale i zabezpečení turistického vyžití obyvatel, zejména mládeže.

Tenis
V rámci zlepšování fyzické kondice dětí, a samozřejmě také pro jejich radost, byl v
roce 2009 založen kroužek malých tenistů (od roku 2012 působící pod Sokolem
Pečky). Celkem trénují 3 skupiny dětí. První skupinu tvoří děti 10-11leté, další jsou
8-9leté a poslední jsou budoucí prvňáčci. Každá skupina čítá zhruba 4-5 členů. Děti se formou hry učí zvládnutí základních tenisových úderů.

Taneční skupina
Skupina vznikla v březnu rok 2013. O půl roku později se rozrostla z původních 3
členů na 12. Skupina tančí různé styly tanců, především Show dance.

Volejbal Pečky
Sokolská skupina amatérských hráčů volejbalu vznikla kolem roku 2006. Od té doby se kromě pravidelných úterních tréninků účastní i některých turnajů v blízkém i
širokém okolí. Kromě vlastního vyžití se stará i o zábavu ostatním. V květnu pořádá
turnaj pro dospělé na venkovních hřištích Spartaku a města. A pravidelně dvakrát
do roka pořádá turnaj i v rodinném mini volejbale.

Další sportovní oddíly v Pečkách
Vodáci Vavřinecký potok
Šachový oddíl Sokola Pečky
Basketbal ženy - TJ Sokol Pečky
HC Spartak Pečky - Lední hokej

Významné sportovní události
Pečecká desítka – datum vzniku tohoto atletického závodu sahá až do roku 1975. V
prvních ročnících závodily převážně děti. Závod mužů, probíhal v parku a měřil 3
km. První ročník závodu na 10 km se konal 23. 2. 1980. Na start prvního ročníku se
postavilo pouhých 8 závodníků. Desátého ročníku v roce 1989 se zúčastnilo ve
všech kategoriích 229 atletů. Významný mezník v historii závodu se stal rok 1995,
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kdy byl překonán počet 100 startujících. V roce 2002 při 23. ročníku posloužila
poprvé od svého otevření pro zázemí závodu nová sportovní hala. Zlatým písmem
se zapsal do historie 30. ročník, který se konal v roce 2009. Závody se staly poprvé součástí poháru MIZUNO CUP a rovněž byly současně i mistrovstvím České republiky veteránů. Zároveň byl vytvořen nový traťový rekord, který má hodnotu
rovných 29 minut.
V pětatřicáté Pečecké desítce, která se uskutečnila v roce 2014, odstartovalo do
závodu rekordních 1100 běžců.

Víceúčelová sportovní hala
Víceúčelová sportovní hala byla postavena v roce 2000 a její poloha je situována
do těsného sousedství fotbalového stadionu v městském parku. Bez zajímavosti
není jistě ani konstrukce haly a technologie její výstavby, vyvinutá původně pro
vojenské účely, pro výstavbu vojenských objektů, skladů a hangárů. Konstrukce je
tvořena samonosnými díly s trapézovým profilem, tvarovanými přímo na místě
stavby z hladkých rolí hliníkového plechu, které jsou montovány na vyzděný základ. Povrchová úprava tvořící antikorozní ochranu je tvořena nástřikem speciálního plastu odolávajícímu povětrnostním vlivům.

Vytápění haly je řešeno plynovými zářiči umístěnými u stropu, povrch hrací plochy
je vyroben z materiálu "Pulastic" určeného speciálně pro vnitřní sportovní plochy.
Ke standardnímu vybavení haly patří také kvalitní zázemí se šatnami, sprchami, i s
možností občerstvení.
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V průběhu celého roku nabízí PARKHALA široké možnosti využití, zejména pro
basketbal, volejbal, tenis, florbal a malou kopanou, a to nejenom místním sportovcům, ale všem zájemcům ze širokého okolí, kterým může sloužit k pořádání nejrůznějších turnajů i sportovních soustředění.

Dětský Tábor Hryzely o.s.
Sdružení vzniklo za účelem provozovat areál dětského tábora v Hryzelích, tj. pořádání dětských táborů, škol v přírodě, školních výletů, sportovních a vzdělávacích
soustředění a rodinných rekreací společných zájmů. Areál se nachází v malé středočeské vesničce Hryzely, v klidném údolí s protékajícím potůčkem uprostřed posázavských lesů. Ubytování v areálu je dvojího typu – chatky a podsadové dvoulůžkové stany.

3.2.8. Spolková, osvětová a informativní činnost v obci – kultura
Kulturní středisko Pečky
Kulturní středisko města Pečky je příspěvková organizace a náplní je kulturní a
společenská činnost. Probíhají zde kurzy společenského tance a chování, kurzy
tance pro děti, vlastivědný kroužek a kurzy různých druhů cvičení. V budově je
malý a velký sál s jevištěm a klubovny. Tyto prostory je možné si jednotlivě pronajmout.

Pod hlavičku Kulturního střediska města Pečky bylo přiřazeno také Vzdělávací
centrum, které nabízí různé kurzy jazykové a tvůrčí. Zároveň v něm má ordinaci
MUDr. Drahomíra Seifertová a třídu zde má také ZUŠ Pečky.
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Městská knihovna
knihovna Svatopluka Čecha
V roce 1883 vznikl v Pečkách spolek „Čtenářská beseda“, jenž hostil mnohé přední
umělce, spisovatele a jiné vynikající osobnosti. V roce 1902 vznikla veřejná lidová
knihovna, 1. 3. 1903 básník Svatopluk Čech svoluje, aby pečecké knihovně bylo dáno jeho jméno.
V r. 2003 započala spolupráce s Klubem železničních modelářů Pečky jejich výstavou modelových kolejišť, která pokračovala i další léta při akci „Jede, jede mašinka“.
Dlouhodobě spolupracuje s pečeckou Základní uměleckou školou. Prostory knihovny jsou využívány i k besedám pro veřejnost a pro školy, různým schůzím. Dále
knihovna provozuje i galerii, kterou nabízí k výstavám nejen regionálním autorům.

Základní umělecká škola Pečky
ZUŠ Pečky poskytuje základní umělecké vzdělání v hudebním, výtvarném, literárně
- dramatickém a tanečním oboru.
Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy:
základní vzdělávání uměleckého směru: hudební, výtvarný, taneční a literárně dramatický obor,
příprava žáků na střední a vysoké školy s uměleckým zaměřením,
prezentace práce a prací žáků: koncerty, výstavy.
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3.2.9. Po
Podpora
dpora spolkové činnosti ze strany obce
Výdaje na sportovní
sportovní zařízení a služby v tis. Kč
Název
Běžné výdaje na sportovní zařízení a služby

2013
1731

2014
1946

2015
2251

Tělovýchova
Zájmová činnost a rekreace
Ostatní neinvestiční dotace, příspěvky a dary na
sportovní zařízení a služby dle analytické evidence

1675
56

1821
125

2109
142

0

0

0

Kapitálové výdaje v oblasti sportovních zařízení a
197
573
139
služeb
Běžné výdaje na sportovní zařízení a služby se v posledních třech letech zvyšovaly
a v roce 2015 byly na úrovni 2,251 mil. Kč. Zároveň v roce 2014 investovalo město
do sportovních zařízení téměř 600 tis. Kč. Finanční podpora spolků a akcí formou
dotací z rozpočtu města je cca 1 mil. Kč ročně.

Výdaje na kulturní zařízení a služby v tis. Kč
Název
Běžné výdaje na kulturní zařízení a služby

2013
3242

2014
3948

2015
3260

Kultura
Ochrana památek a péče o kulturní dědictví
Ostatní činnosti v záležitostech kultury a sdělovacích prostředků
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Ostatní neinvestiční dotace, příspěvky a dary na
kulturní zařízení a služby dle analytické evidence

1433
20

1498
0

1689
0

1763

2440

1556

26

10

15

0

0

0

Kapitálové výdaje v oblasti kulturních zařízení a
0
0
50
služeb
Běžné výdaje na kulturní zařízení a služby byly v posledních třech letech vždy nad
úrovní 3 mil. Kč, konkrétně v roce 2015 to bylo 3,26 mil. Kč. Finanční podpora Kulturního střediska a knihovny formou dotací z rozpočtu města činí 3 mil. Kč ročně.

3.2.10. Významné akce pořádané v obci
Město každoročně pořádá a finančně podporuje následující významné akce.
Akce Mašinka s rozpočtem cca 150 tis. Kč
Akce Den města s rozpočtem cca 20 tis. Kč
Akce Adventní slavnosti s rozpočtem cca 10 tis. Kč
Akce Vítání jara s rozpočtem cca 10 tis. Kč
Akce Pečecká desítka s rozpočtem cca 30 tis. Kč
O všech výše zmíněných akcích jsou obyvatelé Peček informováni prostřednictvím
Pečeckých novin, rozhlasu, webových stránek města, spolků, zájmových organizací
a městských příspěvkových organizací, výlepových ploch, městského informačního
centra.
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3.2.11. Práce s mládeží a seniory
Aktivity pro mládež jsou soustředěny do základních škol a ZUŠ, která ve městě
rovněž působí. Dalším aktivitám souvisejících s dětmi a mládeží se věnují místní
spolky a sportovních oddíly.
Senioři jsou pak organizováni pod Sokolem Pečky, pod jehož záštitou probíhá Cvičení seniorek, které je zaměřeno na zdravotní tělocvik. V současné době se scházejí nicméně na obecním úřadě v Dobřichově z důvodu příznivější dostupnosti
prostor pro cvičící ženy.
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3.3. Hospodářství (ekonomická situace)
3.3.1. Nezaměstnanost (2015)
2015)
Míra nezaměstnanosti - dosažitelní
dosažitelní
Celkem

5,95 %

Muži

5,60 %

Ženy

6,31 %

uchazeči o práci

OZP

mladistvých

18--24 let
věku 18

věku 50 let
a více

absolventi

základní
vzdělání

vyučení

s maturitou

Uchazeči o práci - počet

Celkem

179

33

0

17

51

6

46

70

44

Muži

87

22

0

11

27

4

19

38

20

Ženy

92

11

0

6

24

2

27

32

24

Počet hlášených volných míst

82

Počet uchazečů - dosažitelní
Celkem

173

Muži

83

Ženy

90

3.3.2. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity:
Ekonomicky aktivní
zaměstnaní
zaměstnanci, zaměstnavatelé,
samostatně činní, pomáhající
pracující studenti a učni
v tom
pracující důchodci
v tom
ženy na mateřské dovolené
nezaměstnaní
hledající první zaměstnání
v tom
ostatní nezaměstnaní
Ekonomicky neaktivní
nepracující důchodci
ostatní s vlastním zdrojem obživy
v tom
osoby v domácnosti, děti předškolního
věku, ostatní závislé osoby
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49,5
44,3
40,5
0,7
1,9
1,3
5,1
0,6
4,5
46,8
24,1
1,4
8,8
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žáci, studenti, učni

12,5
3,8

Nezjištěno

3.3.3. Podnikatelské subjekty podle právní formy

Celkem
Fyzické osoby
Fyzické osoby podnikající dle živnostenského
zákona
Fyzické osoby podnikající dle jiného než živnostenského zákona
Zemědělští podnikatelé
Právnické osoby
Obchodní společnosti
akciové společnosti
Družstva

Registrované
podniky
932
796

Podniky
Podniky se
zjištěnou aktivitou
534
447

705

392

72

41

6
136
66
5
1

6
87
56
4
1

Registrované
podniky
17
162
114
211
35
47
18
39
38
96
13
4
12
16
26
66

Podniky se
zjištěnou aktivitou
10
96
78
105
25
22
11
14
11
71
8
3
7
14
19
34

3.3.4. Podnikatelské subjekty podle odvětví

A Zemědělství, lesnictví, rybářství
B-E Průmysl celkem
F Stavebnictví
G Velkoobchod
Velkoobchod a maloobchod ...
H Doprava a skladování
I Ubytování, stravování a pohostinství
J Informační a komunikační činnosti
K Peněžnictví a pojišťovnictví
L Činnosti v oblasti nemovitostí
M Profesní, vědecké
vědecké a technické
technické činnosti
N Administrativní a podpůrné činnosti
O Veřejná správa a obrana ...
P Vzdělávání
Q Zdravotní a sociální péče
R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti
S Ostatní činnosti

3.3.5. Podnikatelské subjekty podle právní formy
Státní organizace - počet subjektů

8

Akciové společnosti - počet subjektů

5

Obchodní společnosti - počet subjektů

61

Družstevní organizace - počet subjektů

1

Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů

718

Svobodná povolání - počet subjektů
subjektů

72

Ostatní právní formy - počet subjektů

61
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3.3.6. Podnikatelské subjekty podle počtu zaměstnanců
Počet subjektů bez zaměstnanců

372

Počet subj.s 11-9 zaměst.zaměst.- mikropodniky

61

Počet subj.s 1010-49 zaměst.zaměst.- malé podniky

13

Počet subj.s 5050-249 zaměst.zaměst.- střed.
střed. podn.

4

Počet subj.s >249 zaměst.zaměst.- velké podniky

0

3.3.7. Charakteristika klíčových subjektů
Bertrams Pečky, spol. s r.o.
Vyrábí nerezové komínové systémy.

EMERSEMERS-ČR, spol. s r.o.
Výroba, prodej a servis - tlakoměry, etalony, teploměry, senzory, manopříslušenství.

Femont VTZ, s.r.o.
Specializuje se na oblast vzduchotechniky a klimatizace. Provádí kompletní dodávku a servis vzduchotechniky, klimatizace a tepelných čerpadel v průmyslových
i neprůmyslových objektech, prodejních objektech, administrativních budovách,
školách a mateřských školkách, provozovnách gastronomie (restaurace, pekárny,
řeznictví apod.) i rodinných domech a bytech.

Kenast, s.r.o.
Kancelářský nábytek a vybavení pro školy a školky. Dodává tiskárny a kopírky, počítače, notebooky, spotřební materiál, kancelářskou techniku, kancelářské potřeby,
kancelářský nábytek, nábytek a vybavení pro školy a školky včetně vybavení pro
školní jídelny a dětská hřiště.

KLARO, spol. s r.o.
Zabývá se výrobou a prodejem úklidových a manipulačních vozíků pro zdravotnická, ubytovací a stravovací zařízení a ústavy.

KOBRA formy CZ, spol. s r.o.
Výroba, prodej a servis - strojní formy a jejich díly určené pro vibrolisy na výrobu
skladebná dlažba, zámková dlažba, dlažba určené k dalšímu zušlechtění (omílání,
tryskání atd.), zatravňovací dlažba, zdící a bednící tvárnice, stropní vložky, prvky
zahradní architektury, svahové a stěnové prvky (včetně štípaných), betonové obrubníky a betonové žlaby.
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Křížův mlýn Pečky
Výroba a prodej krmných směsí

MANVER s.r.o.
Společnost působící v oblasti šroubení a průmyslové hydrauliky se specializací na
hydraulická šroubení, nerezová šroubení, fitinky, rychlospojky, hydraulické hadice
a koncovky, příchytky trubek, manometry a další.

Pečecké služby s.r.o.
Vznikly v roce 1999 transformací příspěvkové organizace Technické služby města
Peček. Služby, které Pečecké služby s.r.o. vykonávají pro město Pečky, jsou prováděny na základě smluvních vztahů. Konkrétně se jedná o:
dodávku pitné a čištění odpadní vody
údržbu veřejné zeleně
údržbu a čištění místních komunikací včetně zimní údržby
údržbu a provoz veřejného osvětlení
údržbu městského rozhlasu
údržbu městského hřbitova
nakládání s odpady

Požární technika KOMET s.r.o.
Kontrola, servis a prodej ručních a pojízdných hasicích přístrojů, výroba pojízdných
hasicích přístrojů, komplexní opravy a rekonstrukce požárních automobilů, prodej
požární techniky. Opravy požárních stříkaček.

SEND Czech, s.r.o.
Opravy, dodávky a výroba náhradních dílů pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl především pro pivovary a sodovkárny

TQS, spol. s r.o.
Zabývá se dodavatelsko-poradenskou činností v oboru stavebnictví a veřejných
zakázek. Stěžejní činností podnikání je dodávka oken a dveří v nejrůznějších provedeních a barvách.

ZPA Pečky, a.s.
Působí v oboru strojírenství a elektrotechniky, vyrábí servomotory, komplety servopohonů a armatury, servopohony s převodovkou ZPM nebo Mastergear. Provádí
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zpracování plechu na CNC strojích - řezání plechu laserem, vodním paprskem, stříhání, děrování, ohýbání a svařování.

3.3.8. Spolupráce města s podnikateli, podpora podnikání
Kontakty mezi podnikateli a městem, respektive snaha města o systematičtější
spolupráci zatím nepřinesla výraznější výsledky. V rámci analytické části tvorby
Strategického plánu proběhlo dotazníkové šetření mez podnikateli s otázkami zaměřenými na očekávání a potřeby místních podniků a podnikatelů, ale bez větší
odezvy právě ze strany firem a OSVČ. Město při zadávání veřejných zakázek postupuje dle zákona se snahou o otevřený a transparentní systém. Jinak spolupracuje město s podnikateli spíše individuálně podle aktuální potřeby.
Významným součástí města Pečky je průmyslová zóna, respektive rozsáhlé průmyslové plochy, které v minulosti těžili z přímého železničního napojení. Již několik let vyvíjí město aktivity týkající se pozvolné transformace těchto ploch tak, aby
byly postupně transformovány na potřeby současného lehkého průmyslu a výrobně obslužnou funkci, případně i na funkce smíšené s patřičným podílem obytného
zázemí.
V rámci iniciativy „Vize pro Pečky“ bylo navrženo řešení, jak naložit s objekty
v průmyslové zóně – budoucí průmyslový rozvoj koncentrovat do západní městské zóny směrem k obchvatu, v návaznosti na současné areály. Vize počítá mimo
jiní s konverzí bývalé cukrové rafinerie v multifunkční regionální centrum.

Ve znovuvyužití brownfields se bude muset velmi podstatně angažovat soukromý
kapitál a soukromí investoři.
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Příklady pomoci (angažovanosti) obce při obnově průmyslové zóny (dle Jackson

Jiřina Bergatt a kolektiv: Brownfields snadno a lehce. Praha: IURS, o. s., 2005, s. 9):
schválení rehabilitace brownfields jako strategické místní priority,
umístění veřejných investičních záměrů na brownfields,
marketing místních příležitostí, informovanost a zapojení veřejnosti,
„přátelský“ proces územního plánování a územního a stavebního řízení,
pro-aktivita obce v tomto procesu tím, že si sama vytvoří názor, co by se
mělo s územím dít a pořídí pro ně vhodné územní studie,
pro-aktivita obce v oblasti možného ekologického poškození území tím, že
poskytne vlastníkům technickou pomoc, jak v tomto postupovat a jednat,
podpora podnikatelských aktivit,
příslib budoucího pronájmu rehabilitovaných prostor pro veřejné účely,
pomoc s konsolidací pozemků,
informovanost o možných dotačních titulech,
technická pomoc vlastníkům s procesem identifikace a odstraňování možného ekologického poškození.
Zástupci města rovněž spolupracují s majiteli pozemků v jejich snaze prodat pozemky.

3.3.9. Charakter
harakter zemědělské výroby v obci
Správní území Peček se vyznačuje zemědělským charakterem krajinného zázemí.
Hospodaření s krajinou bylo základním prvkem jejího formování.
Území okolí města je typickým nížinným regionem s nadmořskou výškou kolem
200 metrů, a příznivými klimatickými a půdními podmínkami, předurčujícími ho k
zemědělské výrobě.

3.3.10. Komerční služby v obci
Obyvatelé Peček mají k dispozici všechny potřebné základní služby, město slouží
jako centrum pro spádovou oblast okolních obcí
Z hlediska obchodů a restaurací jsou v Pečkách dva supermarkety (Tesco a Lidl),
dále jsou k dispozici restaurační zařízení:
Bowling Bar - Restaurant Siňorita
Cukrárna Vějíř
Kavárna Fantazie
Pizzerie U Rejnoka
Restaurace Na hřišti
Restaurace U Marka
Western Saloon
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3.3.11. Atraktivity cestovního ruchu (přírodní, kulturní), turistické cíle
Viz kapitola 3.1.5. Pamětihodnosti.

3.3.12. Trh práce
Viz kapitola 3.3.1. Nezaměstnanost (2015), 3.3.2. Obyvatelstvo podle ekonomické
aktivity a kapitola 3.2.5. Obyvatelstvo podle vzdělání, ekonomické aktivity, vyjíždění do zaměstnání a škol v obci.

3.4. Infrastruktura (technická
(technická infrastruktura)
3.4.1. Zásobování pitnou vodou, vodovod, technický stav, kapacita, kvalita vody
Obyvatelé města Pečky jsou zásobováni pitnou vodou z veřejného vodovodu, který zásobuje dostatečně kapacitní zdroj v Tatcích. Ochranné pásmo prameniště je
vymezené mimo katastrální území Peček.
V roce 2012 byl dokončen projekt zahrnující rekonstrukci a intenzifikaci ČOV a dostavbu kanalizace ve Městě Pečky. Projekt taky řešil odkanalizování zbývající části
města Pečky a městské části Velké Chvalovice.
ČOV před zmíněným rokem 2012 měla zastaralou koncepci technologického vybavení a nebyla schopna plnit limity. Rozšíření a intenzifikace byla navržena na stav
odpovídající cca 7000 EO. Po rekonstrukci má ČOV dostatečnou kapacitu nejen
pro Město Pečky, ale i pro již napojenou obec Dobřichov, kde proběhla dostavba
kanalizační sítě. Kapacita ČOV dále počítá s napojením sousedních obcí Ratenice a
Milčice, které jako jediné v okolí nemají vybudovanou kanalizaci ani ČOV a v projektu na výstavbu kanalizací počítají s napojením na ČOV Města Pečky.
V lokalitě Pečky je jednotná gravitační kanalizační síť a kombinace gravitační
splaškové kanalizační sítě a přečerpávání ze zastavěných oblastí, které mají opačný spád pomocí dvou čerpacích stanic. Rozsah stavby: kanalizační gravitační stoky
– délka 3418,1 m, gravitační svody veřejné – délka 2520,0 m, gravitační svody veřejné (vpusti) – 105,0 m, kanalizační výtlaky – délka 300,4 m, čerpací stanice – 2x,
přípojky NN k čerpacím stanicím.
V lokalitě Velké Chvalovice, kde nebyla splašková kanalizace a v některých ulicích
byla pouze dešťová, byla stavba navrhována jako kombinace gravitační splaškové
kanalizační sítě a přečerpávání ze zastavěných oblastí, které mají opačný spád. Je
zde pět podružných a jedna hlavní čerpací stanice, která přečerpává celý objem
splaškových vod do stávající kanalizace města Pečky. Rozsah stavby: kanalizační
gravitační stoky – délka 3089 m, gravitační svody veřejné – délka 1940 m, kanalizační výtlaky – délka 1965 m, čerpací stanice – 6x, přípojky NN k čerpacím stanicím.
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Podzemní zdroj pitné vody (Pečky – ČS, zdroj Tatce)
Pečky - ČS
Identifikační číslo majetkové evidence
2110-718823-26143551-2/1
Název katastrálního území (KÚ) lokalizace
Pečky
stavby pro úpravu vody
Kód katastrálního území
11882
Kategorie surové vody
A1
Identifikační číslo odběru surové vody
440547

Protokol z poslední kontroly odběru vody (květen 2016)
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Vypouštěné vody (2015)
Pečky - ČOV
Identifikační číslo
442362
Horní maticové číslo úseku toku
1102200
Číslo polohy na úseku toku
378
Číslo hydrologického pořadí
1-04-06-0310-0-00
Název vodního toku
bezejmenný tok
Říční kilometr
0.720
Břeh
levý
Kraj
Středočeský
Okres
Kolín
Obec
Pečky
Katastrální území
Pečky
Způsob stanovení množství
měření
Způsob stanovení hodnot jakosti
měření
Existuje ČOV
ano
Biologické čištění odpadních vod
ano
Rozhodnutí o povolení k vypouštění vod
Typ a sídlo VP úřadu
Město Kolín
Číslo jednací VP povolení
OZPZ 20017/13-Mu
Datum vydání VP povolení
2013-05-29
Datum platnosti VP povolení
2017-05-29
3
Povolené množství - tis.m /rok
350.000
3
Povolené množství - tis.m /měsíc
40.000
Povolené množství - max.l/s
16.41

Vypouštěné množství vod (v tis. m3/měsíc)
rok

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

celkem

2015

24.0

18.7

21.4

20.4

18.1

18.4

16.4

18.2

15.9

18.7

18.0

18.9

226.8

Počet hodin vypouštění
vypouštění
rok

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

celkem

2015

744

672

744

720

744

720

744

744

720

744

720

744

8 760

Druh vypouštěných vod (v tis. m3 z celkového množství)
množství)
chladící vody
z průtočného
chlazení

chladící vody
z cirkulačního
chlazení

průmysl bez
chladících
vod

kanalizace
pro veřejnou
potřebu
226.8

důlní vody

ostatní

Původ vypouštěných vod (v tis. m3 z celkového množství)
povrchová
voda

podzemní
podzemní
voda

veřejný vovodovod
226.8

minerální
voda

46

důlní voda

jiný původ

Zpracování Strategického plánu rozvoje města Pečky pro roky 2016-2026

Vypouštěné znečištění (v mg.lmg.l-1 z celkového množství)
+

BSK5

CHSK

NL

RAS

N-NH4+

Nanorg.

Pcelk.

6.4

39.3

6.4

1 000.0

2.3

10.0

1.0

3.4.2. Zásobování zemním plynem
Napojení Peček je provedeno z plynovodu DN300 Dobřichov – Nymburk VTL přípojkou DN100 s RS situovanou na východním okraji sídla. Byly již plynofikovány i
Velké Chvalovice. Několik bloků rodinné zástavby je zásobeno z nízkotlakých plynovodních rozvodů s regulátory STL/NTL v Helichově a v Dobřichovské ul. Zástavba kolem Bezručovy ul. byla převedena na STL vedení. Samostatné VTL přípojky DN 100 a RS jsou provozovány ve výrobních podnicích TONA a ZPA a v areálu zemědělských služeb ZZN.

3.4.3. Nakládání s odpady
Obce a města mají povinnost zajistit nakládání s:
odpady pocházejícími od občanů, žijících na jejich území,
odpady vzniklými při jejich samotné činnosti,
odpady pocházejícími od malých firem a živnostníků, kteří jsou zapojeni do
jejich systému odpadového hospodářství.
Nakládání s odpady včetně svozu komunálního odpadu je ve městě zajišťováno
Technickými službami města na skládku v Radimi.
Ve městě je provozován separovaný sběr skla, papíru a plastů do kontejnerů, s
mobilním svozem nebezpečných odpadů a kovového šrotu. Počet kontejnerů je
dostačující. Všechny rozvojové lokality musí umožnit bezproblémový odvoz novými přístupovými komunikacemi a budou mít zajištěné plochy pro třídění odpadu
v pěší dostupnosti.
Technické služby města Pečky provozují rovněž Sběrný dvůr, který je otevřen 2x
týdně (středa odpoledne a sobota dopoledne). Sběrný dvůr zajišťuje skladování a
likvidaci nebezpečného odpadu a zpětný odběr elektrospotřebičů.

3.4.4. Dopravní infrastruktura
Městem prochází silnice II/329 Křinec - Poděbrady - Pečky - Plaňany. Území je napojeno touto silnicí na dálnici D11 Praha-Hradec Králové procházející severně od
města a jižním směrem na silnici I/12 Praha – Kolín.
Silnice II/329 křižuje mimoúrovňově hlavní železniční trať 011 Praha-Kolín-Břeclav
přes zčásti vybudovaný silniční obchvat Peček.
Základní koncepce dopravy města byla řešena v původním územním plánu a vycházela z požadavku na zrušení úrovňového železničního přejezdu v centru města
při modernizaci železnice. Důsledkem byl návrh silničního obchvatu II/329 po západní straně města v souběhu s koridorem inženýrských sítí.
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Záměrem převzatým z VÚC Střední Polabí jižně od Velkých Chvalovic je přeložka
silnice III/32913, která má být součástí dálničního přivaděče D11 ve směru od Prahy
a s novým mimoúrovňovým křížením D11 spojením na Nymburk. Obchvat silnice
II/329 je v severní části projektován s kruhovou křižovatkou v napojení na silnici
III/32913.
Celoplošné rekonstrukce místních komunikací jsou však vzhledem k možnostem
rozpočtu prováděny minimálně. Nejhorší úseky, které je potřeba rekonstruovat
jsou řešeny v návrhové části Strategického plánu.
Údržbu komunikací města zajišťují Technické služby města Pečky.

Sčítání dopravy 2010 (sč.úsek: 11-4690)
Úsek
Těžká motorová vozidla celkem

1-4690
321

Osobní a dodávková vozidla bez přívěsů
přívěsů i s přívěsy

1 465

Jednostopá motorová vozidla

23

Všechna motorová vozidla celkem (součet vozidel)
Začátek
Konec

1 809
Pečky, vyústění z 329
Hranice okresu Kolín a Nymburk

Sčítání dopravy 2010 (sč.úsek: 1-4690
4690 )... význam zkratek

LN

Roční průměr denních intenzit dopravy
RPDI - všechny dny

voz/den

163

LN

SN
66

SN

SNP
SNP

TN

5

SNP
SNP

14

TN

TNP
TNP NSN
NSN
6

19

TNP
TNP NSN
NSN

A
24

A

AK
0

AK

TR
10

TR

TRP
TRP
14

TRP
TRP

TV

O

M

321 1 465

TV

O

SV

23

1 809

M

SV

RPDI - pracovní den (Po-Pá)

voz/den

202

82

6

17

8

24

28

0

12

17

396 1 553

20

1 969

RPDI - volné dny (mimo svátky)

voz/den

64

26

1

6

2

5

14

0

4

6

128 1 244

29

1 401

TV

Hodinová intenzita dopravy

SV

Padesátirázová intenzita dopravy

voz/h

39

221

Špičková hodinová intenzita dopravy

voz/h

36

204

TNV
TNV

Těžká nákladní vozidla - TNV
Hodnota TNV

voz/den

179

Intenzita dopravy pro hlukové a emisní výpo
výpočty

OA

NA

Roční průměr intenzit, den (06-18)

voz/den

1 177

247

24

Roční průměr intenzit, večer (18-22)

voz/den

202

16

3

221

Roční průměr intenzit, noc (22-06)

voz/den

108

28

3

139

OA

Emise
Roční

špičková

hodinová

intenzita

dopravy

voz/h

213

Koeficienty nerovnoměrnosti dopravy
Koeficient nerovnoměrnosti dopravy

-

23

15

NS
4

Celkem
Celkem
1 448

BUS
BUS Celkem
Celkem
3

alfa
alfa

beta
beta gama
gama

0.00

1.09 0.00

258

PS
-

C

Intenzita cyklistické dopravy
Cyklistická doprava

LNA
LNA TNA
TNA

NS

cyklo/den

137
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Nároky na dopravu v klidu lze u nových ploch rozlišit podle funkčního využití: Nejmenší nároky klade rodinná zástavba, kterou je třeba řešit na vlastních pozemcích
RD s doplňkovým parkováním v odstavných pruzích obslužných ulic. Zvýšené nároky jsou kladeny na obytně obslužné plochy, kde musí být parkovací plochy dimenzovány s ohledem na potřebnou obsluhu komerčních zařízení a kapacitu bytů.
Hromadné bydlení vyžaduje vyhrazené parkoviště, doporučeno je parkování v suterénu domů. U ploch výrobně komerčních je třeba zohlednit parkování pro zaměstnance a pro zákazníky obchodu. Na nových plochách i v prolukách zástavby
je nutno využít pozemky stavebníka mimo plochy veřejné infrastruktury.
Autobusová doprava je v území stabilizovaná, vyhovující je i hromadná přeprava
železniční. Železniční i autobusové nádraží, které jsou vhodně sloučené, byly rekonstruovány včetně celého přednádražního prostoru. Autobusová doprava bude i
nadále využívat zastávky na hlavních městských třídách.
V souvislosti s modernizací železničního koridoru 011 byl posuzován vliv na obytnou zástavbu Peček z hlediska hlučnosti a byla realizována podél železnice nezbytná protihluková opatření. Regionální trať 012 Bečváry nevyžaduje žádná opatření z hlediska hlučnosti vzhledem k malému provozu a situování mimo zastavěné
území.
Hlučnost ze silničního obchvatu je řešena urbanistickými podmínkami: podél jižní
části obchvatu umístěním ploch výroby a v severní části přeložky situováním
obytné zástavby mimo stanovenou hlukovou zónu silnice. Dle posledního sčítání
dopravy v r. 2010 v sídle vyplývá, že intenzita dopravy v severní části sídla převyšuje hodnoty dopravní intenzity na jižní vybudované části obchvatu. Na ostatních
silnicích III. třídy zůstává úroveň provozu na hodnotách do 500 v. j., které nevyžadují protihluková opatření.

Město Pečky má velmi dobré napojení na dálnici D11 Praha-Hradec Králové procházející severně od města a jižním směrem na silnici I/12 Praha – Kolín. Zároveň
leží na železničním koridoru 011. V současnosti je trať využívána především pro
provoz vlaků vyšší kvality, rychlíků, zastávkových osobních vlaků a poštovních vlaků. Spěšných vlaků zde jezdí minimum. Provoz pravidelných osobních vlaků na
trati je integrován do systému Pražské integrované dopravy (PID), v úseku Praha–
Pečky jde o plnou integraci. Kromě tarifu Českých drah je možné v úseku Praha–
Pečky (tzv. úsek s plnou integrací) využít v zastávkových vlacích vybrané druhy
jednotlivých jízdenek Pražské integrované dopravy.

Počet spojů veřejné dopravy (autobus, vlak)
Železnice
Město leží na železniční trati 011 Praha - Kolín, z níž odbočuje trať 012 Pečky - Kouřim.
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Železniční Trať 011 Praha - Český Brod - Pečky - Kolín je dvoukolejná elektrizovaná
celostátní trať zařazená do evropského železničního systému, součást 1. a 3. koridoru. Doprava byla zahájena roku 1845, po trati lze jezdit rychlostí 160 km/h.
Železniční Trať 012 Pečky - Kouřim je jednokolejná regionální trať, zahájení dopravy bylo roku 1882.

Autobusová doprava
Z města vedly autobusové linky např. do těchto cílů: Český Brod, Tuklaty (dopravce ČSAD POLKOST, s. r. o.), Český Brod, Kolín, Nymburk, Poděbrady, Sadská, Tuklaty (dopravce Okresní autobusová doprava Kolín, s. r. o.).
Autobusová doprava do Poděbrad jede ve všední celkem 18x, nicméně poslední
spojení je v 19:40. O víkendu pak autobusy nejezdí vůbec.
Autobusová doprava do Nymburku jede ve všední celkem 5x, nicméně poslední
spojení je v 17:25. O víkendu pak autobusy nejezdí vůbec.

Železniční doprava
Po trati 011 vede linka S1 (Praha - Kolín) v rámci pražského systému Esko. Četnost
spojení do Prahy je vlakem ve všední dny dobrá – celkem jede 32 v průběhu dne
32 vlaků, ve špičce jezdí vlaky každou půlhodinu (plus dva spěšné vlaky), mimo
špičku pak každou hodinu. O víkendu pak je počet spojů na hodnotě 22.
Stejně tak funguje spojení Pečky – Kolín: ve všední dny je počet spojů 32, o víkendu pak 22.
Po trati 012 jezdilo v pracovní dny 14 párů osobních vlaků, o víkendu 9 párů osobních vlaků.

3.4.5. Vybavenost (zdravotnictví)
V Pečkách působí několik praktických lékařů: 3 ordinace praktických lékařů pro
dospělé, 1 ordinace dětských lékařů, 3 ordinace zubních lékařů, 1 ordinace gynekologických lékařů a 1 lékárna. Uvedené ordinace lékařů zajišťují zdravotní péči i pro
obyvatele okolních obcí spádové oblasti. Provozní doba jednotlivých lékařů se liší,
někteří mají otevřeno každý všední den alespoň dopoledne, jiní mají otevřeno jen
3x týdně. O víkendu pak lékaři služby nezajišťují vůbec.
Lékařská pohotovostní služba je zajišťována z Oblastní nemocnice města Kolína,
spádově pak je dostupná i pohotovostní služba z Nymburku a Českého Brodu.
Všechny uvedená města mají nemocnice, které jsou pro obyvatele Peček dostupné.
Veterinární ordinace jsou v Pečkách dvě.
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3.4.6. Sociální péče
Ve městě zajišťuje sociální služby Pečovatelská služba města Pečky, která poskytuje pečovatelskou službu a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.
pečovatelská služba dle § 40 zákona o sociálních službách – cílem služby je
podporovat běžný způsob života u osob, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a poskytovat kvalitní služby rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Cílová skupina:
o senioři
o osoby s chronickým onemocněním
o osoby se zdravotním postižením
o rodiny s dítětem/dětmi
Provozní doba poskytování pečovatelské služby:
o od pondělí do pátku v době od 6.30 do 15.00 hodin
o v případě potřeby je možné domluvit poskytování služby i mimo pravidelnou pracovní dobu a to až do 19 hod., dále o víkendu a svátku
(kromě dovozu obědů)
Formy poskytování pečovatelské služby
o terénní – poskytovaná v domácnosti uživatele
o ambulantní – poskytovaná ve středisku osobní hygieny v sídle organizace
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením –
Senior klub dle § 66 zákona o sociálních službách - je novou registrovanou
sociální službou organizace od 10. 2. 2014. Cílem Senior klubu je podporovat
osoby, kterým hrozí sociální vyloučení z důvodu věku nebo zdravotního
omezení v udržení a rozvíjení stávajících fyzických a duševních schopností a
podporovat sociální začleňování těchto osob.
Cílová skupina:
o osoby se zdravotním postižením
o senioři
Senior klub nabízí tyto pravidelné aktivity:
o úterý 09:30 -10:30 Cvičení na židli (nenáročné pohybové a dechové
cvičení prováděné vsedě
o středa 10:00-11:00 Trénink paměti
Dle aktuální nabídky dále:
o Tvořivá dílna (Společně pečeme, tvoříme z papíru, přírodních materiálů k procvičení rukou a hlavy.)
o Návštěvy divadel, koncertů, výlety, apod.
kromě toho nabízí Pečovatelská služba města Pečky ještě služby pro veřejnost (úklidy, pedikúry, masáže) v rámci doplňkové činnosti.
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V návrhové části Strategického plánu jsou navrženy aktivity týkající se vzniku dalších dvou služeb na území města, a sice vybudování Denního stacionáře a vybudování Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež.

Výdaje na sociální služby
služby v tis. Kč
Název
Provozní (běžné) výdaje na sociální služby celkem

2013
1578

2014
1711

2015
1787

Provozní (běžné) výdaje na sociální služby poskytované přímo obcí (včetně organizačních složek
obce)

0

0

0

Provozní (běžné) dotace, granty a dary poskytovatelům sociálních služeb

63

61

37

Provozní (běžné) příspěvky obce jako zřizovatele
příspěvkových organizací na poskytování sociálních služeb

1515

1650

1750

Běžné výdaje na sociální služby se v posledních třech letech zvyšovaly a v roce
2015 byly na úrovni téměř 1,8 mil. Kč. Téměř celá částka směřuje do Pečovatelské
služby, jejímž je město Pečky zřizovatelem.

3.4.7. Kul
ultura
tura
Kulturní aktivity v obci zaštiťují především tři organizace, a to Kulturní středisko
Pečky, Městská knihovna Svatopluka Čecha a Základní umělecká škola, podrobněji
kapitola 3.2.8 Spolková, osvětová a informativní činnost v obci – kultura.
Obec podporuje aktivity zaměřené na kulturu každá rok částkou cca 3 mil. Kč –
v této částce je i zahrnut provoz Kulturního střediska a Městské knihovny, podrobněji kapitola 3.2.9 Podpora spolkové činnosti ze strany obce.
Město každoročně pořádá, případně finančně podporuje následující významné akce.
Akce Mašinka
Akce Den města
Akce Adventní slavnosti
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Akce Vítání jara, Rej čarodějnic
Ples města
Koncert ke dni matek
Mimoto probíhá každý rok řada přednášek a besed na různá témata.
O všech výše zmíněných akcích jsou obyvatelé Peček informováni prostřednictvím
Pečeckých novin, rozhlasu, webových stránek města, spolků, zájmových organizací
a městských příspěvkových organizací, výlepových ploch, městského informačního
centra.
Díky dobrému spojení do Kolína a zejména do Prahy mohou obyvatelé využívat i
kulturních programů těchto měst.
Kulturní památky jsou popsány podrobněji v kapitole 3.1.5. Pamětihodnosti.

Seznam
Seznam kulturních zařízení a zajímavostí v obci
Veřejná knihovna vč. poboček

1

Stálá kina

-

Multikino

-

Divadlo

-

Přírodní amfiteátry (vč. letních kin)

-

Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)

-

Galerie (vč. poboček a výstavních síní)

-

Kulturní
Kulturní zařízení ostatní

3

Středisko pro volný čas dětí a mládeže

1

Zoologická zahrada

-

Sakrální stavba

1

3.4.8. Sport a tělovýchova
Pečky si rozhodně nemohou stěžovat na nedostatek sportovních aktivit. Existuje
zde několik sportovních klubů, vedle fotbalového klubu AFK Pečky je to několik
sportovních oddílů Spartaku Pečky a pracuje zde i Sokolská obec, která se v roce
2000 spolupodílela na organizaci nejvýznamnější sportovní akce roku, Župním
sletu.
Aktivní jsou také pečečtí cyklisté, vodáci a atleti. Mezi nejvýznamnější akce pečeckých atletů patří již tradičně vytrvalecký běžecký závod - "Pečecká desítka", pořádaná od r. 2001 na počest jednoho z nejzapálenějších propagátorů a organizátorů
jako memoriál Jaroslava Kvačka.
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Vodáci nezůstávají za atlety v ničem pozadu. I oni pořádají, již tradičně na závěr
vodácké sezóny, velkou akci, sjezd na divoké vodě - "Vavřinecký potok". Také tento závod, stejně jako atletická "Pečecká desítka" přivítá každoročně i zahraniční
účastníky.
Sportovní klub cyklistů - SKC Pečky pořádá každoročně několik časovek a jízdu do
vrchu a jeho členové se zúčastňují mnoha silničních cyklistických závodů.
Donedávna byla v Pečkách pouze jedna tělocvična - součást sokolovny, která však
již nevyhovuje současným požadavkům, jak co do zázemí, tak do kapacity. I to byl
jeden z podnětů, vedoucích k vybudování nové, víceúčelové sportovní haly.
Víceúčelová sportovní hala byla postavena v roce 2000 a její poloha je situována
do městského parku, v těsném sousedství fotbalového stadionu. Bez zajímavosti
není jistě ani konstrukce haly a technologie její výstavby, vyvinutá původně pro
vojenské účely, pro výstavbu vojenských objektů, skladů a hangárů.
Vedle haly je pak fotbalový a lehkoatletický stadion – travnaté hřiště pro fotbal,
menší atletický ovál a tréninková hřiště s umělým povrchem.
Kromě toho mají obyvatelé možnost využít i několik tenisových kurtů.
Děti mají možnost využít 3 dětská hřiště: u sportovní haly, na Tř. Jana Švermy a u
tenisových kurtů.
Další informace kapitola 3.2.7. Spolková, osvětová a informativní činnost v obci –
sport.
Největší sportovní akcí, kterou město pořádá každý rok na jaře, je Pečecká desítka,
kdy jen v kategorii dospělých startuje cca 1000 závodníků.
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3.4.9. Životní prostředí – půdní fond na katastru obce a jeho členění, kvalit
kvalita půd
Druhy pozemků (ha)
31. 12. 2014
1 076,35
860,05
814,27
36,66
1,82
7,31
216,29
9,58
11,94
70,84
123,93

Celková výměra
Zemědělská půda
Orná půda
Chmelnice
Vinice
Zahrada
Ovocný sad
Trvalý travní porost
Nezemědělská
Nezemědělská půda
Lesní pozemek
Vodní plocha
Zastavěná plocha a nádvoří
Ostatní plocha

Druh pozemku

Způsob využití

31. 12. 2015
1 076,35
859,95
814,15
36,68
1,82
7,31
216,39
9,58
11,94
70,95
123,92

Počet parcel

Výměra [m2]

orná půda

1043

4 606 364

zahrada

712

283 338

ovoc. sad

3

10 054

travní p.

68

52 353

lesní poz

14

68 486

vodní pl.

nádrž umělá

20

20 831

vodní pl.

tok přirozený

36

11 742

vodní pl.

tok umělý

97

31 698

zast. pl.

společný dvůr

106

70 157

zast. pl.

zbořeniště

8

3 389

1696

538 820

dobývací prost.

1

890

ostat.pl.

dráha

66

152 193

ostat.pl.

hřbitov-urn. háj

1

9 695

zast. pl.
ostat.pl.
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ostat.pl.

jiná plocha

246

236 778

ostat.pl.

manipulační pl.

96

163 560

ostat.pl.

neplodná půda

30

13 664

ostat.pl.

ostat. komunikace

397

232 543

ostat.pl.

silnice

123

136 534

ostat.pl.

sport.a rekr.pl.

7

38 533

ostat.pl.

zeleň

69

84 341

Celkem KN

4839

6 765 963

Par. DKM

4839

6 765 963

Pečky leží v Nymburské kotlině asi 10 km jihozápadně od Poděbrad a jsou nejmladším městem kolínského okresu. Od jihu se k Pečkám přibližuje území Českobrodské tabule, která je současně s Nymburskou kotlinou součástí České tabule, zasahující na severu k Lužickým horám, na západě k Mostecké pánvi a na východě k
Podorlické pahorkatině. Jihozápadně od Peček se zdvíhá Hornosázavská pahorkatina, která náleží k soustavě Českomoravské.
Území okolí města je typickým nížinným regionem s nadmořskou výškou kolem
200 metrů, a příznivými klimatickými a půdními podmínkami, předurčujícími ho k
zemědělské výrobě.
Území okolí města je typickým nížinným regionem s nadmořskou výškou kolem
200 metrů, a příznivými klimatickými a půdními podmínkami, předurčujícími ho k
zemědělské výrobě.

Podrobněji též: Územní plán PEČKY, kapitola e - Koncepce uspořádání krajiny.

Půda
Horninový podklad a sediment půd obsahuje dva základní typy:
První typ:
o Typ horniny: sediment nezpevněný
o Hornina: písek, štěrk
o Minerální složení: pestré
o Zrnitost: písek, štěrk
o Soustava: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity
o Oblast: kvartér
Druhý typ:
o Typ horniny: sediment nezpevněný
o Hornina: hlína, písek
o Minerální složení: pestré
o Zrnitost: písčito-hlinitá až hlinito-písčitá
o Soustava: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity
o Oblast: kvartér
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Kvalita ovzduší
V obci není žádný významnější stacionární zdroj znečištění ovzduší. Hlavním zdrojem emisí jsou tak lokální topeniště v rodinných domech a dále emise spalovacích
motorů vozidel pohybujících se po silnicích.

Kvalita vody v tocích a vodních plochách
Město má podzemní zdroj pitné vody (Pečky – ČS, zdroj Tatce)
Pečky - ČS
Identifikační číslo majetkové evidence
2110-718823-26143551-2/1
Název katastrálního území (KÚ) lokalizace
Pečky
stavby pro úpravu vody
Kód katastrálního území
11882
Kategorie surové vody
A1
Identifikační číslo odběru surové vody
440547

Poslední kontrola kvality vod u zdroje Tatce ukázala zvýšené hodnoty vápníků a
hořčíku (cca dvojnásobně) a lehce vyšší hodnoty u dusičnanů a síranů.
Obcí protéká Mlýnský potok, který tvoří na jihovýchodní straně přirozenou hranici
města. Chvalovicemi protéká Chvalovický potok. V Pečkách se dále nachází rybník
Benešák a dominantou je rovněž Mlýnský náhon. V okolí města pak protéká další
potok Výrovka.

Povodí Výrovky

57

Zpracování Strategického plánu rozvoje města Pečky pro roky 2016-2026

Hluk
V souvislosti s modernizací železničního koridoru 011 byl posuzován vliv na obytnou zástavbu Peček z hlediska hlučnosti a byla realizována podél železnice nezbytná protihluková opatření. Regionální trať 012 Bečváry nevyžaduje žádná opatření z hlediska hlučnosti vzhledem k malému provozu a situování mimo zastavěné
území.
Hlučnost ze silničního obchvatu je řešena urbanistickými podmínkami: podél jižní
části obchvatu umístěním ploch výroby a v severní části přeložky situováním
obytné zástavby mimo stanovenou hlukovou zónu silnice. Dle posledního sčítání
dopravy v r. 2010 v sídle vyplývá, že intenzita dopravy v severní části sídla převyšuje hodnoty dopravní intenzity na jižní vybudované části obchvatu. Na ostatních
silnicích III. třídy zůstává úroveň provozu na hodnotách do 500 v. j., které nevyžadují protihluková opatření.

Průmysl
Průmysl
Významným součástí města Pečky je průmyslová zóna, respektive rozsáhlé průmyslové plochy, které v minulosti těžili z přímého železničního napojení. Již několik let vyvíjí město aktivity týkající se pozvolné transformace těchto ploch tak, aby
byly postupně transformovány na potřeby současného lehkého průmyslu a výrobně obslužnou funkci, případně i na funkce smíšené s patřičným podílem obytného
zázemí.
V rámci iniciativy „Vize pro Pečky“ bylo navrženo řešení, jak naložit s objekty
v průmyslové zóně – budoucí průmyslový rozvoj koncentrovat do západní městské zóny směrem k obchvatu, v návaznosti na současné areály. Vize počítá mimo
jiní s konverzí bývalé cukrové rafinerie v multifunkční regionální centrum.
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3.4.10. Správa obce (obecní
(obecní úřad a kompetence obce)
Městský úřad v Pečkách je pověřeným obecním úřadem ve smyslu ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Dle § 109 zákona č. 128/2000 Sb., obecní úřad tvoří starosta, místostarosta (místostarostové), tajemník obecního úřadu, je-li tato funkce zřízena, a zaměstnanci
obce zařazení do obecního úřadu. V čele obecního úřadu je starosta.
Rada obce může zřídit pro jednotlivé úseky činnosti obecního úřadu odbory a oddělení, v nichž jsou začleněni zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu.
V rámci Městského úřadu Pečky jsou zřízeny tyto odbory:
Ekonomicko-správní
Správy majetku města a bytového hospodářství
Odbor výstavby, zemědělství, dopravy a životního prostředí
Obecní úřad plní úkoly v samostatné působnosti obce (úkoly které mu uložilo zastupitelstvo obce nebo rada obce) a vykonává přenesenou působnost podle § 61
odst. 1 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. s výjimkou věcí, které patří do působnosti
jiného orgánu obce.

Územní působnost
Městský úřad v Pečkách vykonává státní správu v přenesené působnosti pro obce:
Cerhenice, Dobřichov, Chotutice, Pečky, Plaňany, Radim, Ratenice, Vrbčany.
Územní obvod matričního úřadu tvoří obce: Pečky (Velké Chvalovice), Ratenice,
Cerhenice (Cerhýnky, Radimek), Dobřichov, Chotutice, Tatce
Územní obvod stavebního úřadu tvoří obce: Cerhenice, Dobřichov, Chotutice, Pečky, Plaňany, Radim, Ratenice, Vrbčany, Tatce.

Projednávání přestupků
Komise pro projednávání přestupků řeší přestupky pro obce: Cerhenice (Cerhýnky), Dobřichov, Chotutice, Pečky, (Velké Chvalovice), Plaňany, Radim, Ratenice,
Tatce, Velim (Vítězov), Vrbčany.
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Kontakty na organizace veřejné správy
Úřad

Adresa

Kontakty - telefon / ee-mail / web

Stavební úřad

Městský úřad Pečky - Odbor
výstavby
Masarykovo nám. 78
28911 Pečky

321785051
mupecky@pecky.cz
http://www.pecky.cz
321742200
podatelna2111@fs.mfcr.cz
http://www.financnisprava.cz/c
s/financni-sprava/organyfinancni-spravy/financniurady/app/urad-kontakt/2111

Finanční úřad

Územní pracoviště v Kolíně
Politických vězňů 423
28002

Matriční úřad
úřad

Městský úřad Pečky - Matrika
Masarykovo nám. 78
28911

Úřad práce

Úřad práce - Kontaktní pracoviště Český Brod
nám. Arnošta z Pardubic 1
28201

321613686
kolin@ko.mpsv.cz
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/
stc/kop/cesky_brod/kontakty

Úřad práce

Úřad práce Kontaktní pracoviště Kolín
Kutnohorská 39
28002

321613600
kolin@ko.mpsv.cz
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/
stc/kop/kolin/kontakty

Katastrální úřad

Katastrální pracoviště Kolín
Rorejcova 8
28002

321737011
kp.kolin@cuzk.cz
http://www.cuzk.cz/kp/kolin

OSSZ

OSSZ Kolín
Obecní dvůr 6
28050

321731111
posta.ko@cssz.cz
http://www.cssz.cz/cz/kontakt
y/krajska-a-okresnipracoviste/stredocesky-kraj/

Živnostenský
Živnostenský úřad

MÚ Kolín - Obecní živnostenský úřad
Karlovo nám. 45
28012

321744383
zivnost.odbor@mukolin.cz
http://www.mukolin.cz

Soud a státní zastupitelzastupitelství

Okresní soud v Kolíně
Kmochova 144
28023

321770711
podatelna@osoud.kol.justice.cz
http://portal.justice.cz/soud/so
ud.aspx?o=143&j=153&k=1484

Soud a státní zastupitelzastupitelství

Okresní státní zastupitelství
v Kolíně
Politických vězňů 573
28042

321725533
podatelna@osz.kol.justice.cz
http://portal.justice.cz/soud/so
ud.aspx?o=57&j=67&k=710

Hygienická stanice

Územní pracoviště Kolín
U nemocnice 3
28001
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Organizační struktura úřadu
Starosta
1. místostarosta
Tajemník MÚ
Sekretariát
Asistentka
Správní orgán
Správa majetku
Vedoucí odboru
2 referenti
Investiční technik
Ekonomicko-správní
Vedoucí odboru
2 referenti
Matrika
Evidence obyvatel, místní poplatky
Stavební úřad
Vedoucí odboru
4 referenti
Informatik
Sociální pracovník

3.4.11. Organizace zřizované
zřizované městem
Kulturní středisko města Pečky
IČ: 70927022 | Tř. Jana Švermy 255, Pečky 28911
Web: http://kulturni-stredisko-pecky.webnode.cz/
Kulturní středisko města Pečky je příspěvková organizace a náplní je kulturní a
společenská činnost. Probíhají zde kurzy společenského tance a chování, kurzy
tance pro děti, vlastivědný kroužek a kurzy různých druhů cvičení. V budově je
malý a velký sál s jevištěm a klubovny. Tyto prostory je možné si jednotlivě pronajmout.
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Pod hlavičku Kulturního střediska města Pečky bylo přiřazeno také Vzdělávací
centrum, které nabízí různé kurzy jazykové a tvůrčí. Zároveň v něm má ordinaci
MUDr. Drahomíra Seifertová a třídu zde má také ZUŠ Pečky.

Městská knihovna
knihovna Svatopluka
Svatopluka Čecha
IČ: 48932060 | Tř. 5. května241, Pečky 28911
Web: http://www.pececko.cz
Knihovnické i další kulturní služby. Kromě standardních (výpůjční, rezervační, meziknihovní) činností zajišťuje i exkurze, soutěže, besedy pro žáky ZŠ, MŠ, ZvlŠ, provoz knihovny pro krátkozraké a nevidomé, pořádání výstav, činnost IC MAS Podlipanska, zpracování a distribuce Pečeckých novin.

Pečecké služby s.r.o.
IČ: 26143551 | Tř. Jana Švermy49, Pečky 28911
Web: http://pececkesluzby.cz
Společnost Pečecké služby s.r.o. vznikla v roce 1999 transformací příspěvkové organizace Technické služby města Peček.
Služby, které Pečecké služby s.r.o. vykonávají pro město Pečky, jsou prováděny na
základě smluvních vztahů. Jsou podepsány smlouvy na:
Dodávku pitné a čištění odpadní vody
Údržbu veřejné zeleně
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Údržbu a čištění místních komunikací včetně zimní údržby
Údržbu a provoz veřejného osvětlení
Údržbu městského rozhlasu
Údržbu městského hřbitova
Nakládání s odpady

Pečovatelská služba města Pečky
IČ: 61883531 | Chvalovická1042, Pečky 28911
Web: http://www.pspecky.cz
Cílem organizace je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Poskytuje tyto služby:
pečovatelská služba dle § 40 zákona o sociálních službách
sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením
dle § 66 zákona o sociálních službách(Senior klub Pečovatelské služby města Pečky)
Služby poskytuje občanům Peček a přilehlých obcí.

Více informací
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Mateřská škola Mašinka
Tř. Jana Švermy825, Pečky 28911
Web: http://www.mamasinkapecky.cz
Mateřská škola Mašinka se nachází v poklidné části města Peček, obklopena velkou
zahradou a lesoparkem.
Školce náleží tři pavilony. Pavilon "A" skrývá třídy Beruška a Kytička, kam docházejí nejmladší děti. V pavilonu "B" je hospodářská část školky. Kotelna, kancelář
účetní, kuchyň a prádelna. V pavilonu "C" se nachází pět tříd. V patře to jsou
Klubíčko, Sluníčko a Lištička. V přízemí Domeček a Jablíčko.

Výdaje na MŠ v tis. Kč
Název
Počet dětí v mateřských školách k 30.9. předcházejícího roku
Běžné výdaje na mateřské školy celkem

2013

2014

2015

187

187

187

1740

3287

2103

Mateřské školy
Mateřské školy speciální
Školní stravování při předškolním a základním
vzdělání
Ostatní dotace, příspěvky a dary na mateřské školy dle analytické evidence z rozpočtu obce

1740
0

1750
0

2103
0

0

0

0

0

0

0

Kapitálové výdaje v oblasti mateřských škol

738

316

1865
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Základní škola
IČ: 49862456 | Tř. Jana Švermy 342, Pečky 28911
Web: http://www.zspecky.cz
První, Obecná škola, vznikla v Pečkách v roce 1805. V té době však ještě neměla
svoji budovu. Ta byla vystavěna až na přelomu 19. a 20. stol. a slouží dodnes. V
průběhu sedmdesátých let byla přistavěna nová budova pro první stupeň základní
školy a v roce 2003 byla dokončena první etapa nové výstavby a škola získává
tolik potřebné prostory pro vlastní školní jídelnu a školní klub. Dnešní Základní škola má 24 tříd, které navštěvuje 600 žáků. Pracuje zde celkem 62 pracovníků.

Základní škola Pečky
IČ: 70836248 | Tř. Jana Švermy 540, Pečky 289 11
Web: http://zspecky.webnode.cz
Historie Zvláštní školy v Pečkách se datuje od 1. 9. 1978. Zpočátku měla jen jednu
třídu, ale s narůstajícím počtem žáků, zejména přistěhováním občanů romského
původu a zvyšováním počtu žáků, kteří nezvládali učivo na základní škole se, začala rozrůstat.
Od školního roku 1991/1992 byl zahájen v nové školní budově, ulice Švermova 540,
kde sídlí dodnes. Od školního roku 2013/2014 se vyučuje ve dvou třídách v důsledku úbytku žáků. Při škole je i nadále zřízena školní družina a výdejna obědů. Ve
školním roce 2014/2015 se vyučuje ve dvou třídách.
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Výdaje na ZŠ v tis. Kč
Název
Počet žáků ZŠ k 30.9. předcházejícího roku

2013
502

2014
538

2015
553

Běžné výdaje na ZŠ a školní stravování celkem

4504

5130

5790

Základní školy
Speciální základní školy
Školní stravování při předškolním a základním
vzdělávání
Ostatní dotace, příspěvky a dary na ZŠ a školní
stravování dle analytické evidence z rozpočtu obce

4504
0

5130
0

5790
0

0

0

0

0

0

0

0

0

976

Kapitálové výdaje v oblasti ZŠ a školního stravování

Výsledky hospodaření vybraných zřizovaných organizací
Výsledky hospodaření vybraných zřizovaných organizací (Výkaz zisku a ztráty) za
rok 2015 jsou přílohou tohoto dokumentu.
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3.4.12. Hospodaření a majetek obce
Rok 2011
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Finanční ukazatele
Příjmy (konsolid.): 94 485 tis. Kč
Výdaje (konsolid.): 95 827 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů (konsolid.): -1 342 tis. Kč

Dluhová služba
Přijaté půjčené prostředky: 15 686 tis. Kč
Hrazené úroky: 712 tis. Kč
Uhrazené splátky jistin půjčených prostředků: 15 679 tis. Kč
Dluhová služba celkem: 16 391 tis. Kč

Majetek
Majetek celkem: 488 525 tis. Kč
Dlouhodobý hmotný majetek: 451 940 tis. Kč
Pohledávky brutto: 7 260 tis. Kč
Krátkodobé pohledávky brutto: 6 064 tis. Kč
Krátkodobé pohledávky netto: 5 995 tis. Kč
Krátkodobý finanční majetek: 0 tis. Kč

Závazky
Cizí zdroje celkem: 27 149 tis. Kč
Dlouhodobé závazky: 0 tis. Kč
Krátkodobé závazky: 19 150 tis. Kč

Hospodaření
Náklady: 49 348 tis. Kč
Výnosy: 56 682 tis. Kč
Výsledek hospodaření: 6 657 tis. Kč
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Rok 2012
2012
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Finanční ukazatele
Příjmy (konsolid.): 52 215 tis. Kč
Výdaje (konsolid.): 47 046 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů (konsolid.): 5 170 tis. Kč

Dluhová služba
služba
Přijaté půjčené prostředky: 0 tis. Kč
Hrazené úroky: 578 tis. Kč
Uhrazené splátky jistin půjčených prostředků: 4 194 tis. Kč
Dluhová služba celkem: 4 772 tis. Kč

Majetek
Majetek celkem: 506 712 tis. Kč
Dlouhodobý hmotný majetek: 467 939 tis. Kč
Pohledávky brutto: 8 465 tis. Kč
Krátkodobé pohledávky brutto: 7 344 tis. Kč
Krátkodobé pohledávky netto: 6 723 tis. Kč
Krátkodobý finanční majetek: 11 206 tis. Kč

Závazky
Cizí zdroje celkem: 22 786 tis. Kč
Dlouhodobé závazky: 16 104 tis. Kč
Krátkodobé závazky: 6 682 tis. Kč

Hospodaření
Náklady: 53 701 tis. Kč
Výnosy: 57 475 tis. Kč
Výsledek hospodaření: 3 774 tis. Kč
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Rok 2013
2013
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Finanční ukazatele
Příjmy (konsolid.): 63 991 tis. Kč
Výdaje (konsolid.): 54 777 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů (konsolid.): 9 213 tis. Kč

Dluhová služba
Přijaté půjčené prostředky: 0 tis. Kč
Hrazené úroky: 433 tis. Kč
Uhrazené splátky jistin půjčených prostředků: 4 194 tis. Kč
Dluhová služba celkem: 4 628 tis. Kč

Majetek
Majetek celkem: 520 570 tis. Kč
Dlouhodobý hmotný majetek: 474 860 tis. Kč
Pohledávky brutto: 9 866 tis. Kč
Krátkodobé pohledávky brutto: 8 842 tis. Kč
Krátkodobé pohledávky netto: 8 025 tis. Kč
Krátkodobý finanční majetek: 16 941 tis. Kč

Závazky
Cizí zdroje celkem: 20 512 tis. Kč
Dlouhodobé závazky: 10 761 tis. Kč
Krátkodobé závazky: 9 751 tis. Kč

Hospodaření
Náklady: 61 772 tis. Kč
Výnosy: 70 471 tis. Kč
Výsledek hospodaření: 8 699 tis. Kč
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Rok 2014
2014
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Finanční ukazatele
Příjmy (konsolid.): 70 020 tis. Kč
Výdaje (konsolid.): 64 315 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů (konsolid.): 5 705 tis. Kč

Dluhová služba
Přijaté půjčené prostředky: 0 tis. Kč
Hrazené úroky: 292 tis. Kč
Uhrazené splátky jistin půjčených prostředků: 4 194 tis. Kč
Dluhová služba celkem: 4 487 tis. Kč

Majetek
Majetek celkem: 519 987 tis. Kč
Dlouhodobý hmotný majetek: 472 049 tis. Kč
Pohledávky brutto: 11 497 tis. Kč
Krátkodobé pohledávky brutto: 10 487 tis. Kč
Krátkodobé pohledávky netto: 9 310 tis. Kč
Krátkodobý finanční majetek: 17 911 tis. Kč

Závazky
Cizí zdroje celkem: 18 437 tis. Kč
Dlouhodobé závazky: 6 567 tis. Kč
Krátkodobé závazky: 11 871 tis. Kč

Hospodaření
Náklady: 70 500 tis. Kč
Výnosy: 72 965 tis. Kč
Výsledek hospodaření: 2 465 tis. Kč
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Rok 2015
2015
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Finanční ukazatele
Příjmy (konsolid.): 63 952 tis. Kč
Výdaje (konsolid.): 55 759 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů (konsolid.): 8 194 tis. Kč

Dluhová služba
Přijaté půjčené prostředky: 0 tis. Kč
Hrazené úroky: 154 tis. Kč
Uhrazené splátky jistin půjčených prostředků: 4 074 tis. Kč
Dluhová služba celkem: 4 229 tis. Kč

Majetek
Majetek
Majetek celkem: 526 992 tis. Kč
Dlouhodobý hmotný majetek: 476 685 tis. Kč
Pohledávky brutto: 8 120 tis. Kč
Krátkodobé pohledávky brutto: 7 175 tis. Kč
Krátkodobé pohledávky netto: 5 786 tis. Kč
Krátkodobý finanční majetek: 23 832 tis. Kč

Závazky
Cizí zdroje celkem: 12 788 tis. Kč
Dlouhodobé závazky: 2 492 tis. Kč
Krátkodobé závazky: 10 295 tis. Kč

Hospodaření
Náklady: 54 884 tis. Kč
Výnosy: 71 576 tis. Kč
Výsledek hospodaření: 16 692 tis. Kč
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Meziroční vývoj rozpočtu

3.4.13. Bezpečnost
Projekt Pečky bezpečně
bezpečně a drogová situace
Dle metodiky Ministerstva vnitra z roku 2011 bylo nutné určit osobu odpovědnou
za řešení problematiky prevence kriminality v Pečkách, vybavit ji kompetencemi,
případně ustavit pracovní skupinu pro prevenci kriminality. Touto osobou je tajemnice úřadu. Tajemnice úřadu je zároveň kontaktní osobou pro odbor prevence
kriminality MV, Policii ČR, vytváří a podílí se na realizaci preventivních aktivit obce
a soustřeďuje potřebné informace.
Drogová situace ve městě využívá terénní program jedenkrát týdně, kdy dojíždějí
terénní pracovníci z Kolína a aktivně pracují s uživateli drog. Cílovou skupinou jsou
uživatelé drog a jiné osoby ohrožené zdravotními a sociálními dopady rizikového
chování spojeného s užíváním drog. Počet kontaktů terénních pracovníků s cílovou
skupinou se nicméně z důvodu snížení dotace na činnost omezil v porovnání s
předchozími lety právě na jeden kontakt týdně. Roční náklady na protidrogovou
prevenci jsou cca 60 tis. Kč.
Na území města sídlí Obvodní oddělení Policie ČR (Švermova 674) s územní působností: Blinka, Břežany I., Bříství, Cerhenice, Cerhýnky, Dobřichov, Hradenín,
Chocenice, Chotutice, Chroustov, Kamhajek, Klášterní Skalice, Křečhoř, Kubšovka,
Kutlíře, Miškovice, Nová Ves I.,Nové Město, Ohrada, Pečky, Plaňany, Přebozy, Radim, Radímek, Ratenice, Velim, Velké Chvalovice, Vítězov,Vrbčany, Vrbová Lhota,
Zalešany, Zlaté Slunce, Žabonosy.
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Aktivity zaměřené na prevenci kriminality probíhají namátkově a jednorázově. Poslední akcí bylo ve dnech od 22. 7. 2016 do 23. 7. 2016 bezpečnostní opatření Bezpečné Pečky, kterého se účastnila desítka policistů. V průběhu této akce bylo
zkontrolováno celkem 96 osob a 94 vozidel. Policisté přistihli řidiče, který usedl za
volant pod vlivem alkoholu. Dále pak řidiče v době zadržení řidičského oprávnění,
a několik propadlých technických prohlídek.
Pokud jde o trestnou činnost na území města, pak nejčastěji dochází ke krádežím
kol, ojediněle k pokusům o vloupání.
Město má rovněž zřízenou i Městkou policii, nicméně vzhledem k nákladům spojených s její činností nemá město ani jednoho strážníka.

Rizika živelních pohrom a jejich předcházení
Město zatím nemá přehledně zpracovány možná rizika živelních pohrom a jejich
předcházení. Konkrétně by mohly být zpracovány na webových stránkách dokumenty týkající se prevence před požáry, před povodněmi, před bouřkami, silným
větrem atd. Pečky jsou součástí Povodňového plánu ORP Kolín.:

Začlenění do integrovaného záchranného systému
Záchranné složky ve městě jako Sbor dobrovolných hasičů obce obvodní oddělení
Policie České republiky jsou začleněny do integrovaného záchranného systému.
Jinak je město součástí integrovaného záchranného systému města Kolína a Středočeského kraje.

Varování obyvatel před nebezpečím
Varování obyvatel zejména před živelním nebezpečím je zajištěno prostřednictvím
místního rozhlasu a zaměstnanců města. Krizové kontakty, jak se chovat v krizových situacích a další užitečné informace nejsou na webových stránkách města
uvedeny.
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3.4.14.Vnější vztahy a vazby
MAS Podlipansko
Pečky jsou zastávkou č. 9 významného regionálního projektu Tajuplná místa Podlipanska, které organizuje MAS Podlipansko, o.p.s. Zároveň jsou Pečky členem této
Místní akční skupiny.
Místní akční skupina (zkráceně MAS) je sdružení zástupců firem, obcí, neziskových
organizací a dalších subjektů, které spojuje zájem o rozvoj určitého území. V současné době je na území celého Česka přes 150 MAS, přičemž každá z nich má svou
vlastní, specifickou, rozvojovou strategii. Aktivita vybraných MAS je financována z
Programu obnovy venkova (PRV).
Členové místní akční skupiny
Obce: Břežany I, Černé Voděrady, Červené Pečky, Hořany, Jevany, Kostelec nad
Černými lesy, Krupá, Nebovidy, Nučice, Oleška, Polepy, Sadská, Vyžlovka, Ždánice
Mikroregiony: Dobrovolný svazek obcí Pečecký region, Svazek obcí mikroregionu
Kouřimsko, Svazek obcí mikroregionu Pod Chlumem
Ostatní: Dej Bůh štěstí s.r.o., František Staňek, Hana Žaludová Mgr., Havelková Jana, Ing, Iveta Librová, Jan Holub, Jana Buřičová, Jaroslav Jandl Ing., Josef Kollár,
Kašparová Ivana, RNDr., Kubeček Jiří Ing, Michaela Brčáková, Mikuláš Beno. Ing.,
CSc., Miloslav Zapletal Ing., OS ASANACE, Pánek Zdeněk Ing., Pošíková Markéta,
Ing., RC Kolečko, SALIMA družstvo Velim, SDH Pečky, SK Kostelec nad Černými
lesy, Sportovní střelecký klub, Šimon Vorel, Tělocvičná jednota Sokol Velim, ZD
Podlipan, Zdena Richterová Ing., Zdeněk Žert
Strategické dokumenty
Strategický plán LEADER 2014-2020
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Dobrovolný svazek obcí Pečecký region
Jednou z posledních významných investic města je projekt Dobrovolného svazku
obcí Pečecký region, jehož garantem se město stalo.
Členské obce: Dobřichov, Hořátev, Chotutice, Kostelní Lhota, Milčice, Nová Ves I,
Pečky, Písková Lhota, Plaňany, Radim, Ratenice, Tatce, Velim, Vrbčany, Vrbová
Lhota.
Strategické dokumenty
Dokumenty Integrovaný projekt rozvoje venkovského mikroregionu z roku 2008

Roční náklady spojené se členstvím města ve sdruženích a spolcích jsou cca 250
tis. Kč.
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3.5. Územní rozvoj
Text v následujících podkapitolách je použit z aktualizovaného Územního plánu
zpracovaného v roce 2012, dokumentu Vize města Pečky a předchozích kapitol
tohoto dokumentu.

3.5.1. Charakteristiku
Charakteristiku sídelního útvaru města
Pečky leží v Nymburské kotlině asi 10 km jihozápadně od Poděbrad a jsou nejmladším městem kolínského okresu. Od jihu se k Pečkám přibližuje území Českobrodské tabule, která je současně s Nymburskou kotlinou součástí České tabule, zasahující na severu k Lužickým horám, na západě k Mostecké pánvi a na východě k
Podorlické pahorkatině. Jihozápadně od Peček se zdvíhá Hornosázavská pahorkatina, která náleží k soustavě Českomoravské.
Pečky jsou typickým městem v rovině s kompaktní sevřenou zástavbou a šachovnicově uspořádanými bloky, téměř bez proluk. Územní plán poskytuje dostatečný
prostor pro rozvoj ploch pro bydlení (zejména pro výstavbu izolovaných rodinných domů) v plochách navazujících na zastavěné území i v zastavěném území.
V historii byly Pečky po dlouhou dobu typickou českou vesnicí. Pak ale přišel rozmach v podobě průmyslové revoluce a Pečky vytvořily významný bod na železniční trase Praha—Olomouc. Nově příchozí obyvatelé odstartovali rozšiřování města, které svým způsobem pokračuje až do současnosti.
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Průmyslový charakter města, těžící zejména v minulosti z exponované polohy na
železniční trati Praha-Kolín, zůstává v návrhu zachován, ale transponuje dříve čistě
průmyslové zóny do poloh komerčně obslužných a ploch lehčího průmyslu. Celková koncepce také vymezuje prostor pro nové výrobně obslužné plochy přimykající
se k jižnímu obchvatu obce.
Kompaktní a intenzivní charakter města Pečky je podpořen definováním jasných
hranic rozvoje města stávajícím dopravním obchvatem v jižní části, plánovanou
dostavbou severní části obchvatu a Mlýnským náhonem podél východní hranice
katastru, jehož okolí tvoří přirozené rekreační zázemí města a poskytuje i rozvojové plochy pro rekreaci a sport.

3.5.2. Poloha
Poloha města v regionu, její potenciály
Město Pečky má velmi dobré napojení na dálnici D11 Praha-Hradec Králové procházející severně od města a jižním směrem na silnici I/12 Praha – Kolín. Zároveň
leží na železničním koridoru 011. V současnosti je trať využívána především pro
provoz vlaků vyšší kvality, rychlíků, zastávkových osobních vlaků a poštovních vlaků. Spěšných vlaků zde jezdí minimum. Provoz pravidelných osobních vlaků na
trati je integrován do systému Pražské integrované dopravy (PID), v úseku Praha–
Pečky jde o plnou integraci. Kromě tarifu Českých drah je možné v úseku Praha–
Pečky (tzv. úsek s plnou integrací) využít v zastávkových vlacích vybrané druhy
jednotlivých jízdenek Pražské integrované dopravy.

3.5.3. Stávající regulační opatření a nástroje územního rozvoje
Zastupitelstvo města Pečky na veřejném zasedání, které se konalo dne 20. 6. 2012,
vydalo Územní plán města Pečky jako opatření obecné povahy. Po zveřejnění této
informace na úřední desce nový územní plán nabyl účinnosti dne 9. července 2012
a od tohoto dne je tento nástroj územního plánování závazný.
Cílem bylo pořídit Územní plán města Pečky pro jeho celé správní území (10,76
km2) v souladu s novými požadavky vyplývajícími z příslušných ustanovení zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a jeho prováděcích vyhlášek, tak aby nahradil od ledna 1998 používaný a platný ÚPNSÚ Pečky i když dosavadní koncepce nebyla dosud překonaná a území poskytovalo dostatečné rezervy
pro další rozvoj. Naopak bylo nutné přehodnotit vzájemný poměr ploch pro různá
funkční využití.
Důvodem pro pořízení byly jak návrhy fyzických i právnických osob na provedení
určitých změn stávajícího územního plánu, tak i legislativní důvody.
Nový územní plán je též součástí Digitální technické mapy města. Projekt je určen
pro všechny obyvatele města Pečky s cílem vytvořit předpoklady pro výstavbu a
udržitelný rozvoj území města, který bude spočívat ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel.
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Územní plán je připraven s výhledem alespoň na 10 let, je dlouhodobým koncepčním materiálem rozvoje města, ovlivňuje i mění podobu území uspořádáním staveb
na řadu let dopředu. Za tu dobu proběhnou nejméně dvakrát komunální volby,
které mohou vyvolat změnu představ o rozvoji města.
S nadřazenou dokumentací VÚC Střední Polabí/2006, aktuálně Zásady územního
rozvoje /2011 je územním plánem zajištěn soulad. Návrh akceptuje rozvojové záměry a územní limity z této dokumentace vyplývajíc í. Bezprostředně se správního
území Peček dotýká územní rezerva dopravního koridoru přeložky silnice III. třídy
jižně od Velkých Chvalovic, který je návrhem ÚP zohledněn. Severozápadní obchvat Peček byl navržen již ve schváleném ÚP/1998. Jako územní limit návrh
zpřesňuje regionální biocentrum Výrovka, dále ÚP respektuje záměry nadřazených
koridorů technické infrastruktury.
Dalšími strategickými dokumenty, které mají vliv na město Pečky, jsou Strategický
plán LEADER 2014-2020 zpracovaný MAS Podlipansko a dokument Integrovaný
projekt rozvoje venkovského mikroregionu z roku 2008 zpracovaný Dobrovolným
svazkem obcí Pečecký region.

3.5.4. Kvalita
Kvalita veřejného prostoru
Centrum města je soustředěno kolem podélné osy. Instituce a služby jsou koncentrovány převážně ve středu města, oproti tomu obchody především podél hlavní
osy. Restaurační zařízení jsou pak rovnoměrně rozmístěna po celém městě. Z pozic této občanské vybavenosti a průnikem oblastí lze určit faktickou polohu centra.
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Centrum Peček má podlouhlý charakter, lemující hlavní třídu s těžištěm v Masarykově náměstí.

Klíčové bude do budoucna najít nové funkce pro chátrající objekty a nekompaktní
městské jádro doplnit novými, kvalitními stavbami. Stěžejní tak bude zajistit obno84
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vu náměstí T. G. M. i celého centra, včetně Hlavní třídy (městské osy) – viz prioritní
oblast Infrastruktura, doprava v návrhové části Strategického plánu a Vize města
Pečky.

3.5.5. Prostorové rezervy města - zastavěnost, potenciály územního rozvoje v inintravilánu
travilánu a extravilánu města
Rozvoj nových lokalit určených pro obytnou funkci vymezených v ÚP je v návaznosti na stávající a současně rozvíjející se lokality Severozápad, Kandie a Varhánky
v jižní části města.
Nová zástavba bezprostředně naváže na současnou zástavbu města a bude s ní
dopravně propojena obslužnými komunikacemi. Pro dané lokality je navržena odpovídající technická infrastruktura, napojená na stávající městský systém, který v
případě potřeby navrhuje posílit.
Rozvojové plochy uzavírají kompaktní zástavbu sídla s intenzivní zástavbou, směrem do krajiny bude zástavba více rozvolněná.
V návaznosti na stávající průmyslové areály a jižní obchvat města budou definovány nové rozvojové plochy pro výrobně komerční funkci. Stávající průmyslové areály jsou stabilizovány, lokálně se výroba transformuje na lehčí průmysl nebo zónu
komerčně obslužnou, případně smíšenou výrobně obytnou.
Ve stabilizované centrální části území jsou v návaznosti na Masarykovo náměstí
vymezeny proluky pro zintenzivnění zástavby smíšenou obytně obslužnou funkci,
která poskytne prostor pro přiměřený rozvoj komerčně podnikatelských aktivit.
Zázemí Mlýnského náhonu poskytuje rozvoj rekreačně sportovních funkcí, které v
nově definovaných plochách nabízí možnost rozvoje už dnes pozitivně rozvíjejícího se rekreačního zázemí pro obyvatele města. Navržená pěší trasa podél Mlýnského náhonu kombinovaná s naučnou stezkou by měla dané území zpřístupnit a
umožnit jeho rekreační využití.
V širší krajině návrh respektuje zemědělský charakter polabské nížiny a omezené
přírodní hodnoty území a vymezuje v severní části územní systém ekologické stability, jehož založením se zvýší ekologický a krajinářský potenciál území.
Přehled zastavitelných ploch je vymezen v Územním plánu.
Navržené plochy ÚP překračují aktuální potřeby obce a vytvářejí tak dostatečný
prostor pro rozvoj obce i do budoucna, aniž by bylo nutné měnit územní plán.
Vzhledem k rozsahu těchto ploch je u hlavních ploch v severní i jižní části města
vyžadováno zpracování podrobnější územní studie.
Největší proluka v intravilánu se nachází v současné době mezi Masarykovým náměstím a ulicí Barákovou (vedle lékárny).
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3.5.6. Dopravní spojení města v regionu
Železnice
Město leží na železniční trati 011 Praha - Kolín, z níž odbočuje trať 012 Pečky - Kouřim.
Železniční Trať 011 Praha - Český Brod - Pečky - Kolín je dvoukolejná elektrizovaná
celostátní trať zařazená do evropského železničního systému, součást 1. a 3. koridoru. Doprava byla zahájena roku 1845, po trati lze jezdit rychlostí 160 km/h.
Železniční Trať 012 Pečky - Kouřim je jednokolejná regionální trať, zahájení dopravy bylo roku 1882.

Autobusová doprava
Z města vedly autobusové linky např. do těchto cílů: Český Brod, Tuklaty (dopravce ČSAD POLKOST, s. r. o.), Český Brod, Kolín, Nymburk, Poděbrady, Sadská, Tuklaty (dopravce Okresní autobusová doprava Kolín, s. r. o.).
Autobusová doprava do Poděbrad jede ve všední celkem 18x, nicméně poslední
spojení je v 19:40. O víkendu pak autobusy nejezdí vůbec.
Autobusová doprava do Nymburku jede ve všední celkem 5x, nicméně poslední
spojení je v 17:25. O víkendu pak autobusy nejezdí vůbec.

Železniční doprava
Po trati 011 vede linka S1 (Praha - Kolín) v rámci pražského systému Esko. Četnost
spojení do Prahy je vlakem ve všední dny dobrá – celkem jede 32 v průběhu dne
32 vlaků, ve špičce jezdí vlaky každou půlhodinu (plus dva spěšné vlaky), mimo
špičku pak každou hodinu. O víkendu pak je počet spojů na hodnotě 22.
Stejně tak funguje spojení Pečky – Kolín: ve všední dny je počet spojů 32, o víkendu pak 22.
Po trati 012 jezdilo v pracovní dny 14 párů osobních vlaků, o víkendu 9 párů osobních vlaků.

3.5.7. Dopravní prostupnost v intravilánu města
Původní dopravní schéma z konce 19. století bylo jasné: jedna hlavní třída, která se
úrovňově protíná s železnicí. Kvůli vysoké rychlosti a frekvenci projíždějících vlaků
to ale později přestalo vyhovovat.
V roce 1996 byl v místě průsečíku vytvořen pěší podchod a automobilová doprava
se více a více odkláněla až do nynější tříkilometrové objížďky.
Do budoucna se tranzitní doprava plánuje zcela přesunout na trasu obchvatu. Což
ovšem neřeší problém místní dopravy.
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V Pečkách je prostupnost území narušena několika faktory. Zaprvé je to nedostatečná prokomunikovanost severní a jižní části přes bariéru železnice. Dále mlýnský
náhon, jehož břehy se dostávají do soukromého vlastnictví. Tím se komplikuje
možnost budoucího zpřístupnění jeho okolí. A za třetí jsou to oplocené areály
průmyslových podniků, momentálně z části mimo provoz.
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4. Návrhová část aktualizace strategického plánu
Návrhová část aktualizace strategického plánu byla zaměřena na samotnou diskuzi
o možných řešeních rozvoje konkrétní ověřené oblasti rozvoje města do roku
2026. Tato diskuze se pak v průběhu času vyprofilovala na úroveň jednotlivých
cílů prioritních oblastí rozvoje s důrazem na definování konkrétních způsobů vedoucích k jejich naplnění.
Čtyři pracovní skupiny společně se zástupci města definovaly SWOT analýzy a cíle
vč. priorit, opatření a konkrétních aktivit rozvoje prioritní oblasti za stanovení
předpokladu finančních, personální zdrojů a časového harmonogramu řešení jednotlivé aktivity.
Pracovní skupiny při své práci vycházely z dokumentů zpracovaných v předchozích fázích projektu i mimo projekt. Proces tvorby aktualizace SP se tak opíral o
spektrum reálných dat a informací získaných, jak ze statistických zdrojů, tak
z podnětů a námětů získaných od předem dohodnutých cílových skupin formou
řízených rozhovorů a dotazníkového šetření mezi těmito cílovými skupinami, tak i
z dokumentů zpracovaných v předchozích letech
Podklady, ze kterých pracovní skupiny vycházely, byly:
podrobná analýza stanovisek cílových skupin – zjištění směru, jakým se bude proces tvorby strategického plánu ubírat,
SWOT analýzy,
rozpočet města,
Vize města Pečky,
Územní plán města Pečky,
Strategie MAS Podlipansko.

Vyústěním práce pracovních skupin je uplatnění principu práce s trojimperativem:
systematizace klíčových aktivit – rozdělení do ucelených a souvisejících celků,
určení priorit z pohledu celospolečenského přínosu – priority vycházejí ze
SWOT analýzy dané oblasti (Prioritní oblast SPORT, KULTURA, ŠKOLSTVÍ,
SOCIÁLNÍ SLUŽBY, Prioritní oblast DOPRAVA, INFRASTRUKTURA, Prioritní
oblast ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, Prioritní oblast PODNIKÁNÍ, CESTOVNÍ RUCH),
určení finančních možností města – každá aktivita v rámci aktualizovaného
SP má určeny finance na její naplnění. Jednotlivé aktivity celého SP budou
rozpracovány každý rok do tzv. Akčního plánu, který bude mít přímou vazbu na rozpočet města.

4.1. Výstupy pracovních skupin
Samotná návrhová fáze procesu aktualizace strategického plánu byla zahájena
v dubnu 2016 v délce trvání do srpna 2016. V úvodních jednáních všech pracovních
skupin byli členové seznámeni s výstupy analytické části popisované
88

Zpracování Strategického plánu rozvoje města Pečky pro roky 2016-2026

v předcházejících kapitolách. Tato skutečnost tak vytvořila stejné startovací podmínky pro užší pohled na rozvoj a vývoj města do roku 2026 a napomohla k vytvoření hranic jednotlivých prioritních oblastí rozvoje tak, aby nedocházelo při hledání
řešení problémů k zásadním překryvům v rámci navrhovaných opatření a aktivit.
Pracovní skupiny aktualizovaly SWOT analýzy, z nichž vyplynuly jejich konkrétní
prioritní oblasti. Ty dále pracovní skupiny rozvíjely na úroveň opatření a konkrétních aktivit. Podrobněji jsou SWOT analýzy jednotlivých oblastí rozvoje popsány
v příloze.
V dubnu 2016 se konala společná schůzka všech pracovních skupin, jejímž cílem
byla diskuze nad společnými problémy, které jednotlivé pracovní skupiny v rámci
svých návrhů priorit a opatření definovaly. Dubnové jednání vytvořilo jasné hranice
jednotlivých oblastí rozvoje.
V následujícím období od dubna do června 2016 se pracovní skupiny zabývaly již
konkretizací navrhovaných řešení, tzn., došlo k definování konkrétní náplně aktivit,
stanovování jejich cílů prostřednictvím měřitelných indikátorů v čase. Každé aktivitě byl přiřazen garant, jenž za její plnění bude zodpovídat.
Na jednání pracovních skupin pak v červnu 2016 navázalo veřejné projednávání
dosavadních výstupů jednotlivých pracovních skupin. Občanům města byly prezentovány základní východiska problémových oblastí, jejich priority, návrhy opatření i aktivit, kterými se dále jednotlivé pracovní skupiny budou zabývat.
Výše popisované činnosti vedly k vytvoření strategického dokumentu města Pečky, který se promítl do nově definovaných cílů, priorit a opatření, které každá pracovní skupina dále rozpracovala na úroveň konkrétních aktivit. Časovým milníkem
se tak stává rok 2026, do kterého by mělo být realizováno celkem 182 aktivit a v
jejich rámci 718 dílčích úkolů za téměř 361 mil. Kč. Počty dílčích úkolů za jednotlivé
prioritní oblasti, jejich finanční objemy i celkové hodnoty ukazují následující tabulky a grafy:
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4.1.1. Počty dílčích úkolů
úkolů a jejich finanční objem v Kč za prioritní oblast SPORT,
KULTURA, ŠKOLSTVÍ, SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Počet dílčích úkolů k aktivitám oblasti
Rok
Počet
2016
34
2017
44
2018
32
2019
38
2020
31
2021
32
2022
28
2023
29
2024
28
2025
28
2026
34
každoročně
21
průběžně
4
Celkem
383

Finanční náročnost aktivit rozvojové oblasti
Rok
Finance
2016
18 880 000,00 Kč
2017
15 790 000,00 Kč
2018
19 980 000,00 Kč
2019
33 460 000,00 Kč
2020
18 080 000,00 Kč
2021
17 830 000,00 Kč
2022
30 880 000,00 Kč
2023
17 880 000,00 Kč
2024
15 880 000,00 Kč
2025
15 880 000,00 Kč
2026
32 880 000,00 Kč
každoročně
průběžně
Celkem
237 420 000,00 Kč

4.1.2. Počty dílčích úkolů a jejich finanční objem v Kč za prioritní oblast Prioritní
oblast DOPRAVA, INFRASTRUKTURA
Počet dílčích úkolů k aktivitám oblasti
Rok
Počet
2016
7
2017
20
2018
15
2019
9
2020
10
2021
7
2022
8
2023
9
2024
5
2025
6
2026
9
každoročně
2
průběžně
2
Celkem
109

Finanční náročnost aktivit rozvojové oblasti
Rok
Finance
2016
3 555 000,00 Kč
2017
13 789 000,00 Kč
2018
6 330 000,00 Kč
2019
10 600 000,00 Kč
2020
3 000 000,00 Kč
2021
2 200 000,00 Kč
2022
4 150 000,00 Kč
2023
4 100 000,00 Kč
2024
600 000,00 Kč
2025
600 000,00 Kč
2026
1 800 000,00 Kč
každoročně
průběžně
Celkem
50 724 000,00 Kč
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4.1.3. Počty dílčích úkolů a jejich finanční objem v Kč za prioritní oblast ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
Počet dílčích úkolů k aktivitám oblasti
Rok
Počet
2016
14
2017
19
2018
12
2019
13
2020
11
2021
11
2022
16
2023
11
2024
11
2025
11
2026
14
každoročně
8
průběžně
3
Celkem
154

Finanční náročnost aktivit rozvojové oblasti
Rok
Finance
2016
6 030 000,00 Kč
2017
7 480 000,00 Kč
2018
7 280 000,00 Kč
2019
9 780 000,00 Kč
2020
5 480 000,00 Kč
2021
5 480 000,00 Kč
2022
6 180 000,00 Kč
2023
5 480 000,00 Kč
2024
5 480 000,00 Kč
2025
5 480 000,00 Kč
2026
5 580 000,00 Kč
každoročně
průběžně
Celkem
69 730 000,00 Kč

4.1.4. Počty dílčích úkolů a jejich finanční objem v Kč za prioritní oblast PODNIPODNIKÁNÍ, CESTOVNÍ RUCH
Počet dílčích úkolů k aktivitám oblasti
Rok
Počet
2016
5
2017
12
2018
7
2019
8
2020
5
2021
5
2022
5
2023
5
2024
5
2025
5
2026
6
každoročně
3
průběžně
1
Celkem
72

Finanční náročnost aktivit rozvojové
rozvojové oblasti
Rok
Finance
2016
0,00 Kč
2017
242 000,00 Kč
2018
300 000,00 Kč
2019
300 000,00 Kč
2020
300 000,00 Kč
2021
300 000,00 Kč
2022
300 000,00 Kč
2023
300 000,00 Kč
2024
300 000,00 Kč
2025
300 000,00 Kč
2026
300 000,00 Kč
každoročně
průběžně
Celkem
2 942 000,00 Kč
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4.1.5. Počty dílčích úkolů a jejich finanční objem v Kč za všechny prioritní oblasti
Počet dílčích úkolů
úkolů k aktivitám StrategickéStrategického plánu
Rok
Počet
2016
60
2017
95
2018
66
2019
68
2020
57
2021
55
2022
57
2023
54
2024
49
2025
50
2026
63
každoročně
34
průběžně
10
Celkem
718

Finanční náročnost aktivit Strategického
plánu
Rok
Finance
2016
28 465 000,00 Kč
2017
37 301 000,00 Kč
2018
33 890 000,00 Kč
2019
54 140 000,00 Kč
2020
26 860 000,00 Kč
2021
25 810 000,00 Kč
2022
41 510 000,00 Kč
2023
27 760 000,00 Kč
2024
22 260 000,00 Kč
2025
22 260 000,00 Kč
2026
40 560 000,00 Kč
každoročně
průběžně
Celkem
Celkem
360 816 000,00 Kč

4.1.6. Počet dílčích úkolů k aktivitám Strategického plánu v letech 2016
2016-2026
2026

4.1.7. Finanční náročnost aktivit Strategického plánu v letech 2016
2016-2026
2026
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4.1.8. Celkové objemy finančních prostředků v jednotlivých prioritních oblastech

Podrobně jsou všechny údaje zpracovány v excelovských souborech aktualizovaného SP za každou prioritní oblast zvlášť. Tyto excelovské soubory jsou nedílnou
součástí SP.

4.2. Strategické vize
Motto:
Pečky – hezké a klidné místo pro život

Vize:
„Pečky jako hezké a klidné město, které nabízí svým obyvatelům možnosti kvalitního a spokojeného života. Město poskytující kvalitní služby, pečující o své obyvatele, přívětivé pro návštěvníky, s dobrou dopravní dostupností, s vyřešenou prostupností krajiny, s nově rekonstruovanými veřejnými prostory, se širokou nabídkou sportovního i kulturního vyžití, město čisté uplatňující zásady udržitelného
rozvoje. Město s vyřešenou vnitřní a tranzitní dopravou a dobrými podmínkami pro
cyklisty a chodce.“

4.3. Opatření a aktivity
Opatření a aktivity směřující k plnění vize a stanovení kroků (činností) projektů
rozvíjejících dané opatření.

4.3.1. Prioritní oblast SPORT, KULTURA,
KULTURA, ŠKOLSTVÍ, SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Priorita L.1
Opatření L.1.1
Aktivita L.1.1.1
Aktivita L.1.1.2
Aktivita L.1.1.3
Aktivita L.1.1.4

Kultura
Kulturní akce ve městě
realizovat akci Mašinka
realizovat akci Den města
realizovat akci Adventní slavnosti
realizovat akci Vítání jara
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Aktivita L.1.1.5 realizovat akci Silvestr - ohňostroj
Aktivita L.1.1.6 realizovat Novoroční pochod
Aktivita L.1.1.7 zvážit další možnosti akcí ve městě
zajistit finanční podporu Kulturního střediska a knihovny formou dotací
Aktivita L.1.1.8
z rozpočtu města
Opatření L.1.2 Lepší využití prostor a objektů
zpracovat analýzu stávajícího využití Kulturního střediska a možného
Aktivita L.1.2.1
rozvoje
Aktivita L.1.2.2 využít lépe evangelický kostel - navázat komunikaci s farním sborem
zpracovat analýzu stávajícího využití prostor VCP i zahrady pro potřeby
Aktivita L.1.2.3
vzdělávání a volnočasových aktivit a možného rozvoje
Opatření L.1.3
Aktivita L.1.3.1
Aktivita L.1.3.2
Aktivita L.1.3.3
Aktivita L.1.3.4
Aktivita L.1.3.5
Aktivita L.1.3.6

Investiční akce
rekonstruovat Kulturní středisko
rekonstruovat náměstí - kašna, prostor pro akce, socha T. G. M.
revitalizovat park pod Vodárnou ve vazbě na předchozí bod
zvážit vybudování muzea
revitalizovat a dovybavit přilehlý dvůr VCP
vybudovat půdní vestavbu VCP ve vazbě na řešení L.4.2.6

Opatření L.1.4 Propagace města
Aktivita L.1.4.1 nastavit systém propagace města na sociálních sítích
Aktivita L.1.4.2 využívat mailing pro informování občanů (rozhlas, PN)
Priorita L.2
Opatření L.2.1
Aktivita L.2.1.1
Aktivita L.2.1.2
Aktivita L.2.1.3
Aktivita L.2.1.4
Aktivita L.2.1.5
Aktivita L.2.1.6

Sociální služby
Kvalita poskytovaných sociálních služeb
vybudovat denní stacionář v DPS
vybudovat NZDM (práce s mládeží)
zajistit sociálně aktivizační služby (SAS) - cílová skupina rodiny
zřídit pozici sociálního pracovníka na MěÚ
koupit novou koupací vanu pro imobilní uživatele PS
koupit nový automobil pro rozvoz obědů uživatelům PS
zajistit finanční podporu sociálních služeb formou dotací z rozpočtu
Aktivita L.2.1.7
města
Opatření L.2.2 Zdravotnické služby
Aktivita L.2.2.1 zajistit prostory pro lékaře (rekonstrukce jiných prostor než VCP)

Opatření L.2.3
Aktivita L.2.3.1
Aktivita L.2.3.2
Aktivita L.2.3.3
Aktivita L.2.3.4

Drogová a alkoholová prevence
zajistit pravidelné přednášky v ZŠ
zajistit pravidelné testování na drogy v ZŠ
navýšit kontrolní činnost - prevence prodeje alkoholu
pokračovat v projektu Pečky bezpečně - spolupráce s ÚP

Priorita L.3
Opatření L.3.1
Aktivita L.3.1.1
Aktivita L.3.1.2
Aktivita L.3.1.3
Aktivita L.3.1.4
Aktivita L.3.1.5

Sport
Sportovní akce ve městě
realizovat nadále běžeckou akci Pečecká desítka
realizovat nadále cyklistickou akci Pečecká stovka
zajistit finanční podporu spolků a akcí formou dotací z rozpočtu města
realizovat více sportovních akcí pro širokou veřejnost
zajistit integraci Romů formou sportovních akcí
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Aktivita L.3.1.5

zajistit finanční podporu sportovních areálů (hala a venkovní areál)
formou dotací z rozpočtu města

Opatření L.3.2 Lepší využití prostor a objektů
zpracovat analýzu stávajícího využití Sokoliště jako centra sportu "PečAktivita L.3.2.1
ky jih" a možného rozvoje
ponechat pozemek za kostelem (pod Tescem) pro potřeby ZŠ a veřejAktivita L.3.2.2
nosti
zpracovat plán údržby a materiálního dovybavení objektů města a plán
Aktivita L.3.2.3
investic ve vazbě na rozpočet města
Opatření L.3.3 Investiční akce
vybudovat prostor pro volnočasové aktivity (workout hřiště, parkour,
Aktivita L.3.3.1
skatepark)
Aktivita L.3.3.2 vybudovat běžeckou trasu ve vazbě na revitalizaci parku
Aktivita L.3.3.3 rekonstruovat fotbalové kabiny
Aktivita L.3.3.4 provést terénní úpravy do Sokoliště - revitalizace travnaté plochy
Priorita L.4
Opatření L.4.1
Aktivita L.4.1.1
Aktivita L.4.1.2
Aktivita L.4.1.3
Aktivita L.4.1.4
Aktivita L.4.1.5
Aktivita L.4.1.6

Školství
Vzdělávání
realizovat vzdělávání seniorů
zvážit možnosti lepších podmínek pro nábor učitelů
nastavit systém předávání dobré praxe mezi školami (např. inkluze)
zachovat Studijní fond ZŠ Pečky
rozvíjet spolupráci s partnerskými městy v oblasti školství (peer review)
zajistit finanční podporu MŠ a ZŠ formou dotací z rozpočtu města

Opatření L.4.2 Lepší využití prostor a objektů
Aktivita L.4.2.1 zpracovat plán materiálního dovybavení škol (horizont 3 let)
Aktivita L.4.2.3 zajistit možnosti parkování u školy
využít půdu ZŠ pro výtvarné ateliéry a další učebny včetně divadelního
Aktivita L.4.2.4
prostoru
Aktivita L.4.2.5 rozšířit kapacitu družiny na základě analýzy demografického vývoje
využít prostory VCP pro účely vzdělávání - prostory paní doktorky - viz
Aktivita L.4.2.6
L.2.2.1
využít prostory ZŠ příspěvková organizace (např. pro potřeby školní
Aktivita L.4.2.7
družiny) dle výsledků L.4.2.5 a zpravované analýzy
Opatření L.4.3 Investiční akce
Aktivita L.4.3.1 vytvořit sportovní nebo relaxační prostor v areálu ZŠ
rekonstruovat tělocvičnu (šatny ze stávající tělocvičny, herny ze stávaAktivita L.4.3.2
jících šaten) ve vazbě na L.4.3.3
Aktivita L.4.3.3 vybudovat novou školní tělocvičnu
zajistit rekonstrukce učeben - odborné učebny (dotace) - analýza stáAktivita L.4.3.4
vajícího využití a možného rozvoje
Aktivita L.4.3.5 zajistit výstavbu školní kuchyně
Aktivita L.4.3.6 rekonstruovat elektroinstalace školy
Aktivita L.4.3.7 rekonstruovat toalety na nové škole
rekonstruovat staré šatny na místnosti pro psychologa, speciálního peAktivita L.4.3.8
dagoga
rekonstruovat dřevěné podlahy ve staré budově a dlažby v dalších paAktivita L.4.3.9
trech
Aktivita L.4.3.10 rekonstruovat příjezdové cesty ke škole a chodníky
Aktivita L.4.3.11 opravit zbývající části historické fasády školy
Aktivita L.4.3.12 opravit kamenné ostění staré budovy
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Aktivita L.4.3.13
Aktivita L.4.3.14
Aktivita L.4.3.15
Aktivita L.4.3.16
Aktivita L.4.3.17
Aktivita L.4.3.18

rekonstruovat rozvody topení a vody
rekonstruovat školní sklepy
rozšířit školní knihovnu - vybudovat informační centrum
rozšířit kapacity pro 1. stupeň a školní družinu - ve vazbě na L.4.2.5
dokončit rekonstrukci budovy B v MŠ
zajistit oplocení zahrady v MŠ

Priorita L.5 Napříč oblastmi
Opatření L.5.1 Společný kalendář akcí
akcí
Aktivita L.5.1.1 zpracovat databázi všech PO a spolků
jmenovat odpovědnou osobu (styčný důstojník) pro tvorbu a aktualizaAktivita L.5.1.2
ci databáze
zohlednit v systému dotací pro PO a spolky povinnost hlásit a prezenAktivita L.5.1.3
tovat konané akce (web, PN)
zajistit jednotné místo na prezentaci akcí PO a spolků (fyzicky i elektroAktivita L.5.1.4
nicky)
Aktivita L.5.1.5 sladit termíny akcí jednotlivých PO a spolků ve vazbě na akce v okolí

4.3.2. Prioritní oblast DOPRAVA, INFRASTRUKTURA
Priorita I.1
Opatření I.1.1
Aktivita I.1.1.1
Aktivita I.1.1.2
Aktivita I.1.1.3
Aktivita I.1.1.4
Aktivita I.1.1.5
Aktivita I.1.1.6
Aktivita I.1.1.7

Doprava
Cyklostezky a prostupnost krajiny
zpracovat koncepci rozvoje cyklostezek a cyklopruhů
vybudovat stezku pro pěší a cyklisty Velké Chvalovice
vybudovat cyklostezku Velké Chvalovice - Kostelní Lhota (Milčice)
dokončit cyklostezku Pečky - Ratenice
dokončit cyklostezku Pečky - Radim
vybudovat cyklostezku hřbitov - Tatce
vybudovat cyklostezku Pečky - Dobřichov (úsek Kandie)
iniciovat jednání týkající se prostupnosti krajiny obcí v Pečeckém regioAktivita I.1.1.8
nu
zpracovat ve spolupráci s okolními obcemi koncepci prostupnosti krajiAktivita I.1.1.9
ny
vybudovat cyklostezku podél Výrovky (spolupráce s obcemi DobřiAktivita I.1.1.10
chov, Kostelní Lhota, Radim, Chotutice) - dle I.1.1.8
Opatření I.1.2 Komunikace a parkování
Aktivita I.1.2.1 zpracovat pasport komunikací, chodníků a přechodů
zpracovat Plán obnovy komunikací, chodníků a přechodů po 2019
Aktivita I.1.2.2
(včetně koordinace s cyklostezkami, sítěmi)
řešit bezpečnost u MŠ - jednání s Policií ČR ohledně častějších kontrol,
Aktivita I.1.2.3
zvážit instalaci elektronické mobilní zátarasy (sloupek)
zpracovat koncepci parkování ve městě (včetně případného zpoplatAktivita I.1.2.4
nění) - viz L.1.3.2
řešit parkování ve městě - ZUŠ, Park hala, sportovní areál, MŠ (komAktivita I.1.2.5
plexně, včetně cyklostezek)
zvážit možnost propojení Barákova a V. B. Třebíského v návaznosti na
Aktivita I.1.2.6
předchozí bod - viz I.1.2.5
dokončit obchvat - součinnost s krajem - dle rozhodnutí a rozpočtu
Aktivita I.1.2.7
kraje
Aktivita I.1.2.8 zpracovat koncepci obnovy technického vybavení pro Pečecké služby
Aktivita I.1.2.9 doplnit vybavení Pečeckých služeb v návaznosti na předchozí bod
zpracovat koncepci obnovy Hlavní třídy (Tř. 5. května, J. Švermy) ve
Aktivita I.1.2.10
vazbě na cyklostezky, parkování
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zpracovat projektovou dokumentaci k odstranění provizorních dálničAktivita I.1.2.11 ních svodidel z jižního předpolí podchodu a následného zajištění bezpečnosti provozu
zpracovat projektovou dokumentaci k rekonstrukci Sportovní, M. Alše,
Aktivita I.1.2.12
J. z Poděbrad
rekonstruovat Sportovní, M. Alše, J. z Poděbrad dle projektové komuniAktivita I.1.2.13
kace
Aktivita I.1.2.14 rekonstruovat K. H. Borovského
Aktivita I.1.2.15 rekonstruovat ulice Dlouhá - Křivá
Aktivita I.1.2.16 rekonstruovat ulici Nová
zvážit možnosti vytvoření OZV k parkování nákladních automobilů, těžAktivita I.1.2.17
kých strojů
Opatření I.1.3
I.1.3 Dopravní spojení
zajistit lepší vlaková spojení: shromáždit podněty občanů a přednést při
Aktivita I.1.3.1
aktualizaci JŘ na úrovni kraje, ČD
zajistit lepší autobusová spojení: shromáždit podněty občanů a předAktivita I.1.3.2 nést při aktualizaci JŘ na úrovni kraje, dopravců (i ve spolupráci s okolními obcemi)
Priorita I.2 Infrastruktura
Opatření I.2.1 Propojení částí města rozdělenými železnicí
prodloužit železniční podchod pod nástupištěm a zajistit parkování P.
Aktivita I.2.1.1
Bezruče
Aktivita I.2.1.2 realizovat parkovací terminál u nádraží
Aktivita I.2.1.3 umožnit průjezd elektrických vozíků v podchodu
zpracovat koncepční studii možností propojení Severní a Jižní části
Aktivita I.2.1.4
města
zpracovat Studii proveditelnosti k podchodu pro automobily ve vazbě
Aktivita I.2.1.5
na strategický výhled MD ČR
Opatření I.2.2 Investiční akce
Aktivita I.2.2.1 zpracovat koncepci revitalizace parku - dle Z.1.1.1 a dotací
revitalizovat park - Pečecká "Stromovka" (široká zpevněná cesta): stezAktivita I.2.2.2
ka u rybníka (napojení na stezku v parku, napojení na rybník Kandie)
Aktivita I.2.2.3 zpracovat projektovou dokumentaci obnovy Bačova
realizovat koncepci Bačova jako celek (komunikace, parkování, odvodAktivita I.2.2.4
nění)
Aktivita I.2.2.5 zpracovat pasport bezbariérovosti u budov v majetku města
Aktivita I.2.2.6 zajistit bezbariérovost u budov v majetku města
Aktivita I.2.2.7 zpracovat Studii revitalizace okolí nádraží - viz I.2.2.1
revitalizovat okolí nádraží - propojení s vodárnou, tržnicí a stávajícím
Aktivita I.2.2.8
podchodem - parkem - dle I.2.2.7
Aktivita I.2.2.9 vybudovat u nádraží úschovnu kol - viz I.2.1.2
Aktivita I.2.2.10 zpracovat zadání ideové soutěže centra města - viz soutěž
realizovat urbanisticko-architektonickou soutěž revitalizace náměstí Aktivita I.2.2.11
viz L.1.3.2
Aktivita I.2.2.12 revitalizovat náměstí na základě předchozích dvou bodů
vypracovat Plán rekonstrukce vodovodů, kanalizace, veřejného osvětAktivita I.2.2.13 lení - vytipovat nejhorší místa, koordinovat s rekonstrukcemi komunikací
Aktivita I.2.2.14 doplnit městský mobiliář o veřejné toalety
Aktivita I.2.2.15 zvážit možnosti architekta města
Opatření I.2.3 Územní plán
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jednat s dotčenými subjekty v průmyslovém areálu, Czech Investem,
MPO a soukromými zemědělci o přímém napojení na obchvat
Aktivita I.2.3.2 stabilizovat a udržet stávající zastavitelné území
Aktivita I.2.3.3 vytvořit analýzu rozvojových ploch ve městě (především v centru)
Aktivita I.2.3.4 vytvořit koncepci pro budoucí zástavbu ve vazbě na bod I.2.3.3
Aktivita I.2.3.1

4.3.3. Prioritní oblast ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Priorita Z.1 Zeleň
Opatření Z.1.1 Revitalizace zeleně
zpracovat střednědobou koncepci revitalizace parku (1-3 roky) - viz
Aktivita Z.1.1.1
I.2.2.1
Aktivita Z.1.1.2 zpracovat pasport zeleně ve městě a okolí
zpracovat dlouhodobou koncepci revitalizace zeleně ve městě a okolí,
Aktivita Z.1.1.3
včetně finanční náročnosti - viz Z.1.1.2
řešit zeleň u plánovaného obchvatu Sever jako přirozenou bariéru hluAktivita Z.1.1.4
ku, prachu
Aktivita Z.1.1.5 řešit zeleň u obchvatu Jih jako přirozenou bariéru hluku, prachu
Aktivita Z.1.1.6 využít park jako osvětový prostor k oblasti environmentu
Aktivita Z.1.1.7 zpřístupnit park u vodárny - viz L.1.3.3
Aktivita Z.1.1.8 revitalizovat Sokoliště - viz L3.3.4
Aktivita Z.1.1.9 zpracovat materiál k rozvržení hřišť po celé ploše města
Aktivita Z.1.1.10 vybudovat prostor pro volnočasové aktivity seniorů
zahrnout do koncepce zeleně i prostory pro pořádání kulturních akcí Aktivita Z.1.1.11
viz Z.1.1.2
Aktivita Z.1.1.12 provádět pravidelnou údržbu zeleně včetně zatravněných cest
Aktivita Z.1.1.13 řešit komunikaci města k občanům týkající se kácení a obnovy zeleně
nastavit podmínky pro investory staveb na výsadbu zeleně na veřejAktivita Z.1.1.14
ných prostranstvích
Aktivita Z.1.1.15 zajistit výkup pozemků (Benešák - Kandie)
Priorita Z.2
Opatření Z.2.1
Aktivita Z.2.1.1
Aktivita Z.2.1.2
Aktivita Z.2.1.3
Aktivita Z.2.1.4
Aktivita Z.2.1.5
Aktivita Z.2.1.6
Aktivita Z.2.1.7

Voda
Kvalita vod
zpracovat koncepci obnovy a vlastní rekonstrukce vody
ověřit možnosti technologie na úpravu kvality vody
odbahnit Mlýnský náhon
odbahnit Benešák - dle možností dotace
spolupracovat s povodím Labe a obcemi na revitalizaci Výrovky
jednat s majiteli pozemků Pečeckého potoka ohledně vyčištění
ověřit možnosti grantů na vsakovací nádrže

Priorita Z.3 Ovzduší
Opatření Z.3.1 Kvalita ovzduší
řešit problematiku ovzduší - Fond rozvoje bydlení - výměna kotlů, půjčAktivita Z.3.1.1
ka na spoluúčast
Priorita Z.4 Odpady
Opatření Z.4.1 Odpadové hospodářství
spolupracovat s obcemi kvůli výtěžnosti u svozu kontejnerů nápojových
Aktivita Z.4.1.1
kartonů
Aktivita Z.4.1.2 zajistit osvětu v oblasti třídění odpadů
Aktivita Z.4.1.3 posílit třídění odpadů, nastavit systém motivace k třídění
Aktivita Z.4.1.4 ověřit systém environmentální výuky na ZŠ
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Aktivita Z.4.1.5

provést analýzu počtu košů (včetně psích), docházkové vzdálenosti ke
kontejnerům

Priorita Z.5
Opatření
Opatření Z.5.1
Aktivita Z.5.1.1
Aktivita Z.5.1.2
Aktivita Z.5.1.3

Úklid a protihluková opatření
Úklid a protihluková opatření
zajistit lepší úklid chodníků v zimě
zajistit úklid a čistotu komunikací
řešit problematiku hluku v oblasti Saker

Priorita Z.6
Opatření Z.6.1
Aktivita Z.6.1.1
Aktivita Z.6.1.2

Obnova města
Obnova města
doplnit město lavičkami (např. na Jiřího z Poděbrad, park, náměstí)
vytvořit Kampus u ZŠ - viz L.4.3.1

4.3.4. Prioritní oblast PODNIKÁNÍ, CESTOVNÍ RUCH
Priorita P.1
Opatření P.1.1
Aktivita P.1.1.1
Aktivita P.1.1.2
Aktivita P.1.1.3
Aktivita P.1.1.4
Aktivita P.1.1.5
Aktivita P.1.1.6
Aktivita P.1.1.7
Priorita P.2
Opatření P.2.1
Aktivita P.2.1.1
Aktivita P.2.1.2

Podnikání
Rozvoj podnikání a OSVČ
spolupracovat s majiteli pozemků v jejich snaze prodat pozemky
dohodnout prodej pozemků pro RIOCATH v případě předložení reálného podnikatelského plánu
v rámci podpory drobných podnikatelů (zejména řemeslnických profesí) zpracovat databázi kontaktů a poskytovaných služeb
v návaznosti na bod 1.1.3 zajistit předání seznamu kontaktů do všech
domácností
provést analýzu potřeb obyvatelstva pro potenciální podnikatele - řemeslníky, služby
na základě analýzy P.1.1.5 oslovení podnikatelů ve městě a okolí a zajištění vhodných prostor a podmínek pro naplnění potřeb obyvatel
zvážit možnost spolupráce s ÚP v rámci projektu "Šance pro mladé"
pro zajištění bodů 1.1.3-1.1.6
Vzdělávání a rekvalifikace
Vzdělávání a konkurenceschopnost
ve spolupráci s ÚP rozjet v VCP rekvalifikační kurzy
více využívat VCP pro kurzy - viz Aktivita L.4.2.6

Priorita P.3
Opatření P.3.1
Aktivita P.3.1.1
Aktivita P.3.1.2

Komunikace s občany
Zajistit vyšší informovanost občanů
zajistit funkčnost zasílání aktualit a novinek na registrované maily
zvážit možnost zasílání aktualit a novinek na registrované sms
zpracovat Společný kalendář akcí (kultura, sport, vzdělávání) - viz
Aktivita P.3.1.3
Opatření L.5.2
zvážit možnosti zřízení mobilní aplikace na oznámování problémů ve
Aktivita P.3.1.4
městě
Priorita P.4
Opatření P.4.1
Aktivita P.4.1.1
Aktivita P.4.1.2

Cestovní ruch
Turisticky atraktivní
atraktivní cíle
vybudovat cyklostezky - viz Opatření I.1.1
otevřít Vodárnu jako turistický cíl
využit zahrady u Vodárny (např. letní kino, ochotnická představení) Aktivita P.4.1.3
viz L.1.3.3
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zvážit možnosti dlouhodobé akce "Kulturní léto v Pečkách" (v letních
měsících jeden den v týdnu)
Aktivita P.4.1.5 ve vazbě na stávající cíle zvážit možnosti rozvoje Geocachingu

Aktivita P.4.1.4

Priorita P.5
Opatření P.5.1
Aktivita P.5.1.1

Dotační management
Využití dotací pro rozvoj města
zvážit možnosti projektového manažera

4.4. Podpora realizace programu – implementace, monitorování a průběžprůběžná kontrola plnění strategického plánu
Implementace SP probíhá pomocí konkrétních aktivit. Tyto aktivity obsahují konkrétní akce, cíle aktivity, termíny, zodpovědnost, zdroje, indikátory a další údaje.
Pro každý rok z celého období (2016-2026) by měly být zpracovávány Akční plány. Tyto Akční plány by měly specifikovat konkrétní dílčí aktivity, které budou realizovány v daném roce s vazbou na:
rozhodnutí ZM o aktivitách, které mají být realizovány,
rozpočet města, rozpočtový výhled a plán investic pro nadcházející období,
evaluaci dosavadních výstupů a výsledků plnění SP,
výstupy komunikace pracovních skupin a občanů města.

4.4.1. Tvorba a schva
schvalování Akčního plánu
Proces tvorby a schvalování Akčního plánu, jeho jednotlivé kroky, termíny a odpovědnosti ukazuje následující tabulka.
Proces tvorby Akčního plánu
Činnost
1. Tvorba
vorba návrhu Akčního plánu pro rok N
(v souladu s rozhodnutím ZM o aktivitách, které mají
být realizovány; rozpočtem města; plánem investic
pro nadcházející období; evaluací dosavadních výstupů a výsledků plnění SP, výstupy komunikace
pracovních skupin a občanů města)
2. Projednání návrhu Akčního plánu pro rok N vedevedením města a členovy
členovy pracovních
pracovních skupin
(zahrnuje předložení zpracovaného návrhu Akčního
plánu členům pracovních skupin, návrhy na změny,
zapracování změn a schválení)
3. Informování veřejnosti o schválení Akčního plánu
(informace pro veřejnost k aktivitám Akčního plánu
pro následující rok)
4. Zapracování finančních nároků aktivit do rozpo
rozpočtů odborů
(návrh rozpočtu odborů, které jsou garanty aktivit
SP, zahrnuje pro rok N finanční prostředky nutné pro
realizaci těchto aktivit)
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Termín

Odpovědnost

červen-srpen
roku N-1

vedení města,
příslušní pracovníci radnice

srpen-září
roku N-1

členové pracovních skupin, vedení města

září-říjen
roku N-1

vedení města

září-říjen
roku N-1

vedoucí odborů
(garanti aktivit
SP)
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5. Projednání v orgánech města
(předložení materiálu do RM, ZM; probíhá dle standardního postupu při schvalování rozpočtu města
na daný rok N)

listopadprosinec
roku N-1

vedení města

Dokumentem, respektive formulářem sloužícím pro tvorbu Akčního plánu pro daný rok jsou podklady zpracované v excelovských souborech SP za každou prioritní
oblast zvlášť. Tyto excelovské soubory jsou nedílnou součástí SP.

4.4.2. Evaluace Akčního plánu
Nedílnou součást procesu strategického plánování představuje také soustavné
monitorování průběhu realizace a vyhodnocování jeho výsledků, tedy evaluace. Ta
konkrétně zahrnuje vyhodnocení plnění na úrovni jednotlivých strategických opatření a aktivit prioritních oblastí, jakož i posouzení neplněných nebo částečně plněných aktivit a opatření.
Výsledky monitoringu je třeba průběžně vyhodnocovat a podle výsledků přijímat
potřebná opatření, případně strategii aktualizovat. Vyhodnocování realizace strategie slouží také jako podklad pro stanovení priorit na další období a pro tvorbu
dalšího Akčního plánu.
Proces evaluace Akčního plánu
Činnost
1. Průběžné hodnocení (evaluace) plnění aktivit SP
(vedení města monitoruje u garantů aktivit průběžné
jejich plnění formou e-mailové informace o stavu
plnění)
2. Zpracování ročního hodnocení (evaluace) plnění
aktivit
aktivit
(garanti aktivit zpracovávají hodnocení plnění aktivit
daného roku N-1)
3. Hodnocení ročního plnění definovaných indikátorů
u jednotlivých aktivit SP
(vedení města hodnotí plnění definovaných indikátorů u jednotlivých aktivit SP prostým procentuálním
vyjádřením v kategoriích splněno – probíhá – nesplněno)
4. Zpracování návrhu na aktualizaci (změny) aktivit
SP
(vedení města zpracovává na základě vyhodnocení
aktivit návrh na změny dle aktuálního stavu a vývoje
– harmonogramy plnění, indikátory, finance – na základě popisu plnění ze strany garantů; vazba na
tvorbu dalšího Akčního plánu)
5. Projednání roční evaluace pro rok NN-1 pracovními
pracovními
skupinami SP
(zahrnuje předložení zpracované evaluace planění
aktivit SP členům pracovních skupin, schválení)
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Termín
Termín

Odpovědnost

červen
roku N-1

vedení města

leden-únor
roku N

vedoucí odborů
(garanti aktivit
SP)

leden-únor
roku N

vedení města

březen
roku N

vedení města

březen
roku N

členové pracovních skupin,
vedení města
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6. Projednání v orgánech města
(předložení materiálu do RM, ZM; schválení evaluace
pro rok N-1)
7. Prezentace roční evaluace veřejnosti
(prezentace vdřejnosti)

březen
roku N

vedení města

září-říjen
roku N-1

vedení města

Dokumentem, respektive formulářem sloužícím pro vyhodnocení (evaluaci) Akčního plánu pro daný rok jsou podklady zpracované v excelovských souborech SP
za každou prioritní oblast zvlášť. Vyhodnocení aktivit probíhá ve 3 kategoriích:
splněno, probíhá, nesplněno. Tyto excelovské soubory jsou nedílnou součástí SP.
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4.5. Plnění aktivit
Plnění aktivit včetně jejich důležitosti, harmonogramu, financí a odpovědnosti za realizaci) komentář k opatření a aktivitám
(specifikace aktivit – důležitost, termíny, odpovědnost, náklady)

KULTURA,
4.5.1. Prioritní oblast SPORT, KULTU
RA, ŠKOLSTVÍ, SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Název Priority, Opatření, Aktivity

Termín

Odpovědnost
Odpovědnost

Spolupráce

Indikátor naplnění

Zdroje vlastní
237 420 000,00 Kč

Priorita L.1

Kultura

58 565 000,00 Kč

Opatření L.1.1

Kulturní akce ve městě

Aktivita L.1.1.1

realizovat akci Mašinka

každoročně

realizovat akci Mašinka

2016

150 000,00 Kč

realizovat akci Mašinka

2017

150 000,00 Kč

realizovat akci Mašinka

2018

150 000,00 Kč

realizovat akci Mašinka

2019

150 000,00 Kč

realizovat akci Mašinka

2020

150 000,00 Kč

realizovat akci Mašinka

2021

150 000,00 Kč

realizovat akci Mašinka

2022

150 000,00 Kč

realizovat akci Mašinka

2023

150 000,00 Kč

realizovat akci Mašinka

2024

150 000,00 Kč

realizovat akci Mašinka

2025

150 000,00 Kč

realizovat akci Mašinka

2026

Aktivita L.1.1.2

35 365 000,00 Kč
vedení města

realizovaná akce

1 650 000,00 Kč

150 000,00 Kč
KS

realizovaná akce

realizovat akci Den města

každoročně

realizovat akci Den města

2016

20 000,00 Kč

realizovat akci Den města

2017

20 000,00 Kč

realizovat akci Den města

2018

20 000,00 Kč

realizovat akci Den města

2019

20 000,00 Kč

realizovat akci Den města

2020

20 000,00 Kč

realizovat akci Den města

2021

20 000,00 Kč

realizovat akci Den města

2022

20 000,00 Kč

realizovat akci Den města

2023

20 000,00 Kč

realizovat akci Den města

2024

20 000,00 Kč
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realizovat akci Den města
realizovat akci Den města
Aktivita L.1.1.3

Aktivita L.1.1.4

Aktivita L.1.1.5

2025

20 000,00 Kč

2026

20 000,00 Kč
SRPŠ

každoročně

realizovat akci Adventní slavnosti

2016

10 000,00 Kč

realizovat akci Adventní slavnosti

2017

10 000,00 Kč

realizovat akci Adventní slavnosti

2018

10 000,00 Kč

realizovat akci Adventní slavnosti

2019

10 000,00 Kč

realizovat akci Adventní slavnosti

2020

10 000,00 Kč

realizovat akci Adventní slavnosti

2021

10 000,00 Kč

realizovat akci Adventní slavnosti

2022

10 000,00 Kč

realizovat akci Adventní slavnosti

2023

10 000,00 Kč

realizovat akci Adventní slavnosti

2024

10 000,00 Kč

realizovat akci Adventní slavnosti

2025

10 000,00 Kč

realizovat akci Adventní slavnosti

2026

10 000,00 Kč
KS

MAS

realizovaná akce

realizovat akci Adventní slavnosti

VCP

realizovaná akce

110 000,00 Kč

realizovat akci Vítání jara

každoročně

realizovat akci Vítání jara

2016

110 000,00 Kč

10 000,00 Kč

realizovat akci Vítání jara

2017

10 000,00 Kč

realizovat akci Vítání jara

2018

10 000,00 Kč

realizovat akci Vítání jara

2019

10 000,00 Kč

realizovat akci Vítání jara

2020

10 000,00 Kč

realizovat akci Vítání jara

2021

10 000,00 Kč

realizovat akci Vítání jara

2022

10 000,00 Kč

realizovat akci Vítání jara

2023

10 000,00 Kč

realizovat akci Vítání jara

2024

10 000,00 Kč

realizovat akci Vítání jara

2025

10 000,00 Kč

realizovat akci Vítání jara

2026

10 000,00 Kč
KS

realizovaná akce

realizovat akci Silvestr - ohňostroj

každoročně

realizovat akci Silvestr - ohňostroj

2016

25 000,00 Kč

realizovat akci Silvestr - ohňostroj

2017

25 000,00 Kč

realizovat akci Silvestr - ohňostroj

2018

25 000,00 Kč

realizovat akci Silvestr - ohňostroj

2019

25 000,00 Kč

realizovat akci Silvestr - ohňostroj

2020

25 000,00 Kč

realizovat akci Silvestr - ohňostroj

2021

25 000,00 Kč

realizovat akci Silvestr - ohňostroj

2022

25 000,00 Kč
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Aktivita L.1.1.6

realizovat akci Silvestr - ohňostroj

2023

25 000,00 Kč

realizovat akci Silvestr - ohňostroj

2024

25 000,00 Kč

realizovat akci Silvestr - ohňostroj

2025

25 000,00 Kč

realizovat akci Silvestr - ohňostroj

2026

25 000,00 Kč
realizovaná akce

realizovat Novoroční pochod

každoročně

realizovat Novoroční pochod

2016

0,00 Kč

realizovat Novoroční pochod

2017

0,00 Kč

realizovat Novoroční pochod

2018

0,00 Kč

realizovat Novoroční pochod

2019

0,00 Kč

realizovat Novoroční pochod

2020

0,00 Kč

realizovat Novoroční pochod

2021

0,00 Kč

realizovat Novoroční pochod

2022

0,00 Kč

realizovat Novoroční pochod

2023

0,00 Kč

realizovat Novoroční pochod

2024

0,00 Kč

realizovat Novoroční pochod

2025

0,00 Kč

realizovat Novoroční pochod

2026

Aktivita L.1.1.7

zvážit další možnosti akcí ve městě

Aktivita L.1.1.8

KS

0,00 Kč

0,00 Kč

2017

Kulturní komise

zajistit finanční podporu Kulturního střediska a
knihovny formou dotací z rozpočtu města

každoročně

ZM

zajistit finanční podporu Kulturního střediska a
knihovny formou dotací z rozpočtu města

2016

3 000 000,00 Kč

zajistit finanční podporu Kulturního střediska a
knihovny formou dotací z rozpočtu města

2017

3 000 000,00 Kč

zajistit finanční podporu Kulturního střediska a
knihovny formou dotací z rozpočtu města

2018

3 000 000,00 Kč

zajistit finanční podporu Kulturního střediska a
knihovny formou dotací z rozpočtu města

2019

3 000 000,00 Kč

zajistit finanční podporu Kulturního střediska a
knihovny formou dotací z rozpočtu města

2020

3 000 000,00 Kč

zajistit finanční podporu Kulturního střediska a
knihovny formou dotací z rozpočtu města

2021

3 000 000,00 Kč

zajistit finanční podporu Kulturního střediska a
knihovny formou dotací z rozpočtu města

2022

3 000 000,00 Kč
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spolky, ZM

rozhodnutí o realizaci dalších akcí
objem dotací do
soc. služeb

0,00 Kč
33 000 000,00 Kč
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Opatření L.1.2
Aktivita L.1.2.1
Aktivita L.1.2.2
Aktivita L.1.2.3

zajistit finanční podporu Kulturního střediska a
knihovny formou dotací z rozpočtu města

2023

3 000 000,00 Kč

zajistit finanční podporu Kulturního střediska a
knihovny formou dotací z rozpočtu města

2024

3 000 000,00 Kč

zajistit finanční podporu Kulturního střediska a
knihovny formou dotací z rozpočtu města

2025

3 000 000,00 Kč

zajistit finanční podporu Kulturního střediska a
knihovny formou dotací z rozpočtu města

2026

3 000 000,00 Kč

Lepší využití prostor a objektů
zpracovat analýzu stávajícího využití Kulturního
střediska a možného rozvoje
využít lépe evangelický kostel - navázat komunikaci s farním sborem
zpracovat analýzu stávajícího využití prostor VCP
i zahrady pro potřeby vzdělávání a volnočasových aktivit a možného rozvoje

Opatření L.1.3

Investiční akce

Aktivita L.1.3.1

rekonstruovat Kulturní středisko

Aktivita L.1.3.2

Aktivita L.1.3.3

Aktivita L.1.3.4

0,00 Kč

zpracovaná analýza

0,00 Kč

farní sbor, ČKA,
Kubistin

dohoda o využití
kostela

0,00 Kč

KS

VCP

zpracovaná analýza

0,00 Kč

vedení města

ZM

rekonstruované KS

20 000 000,00 Kč

2017

KS

2016

vedení města

2017

harmonogram

23 200 000,00 Kč

zateplení budovy

2016

5 000 000,00 Kč

rekontrukce interiéru

2022

15 000 000,00 Kč

rekonstruovat náměstí - kašna, prostor pro akce,
harmonogram
socha T. G. M.

ZM

vedení města

rekonstruované
náměstí

700 000,00 Kč

architektonická soutěž

2019

400 000,00 Kč

projektová dokumentace
samotná rekonstrukce (dle výsledků soutěže a
projektové dokumentace)

2021

300 000,00 Kč

2026

revitalizovat park pod Vodárnou ve vazbě na
harmonogram
předchozí bod

ZM

vedení města

revitalizovaný park

350 000,00 Kč

architektonická soutěž

2019

200 000,00 Kč

projektová dokumentace
samotná rekonstrukce (dle výsledků soutěže a
projektové dokumentace)

2021

150 000,00 Kč

zvážit vybudování muzea

2024
2017

Kulturní komise
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Aktivita L.1.3.5

revitalizovat a dovybavit přilehlý dvůr VCP

2017

KS

SM

Aktivita L.1.3.6

vybudovat půdní vestavbu VCP ve vazbě na
řešení L.4.2.6

2023

ZM

KS, SM

Opatření L.1.4

Propagace města
nastavit systém propagace města na sociálních
sítích

2016

TAJ

sekretariát MěÚ

Aktivita L.1.4.2

využívat mailing pro informování občanů (rozhlas, PN)

2016

TAJ

sekretariát MěÚ

Priorita L.2

Sociální služby

Opatření L.2.1

Kvalita poskytovaných sociálních služeb

Aktivita L.2.1.2

vybudovat denní stacionář v DPS

150 000,00 Kč
2 000 000,00 Kč

0,00 Kč

Aktivita L.1.4.1

Aktivita L.2.1.1

revitalizovaný dvůr
VCP
vybudovaná půdní
vestavba VCP

počet sociálních sítí
k propagaci města,
počet příspěvků
počet občanů využívajících mailing

0,00 Kč
0,00 Kč

39 050 000,00 Kč
33 850 000,00 Kč
harmonogram

ředitel PS

vedení města

fungující denní stacionář

3 400 000,00 Kč

vybudování denního stacionáře

2017

700 000,00 Kč

provoz denního stacionáře

2018

300 000,00 Kč

provoz denního stacionáře

2019

300 000,00 Kč

provoz denního stacionáře

2020

300 000,00 Kč

provoz denního stacionáře

2021

300 000,00 Kč

provoz denního stacionáře

2022

300 000,00 Kč

provoz denního stacionáře

2023

300 000,00 Kč

provoz denního stacionáře

2024

300 000,00 Kč

provoz denního stacionáře

2025

300 000,00 Kč

provoz denního stacionáře

2026

300 000,00 Kč

vybudovat NZDM (práce s mládeží)

každoročně

ZM

MAS, spolek

fungující NZDM

7 200 000,00 Kč

předložit "business" plán (analýza potřebnosti,
kapacita zařízení, cílová skupina, náklady, systém
financování, podíl města), rozhodnutí ZM o vybudování
provoz NZDM

2019

900 000,00 Kč

provoz NZDM

2020

900 000,00 Kč

provoz NZDM

2021

900 000,00 Kč

provoz NZDM

2022

900 000,00 Kč

provoz NZDM

2023

900 000,00 Kč

2018
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provoz NZDM

Aktivita L.2.1.3

Aktivita L.2.1.4

2024

900 000,00 Kč

provoz NZDM

2025

900 000,00 Kč

provoz NZDM

2026

900 000,00 Kč

zajistit sociálně aktivizační služby (SAS) - cílová
skupina rodiny

Aktivita L.2.1.6
Aktivita L.2.1.7

ZM

MAS, spolek

fungující SAS

3 600 000,00 Kč

předložit "business" plán (analýza potřebnosti,
kapacita zařízení, cílová skupina, náklady, systém
financování, podíl města), rozhodnutí ZM o vybudování
provoz SAS

2019

450 000,00 Kč

provoz SAS

2020

450 000,00 Kč

provoz SAS

2021

450 000,00 Kč

provoz SAS

2022

450 000,00 Kč

provoz SAS

2023

450 000,00 Kč

provoz SAS

2024

450 000,00 Kč

provoz SAS

2025

450 000,00 Kč

provoz SAS

2026

zřídit pozici sociálního pracovníka na MěÚ

zřízení pozice

Aktivita L.2.1.5

každoročně

2018

450 000,00 Kč

harmonogram

sociální pracovník na
MÚ

TAJ

1 000 000,00 Kč

2016

0,00 Kč

práce sociálního pracovníka

2017

100 000,00 Kč

práce sociálního pracovníka

2018

100 000,00 Kč

práce sociálního pracovníka

2019

100 000,00 Kč

práce sociálního pracovníka

2020

100 000,00 Kč

práce sociálního pracovníka

2021

100 000,00 Kč

práce sociálního pracovníka

2022

100 000,00 Kč

práce sociálního pracovníka

2023

100 000,00 Kč

práce sociálního pracovníka

2024

100 000,00 Kč

práce sociálního pracovníka

2025

100 000,00 Kč

práce sociálního pracovníka

2026

koupit novou koupací vanu pro imobilní uživatele
PS
koupit nový automobil pro rozvoz obědů uživatelům PS
zajistit finanční podporu sociálních služeb formou
dotací z rozpočtu města

100 000,00 Kč

2016

ředitel PS

2019

ZM

ředitel PS

každoročně

ZM

ředitel PS
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počet koupených
van
koupené auto pro
PS
objem dotací do
soc. služeb

0,00 Kč
0,00 Kč
18 650 000,00 Kč
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zajistit finanční podporu sociálních
dotací z rozpočtu města
zajistit finanční podporu sociálních
dotací z rozpočtu města
zajistit finanční podporu sociálních
dotací z rozpočtu města
zajistit finanční podporu sociálních
dotací z rozpočtu města
zajistit finanční podporu sociálních
dotací z rozpočtu města
zajistit finanční podporu sociálních
dotací z rozpočtu města
zajistit finanční podporu sociálních
dotací z rozpočtu města
zajistit finanční podporu sociálních
dotací z rozpočtu města
zajistit finanční podporu sociálních
dotací z rozpočtu města
zajistit finanční podporu sociálních
dotací z rozpočtu města
zajistit finanční podporu sociálních
dotací z rozpočtu města

služeb formou
služeb formou
služeb formou
služeb formou
služeb formou
služeb formou
služeb formou
služeb formou
služeb formou
služeb formou
služeb formou

Opatření L.2.2

Zdravotnické služby

Aktivita L.2.2.1

zajistit prostory pro lékaře (rekonstrukce jiných
prostor než VCP)

Opatření L.2.3

Drogová a alkoholová prevence

Aktivita L.2.3.1

2016

1 650 000,00 Kč

2017

1 700 000,00 Kč

2018

1 700 000,00 Kč

2019

1 700 000,00 Kč

2020

1 700 000,00 Kč

2021

1 700 000,00 Kč

2022

1 700 000,00 Kč

2023

1 700 000,00 Kč

2024

1 700 000,00 Kč

2025

1 700 000,00 Kč

2026

1 700 000,00 Kč

500 000,00 Kč
2019

ZM

vedení města

zajištěné prostory
pro lékaře

Policie ČR

počet přednášek v
ZŠ

500 000,00 Kč

4 700 000,00 Kč

zajistit pravidelné přednášky v ZŠ

každoročně

ředitel ZŠ

zajistit pravidelné přednášky v ZŠ

2016

0,00 Kč

zajistit pravidelné přednášky v ZŠ

2017

0,00 Kč

zajistit pravidelné přednášky v ZŠ

2018

0,00 Kč

zajistit pravidelné přednášky v ZŠ

2019

0,00 Kč

zajistit pravidelné přednášky v ZŠ

2020

0,00 Kč

zajistit pravidelné přednášky v ZŠ

2021

0,00 Kč

zajistit pravidelné přednášky v ZŠ

2022

0,00 Kč

zajistit pravidelné přednášky v ZŠ

2023

0,00 Kč
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zajistit pravidelné přednášky v ZŠ

Aktivita L.2.3.2

Aktivita L.2.3.3

2024

0,00 Kč

zajistit pravidelné přednášky v ZŠ

2025

0,00 Kč

zajistit pravidelné přednášky v ZŠ

2026

0,00 Kč
počet testů v ZŠ

zajistit pravidelné testování na drogy v ZŠ

každoročně

zajistit pravidelné testování na drogy v ZŠ

2016

0,00 Kč

zajistit pravidelné testování na drogy v ZŠ

2017

0,00 Kč

zajistit pravidelné testování na drogy v ZŠ

2018

0,00 Kč

zajistit pravidelné testování na drogy v ZŠ

2019

0,00 Kč

zajistit pravidelné testování na drogy v ZŠ

2020

0,00 Kč

zajistit pravidelné testování na drogy v ZŠ

2021

0,00 Kč

zajistit pravidelné testování na drogy v ZŠ

2022

0,00 Kč

zajistit pravidelné testování na drogy v ZŠ

2023

0,00 Kč

zajistit pravidelné testování na drogy v ZŠ

2024

0,00 Kč

zajistit pravidelné testování na drogy v ZŠ

2025

0,00 Kč

zajistit pravidelné testování na drogy v ZŠ

2026

0,00 Kč

navýšit kontrolní činnost - prevence prodeje
alkoholu

navýšit kontrolní
alkoholu
navýšit kontrolní
alkoholu
navýšit kontrolní
alkoholu
navýšit kontrolní
alkoholu
navýšit kontrolní
alkoholu
navýšit kontrolní
alkoholu
navýšit kontrolní
alkoholu
navýšit kontrolní
alkoholu
navýšit kontrolní
alkoholu
navýšit kontrolní
alkoholu

činnost - prevence prodeje
činnost - prevence prodeje
činnost - prevence prodeje
činnost - prevence prodeje
činnost - prevence prodeje
činnost - prevence prodeje
činnost - prevence prodeje
činnost - prevence prodeje
činnost - prevence prodeje
činnost - prevence prodeje

ředitel ZŠ

každoročně

TAJ

PČR

počet kontrol

0,00 Kč

0,00 Kč

2016

0,00 Kč

2017

0,00 Kč

2018

0,00 Kč

2019

0,00 Kč

2020

0,00 Kč

2021

0,00 Kč

2022

0,00 Kč

2023

0,00 Kč

2024

0,00 Kč

2025

0,00 Kč
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Aktivita L.2.3.4

navýšit kontrolní činnost - prevence prodeje
alkoholu

2026

pokračovat v projektu Pečky bezpečně - spolupráce s ÚP

každoročně

pokračovat
práce s ÚP
pokračovat
práce s ÚP
pokračovat
práce s ÚP
pokračovat
práce s ÚP
pokračovat
práce s ÚP
pokračovat
práce s ÚP
pokračovat
práce s ÚP
pokračovat
práce s ÚP
pokračovat
práce s ÚP
pokračovat
práce s ÚP
pokračovat
práce s ÚP
Priorita L.3

v projektu Pečky bezpečně - spoluv projektu Pečky bezpečně - spoluv projektu Pečky bezpečně - spoluv projektu Pečky bezpečně - spoluv projektu Pečky bezpečně - spoluv projektu Pečky bezpečně - spoluv projektu Pečky bezpečně - spoluv projektu Pečky bezpečně - spoluv projektu Pečky bezpečně - spoluv projektu Pečky bezpečně - spoluv projektu Pečky bezpečně - spolu-

0,00 Kč
TAJ

4 700 000,00 Kč

2016

0,00 Kč

2017

200 000,00 Kč

2018

500 000,00 Kč

2019

500 000,00 Kč

2020

500 000,00 Kč

2021

500 000,00 Kč

2022

500 000,00 Kč

2023

500 000,00 Kč

2024

500 000,00 Kč

2025

500 000,00 Kč

2026

500 000,00 Kč

Sport

18 075 000,00 Kč

Opatření L.3.1

Sportovní akce ve městě

Aktivita L.3.1.1

realizovat nadále běžeckou akci Pečecká desítka

každoročně

15 875 000,00 Kč

realizovat nadále běžeckou akci Pečecká desítka

2016

30 000,00 Kč

realizovat nadále běžeckou akci Pečecká desítka

2017

30 000,00 Kč

realizovat nadále běžeckou akci Pečecká desítka

2018

30 000,00 Kč

realizovat nadále běžeckou akci Pečecká desítka

2019

30 000,00 Kč

realizovat nadále běžeckou akci Pečecká desítka

2020

30 000,00 Kč

realizovat nadále běžeckou akci Pečecká desítka

2021

30 000,00 Kč

realizovat nadále běžeckou akci Pečecká desítka

2022

30 000,00 Kč

BK Pečky
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město

realizovaná akce

330 000,00 Kč
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Aktivita L.3.1.2

realizovat nadále běžeckou akci Pečecká desítka

2023

30 000,00 Kč

realizovat nadále běžeckou akci Pečecká desítka

2024

30 000,00 Kč

realizovat nadále běžeckou akci Pečecká desítka

2025

30 000,00 Kč

realizovat nadále běžeckou akci Pečecká desítka

2026

30 000,00 Kč

každoročně

0,00 Kč

2016

0,00 Kč

2017

0,00 Kč

2018

0,00 Kč

2019

0,00 Kč

2020

0,00 Kč

2021

0,00 Kč

2022

0,00 Kč

2023

0,00 Kč

2024

0,00 Kč

2025

0,00 Kč

2026

0,00 Kč

realizovat nadále cyklistickou akci Pečecká stovka

realizovat
ka
realizovat
ka
realizovat
ka
realizovat
ka
realizovat
ka
realizovat
ka
realizovat
ka
realizovat
ka
realizovat
ka
realizovat
ka
realizovat
ka
Aktivita L.3.1.3

nadále cyklistickou akci Pečecká stovnadále cyklistickou akci Pečecká stovnadále cyklistickou akci Pečecká stovnadále cyklistickou akci Pečecká stovnadále cyklistickou akci Pečecká stovnadále cyklistickou akci Pečecká stovnadále cyklistickou akci Pečecká stovnadále cyklistickou akci Pečecká stovnadále cyklistickou akci Pečecká stovnadále cyklistickou akci Pečecká stovnadále cyklistickou akci Pečecká stov-

zajistit finanční podporu spolků a akcí formou
dotací z rozpočtu města

zajistit finanční podporu
dotací z rozpočtu města
zajistit finanční podporu
dotací z rozpočtu města
zajistit finanční podporu
dotací z rozpočtu města
zajistit finanční podporu
dotací z rozpočtu města
zajistit finanční podporu

spolků a akcí formou
spolků a akcí formou
spolků a akcí formou
spolků a akcí formou
spolků a akcí formou

každoročně

ZM

Sportovní komise

objem dotací do
oblasti sportu

11 000 000,00 Kč

2016

1 000 000,00 Kč

2017

1 000 000,00 Kč

2018

1 000 000,00 Kč

2019

1 000 000,00 Kč

2020

1 000 000,00 Kč
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dotací z rozpočtu města
zajistit finanční podporu
dotací z rozpočtu města
zajistit finanční podporu
dotací z rozpočtu města
zajistit finanční podporu
dotací z rozpočtu města
zajistit finanční podporu
dotací z rozpočtu města
zajistit finanční podporu
dotací z rozpočtu města
zajistit finanční podporu
dotací z rozpočtu města
Aktivita L.3.1.4

Aktivita L.3.1.5

spolků a akcí formou
spolků a akcí formou
spolků a akcí formou
spolků a akcí formou
spolků a akcí formou
spolků a akcí formou

realizovat více sportovních akcí pro širokou veřejnost

2021

1 000 000,00 Kč

2022

1 000 000,00 Kč

2023

1 000 000,00 Kč

2024

1 000 000,00 Kč

2025

1 000 000,00 Kč

2026

1 000 000,00 Kč

každoročně

vedení města

Sportovní komise

počet sportovních
akcí

90 000,00 Kč

zmapovat stávající akce - vedení města
provázat realizované akce s Kalendářem - viz
L.5.2
vytipovat případné možnosti dalších akcí - Sportovní komise
realizovat případně další akce

2017

0,00 Kč

2017

0,00 Kč

2017

0,00 Kč

realizovat případně další akce

2018

10 000,00 Kč

2019

realizovat případně další akce

2020

10 000,00 Kč
10 000,00 Kč

realizovat případně další akce

2021

10 000,00 Kč

realizovat případně další akce

2022

10 000,00 Kč

realizovat případně další akce

2023

10 000,00 Kč

realizovat případně další akce

2024

10 000,00 Kč

realizovat případně další akce

2025

10 000,00 Kč

realizovat případně další akce

2026

10 000,00 Kč
ředitel ZŠ příspěvková organizace

zajistit integraci Romů formou sportovních akcí

každoročně

zajistit integraci Romů formou sportovních akcí

2016

5 000,00 Kč

zajistit integraci Romů formou sportovních akcí

2017

5 000,00 Kč

zajistit integraci Romů formou sportovních akcí

2018

5 000,00 Kč

zajistit integraci Romů formou sportovních akcí

2019

5 000,00 Kč

zajistit integraci Romů formou sportovních akcí

2020

5 000,00 Kč

zajistit integraci Romů formou sportovních akcí

2021

5 000,00 Kč
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zajistit integraci Romů formou sportovních akcí

Aktivita L.3.1.5

2022

5 000,00 Kč

zajistit integraci Romů formou sportovních akcí

2023

5 000,00 Kč

zajistit integraci Romů formou sportovních akcí

2024

5 000,00 Kč

zajistit integraci Romů formou sportovních akcí

2025

5 000,00 Kč

zajistit integraci Romů formou sportovních akcí

2026

5 000,00 Kč

zajistit finanční podporu sportovních areálů (hala
a venkovní areál) formou dotací z rozpočtu města

zajistit finanční podporu sportovních areálů
a venkovní areál) formou dotací z rozpočtu
ta
zajistit finanční podporu sportovních areálů
a venkovní areál) formou dotací z rozpočtu
ta
zajistit finanční podporu sportovních areálů
a venkovní areál) formou dotací z rozpočtu
ta
zajistit finanční podporu sportovních areálů
a venkovní areál) formou dotací z rozpočtu
ta
zajistit finanční podporu sportovních areálů
a venkovní areál) formou dotací z rozpočtu
ta
zajistit finanční podporu sportovních areálů
a venkovní areál) formou dotací z rozpočtu
ta
zajistit finanční podporu sportovních areálů
a venkovní areál) formou dotací z rozpočtu
ta
zajistit finanční podporu sportovních areálů
a venkovní areál) formou dotací z rozpočtu
ta
zajistit finanční podporu sportovních areálů
a venkovní areál) formou dotací z rozpočtu
ta
zajistit finanční podporu sportovních areálů
a venkovní areál) formou dotací z rozpočtu
ta

každoročně

ZM

objem dotací do
oblasti sportu

4 400 000,00 Kč

(hala
měs-

2016

400 000,00 Kč

(hala
měs-

2017

400 000,00 Kč

(hala
měs-

2018

400 000,00 Kč

(hala
měs-

2019

400 000,00 Kč

(hala
měs-

2020

400 000,00 Kč

(hala
měs-

2021

400 000,00 Kč

(hala
měs-

2022

400 000,00 Kč

(hala
měs-

2023

400 000,00 Kč

(hala
měs-

2024

400 000,00 Kč

(hala
měs-

2025

400 000,00 Kč
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zajistit finanční podporu sportovních areálů (hala
a venkovní areál) formou dotací z rozpočtu města
Opatření L.3.2
Aktivita L.3.2.1
Aktivita L.3.2.2
Aktivita L.3.2.3

Lepší využití prostor a objektů
zpracovat analýzu stávajícího využití Sokoliště
jako centra sportu "Pečky jih" a možného rozvoje
ponechat pozemek za kostelem (pod Tescem)
pro potřeby ZŠ a veřejnosti
zpracovat plán údržby a materiálního dovybavení
objektů města a plán investic ve vazbě na rozpočet města

zpracovat plán údržby a materiálního dovybavení
objektů města a plán investic ve vazbě na rozpočet města
zpracovat plán údržby a materiálního dovybavení
objektů města a plán investic ve vazbě na rozpočet města
zpracovat plán údržby a materiálního dovybavení
objektů města a plán investic ve vazbě na rozpočet města
zpracovat plán údržby a materiálního dovybavení
objektů města a plán investic ve vazbě na rozpočet města
zpracovat plán údržby a materiálního dovybavení
objektů města a plán investic ve vazbě na rozpočet města
Opatření L.3.3
Aktivita L.3.3.1

Investiční akce
vybudovat prostor pro volnočasové
(workout hřiště, parkour, skatepark)

2026

400 000,00 Kč

0,00 Kč
2017

vedení města

2016

ZM

každé 2 roky

SM

Sportovní komise

RM

zpracovaná analýza
rozhodnutí o ponechání pozemku
zpracovaný plán
údržby a materiálního dovybavení

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

2017

0,00 Kč

2019

0,00 Kč

2021

0,00 Kč

2023

0,00 Kč

2025

0,00 Kč

2 200 000,00 Kč
aktivity

harmonogram

SM

Sportovní komise

počet vybudovaných prostorů

550 000,00 Kč

U sánkovačky

2017

250 000,00 Kč

Chválovice

2019

150 000,00 Kč

Sokoliště

2020

150 000,00 Kč

Aktivita L.3.3.2

vybudovat běžeckou trasu ve vazbě na revitalizaci parku

2020

ŽP

SM

vybudovaná trasa

1 000 000,00 Kč

Aktivita L.3.3.3

rekonstruovat fotbalové kabiny

2021

ZM

SM

rekonstruované
kabiny

500 000,00 Kč
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Aktivita L.3.3.4

provést terénní úpravy do Sokoliště - revitalizace
travnaté plochy

Priorita L.4

Školství

Opatření L.4.1

Vzdělávání

Aktivita L.4.1.1

2018

ŽP

SM

revitalizovaná plocha

150 000,00 Kč

121 730 000,00 Kč
79 970 000,00 Kč

definovaná témata,
počet vzdělávacích
akcí pro seniory

realizovat vzdělávání seniorů

průběžně

VCP

0,00 Kč

realizovat vzdělávání seniorů

2016

0,00 Kč

realizovat vzdělávání seniorů

2017

0,00 Kč

realizovat vzdělávání seniorů

2018

0,00 Kč

realizovat vzdělávání seniorů

2019

0,00 Kč

realizovat vzdělávání seniorů

2020

0,00 Kč

realizovat vzdělávání seniorů

2021

0,00 Kč

realizovat vzdělávání seniorů

2022

0,00 Kč

realizovat vzdělávání seniorů

2023

0,00 Kč

realizovat vzdělávání seniorů

2024

0,00 Kč

realizovat vzdělávání seniorů

2025

0,00 Kč

realizovat vzdělávání seniorů

2026

0,00 Kč
analýza možností
náborů učitelů
definovaná témata,
počet jednání k
dobrým praxím
objem financí ve
Studijním fondu

Aktivita L.4.1.2

zvážit možnosti lepších podmínek pro nábor
učitelů

2017

ředitel ZŠ

vedení města

Aktivita L.4.1.3

nastavit systém předávání dobré praxe mezi
školami (např. inkluze)

2018

ředitelé škol

učitelé, MAS

Aktivita L.4.1.4

zachovat Studijní fond ZŠ Pečky

průběžně

ZM

Finanční výbor

zachovat Studijní fond ZŠ Pečky

2016

70 000,00 Kč

zachovat Studijní fond ZŠ Pečky

2017

70 000,00 Kč

zachovat Studijní fond ZŠ Pečky

2018

70 000,00 Kč

zachovat Studijní fond ZŠ Pečky

2019

70 000,00 Kč

zachovat Studijní fond ZŠ Pečky

2020

70 000,00 Kč

zachovat Studijní fond ZŠ Pečky

2021

70 000,00 Kč

zachovat Studijní fond ZŠ Pečky

2022

70 000,00 Kč

zachovat Studijní fond ZŠ Pečky

2023

70 000,00 Kč

zachovat Studijní fond ZŠ Pečky

2024

70 000,00 Kč
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Aktivita L.4.1.5

zachovat Studijní fond ZŠ Pečky

2025

zachovat Studijní fond ZŠ Pečky

2026

rozvíjet spolupráci s partnerskými městy v oblasti
školství (peer review)

rozvíjet spolupráci s partnerskými
školství (peer review)
rozvíjet spolupráci s partnerskými
školství (peer review)
rozvíjet spolupráci s partnerskými
školství (peer review)
rozvíjet spolupráci s partnerskými
školství (peer review)
rozvíjet spolupráci s partnerskými
školství (peer review)
rozvíjet spolupráci s partnerskými
školství (peer review)
rozvíjet spolupráci s partnerskými
školství (peer review)
rozvíjet spolupráci s partnerskými
školství (peer review)
rozvíjet spolupráci s partnerskými
školství (peer review)
rozvíjet spolupráci s partnerskými
školství (peer review)
rozvíjet spolupráci s partnerskými
školství (peer review)
Aktivita L.4.1.6

městy v oblasti
městy v oblasti
městy v oblasti
městy v oblasti
městy v oblasti
městy v oblasti
městy v oblasti
městy v oblasti
městy v oblasti
městy v oblasti
městy v oblasti

zajistit finanční podporu MŠ a ZŠ formou dotací z
rozpočtu města

zajistit finanční podporu
rozpočtu města
zajistit finanční podporu
rozpočtu města
zajistit finanční podporu
rozpočtu města
zajistit finanční podporu
rozpočtu města
zajistit finanční podporu
rozpočtu města

MŠ a ZŠ formou dotací z
MŠ a ZŠ formou dotací z
MŠ a ZŠ formou dotací z
MŠ a ZŠ formou dotací z
MŠ a ZŠ formou dotací z

70 000,00 Kč
70 000,00 Kč

průběžně

definovaná témata,
počet jednání s
partnerskými městy

ředitelé škol

0,00 Kč

2016

0,00 Kč

2017

0,00 Kč

2018

0,00 Kč

2019

0,00 Kč

2020

0,00 Kč

2021

0,00 Kč

2022

0,00 Kč

2023

0,00 Kč

2024

0,00 Kč

2025

0,00 Kč

2026

0,00 Kč

každoročně

ZM

Finanční výbor

objem dotací do
oblasti sportu

79 200 000,00 Kč

2016

7 200 000,00 Kč

2017

7 200 000,00 Kč

2018

7 200 000,00 Kč

2019

7 200 000,00 Kč

2020

7 200 000,00 Kč
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zajistit finanční podporu
rozpočtu města
zajistit finanční podporu
rozpočtu města
zajistit finanční podporu
rozpočtu města
zajistit finanční podporu
rozpočtu města
zajistit finanční podporu
rozpočtu města
zajistit finanční podporu
rozpočtu města
Opatření L.4.2
Aktivita L.4.2.1

MŠ a ZŠ formou dotací z
MŠ a ZŠ formou dotací z
MŠ a ZŠ formou dotací z
MŠ a ZŠ formou dotací z
MŠ a ZŠ formou dotací z
MŠ a ZŠ formou dotací z

Lepší využití prostor a objektů
zpracovat plán materiálního dovybavení škol
(horizont 3 let)

2021

7 200 000,00 Kč

2022

7 200 000,00 Kč

2023

7 200 000,00 Kč

2024

7 200 000,00 Kč

2025

7 200 000,00 Kč

2026

7 200 000,00 Kč

3 500 000,00 Kč
2016

ředitelé škol

ZM

2017

vedení města

ZŠ

ZM

ředitel ZŠ

Aktivita L.4.2.3

zajistit možnosti parkování u školy

Aktivita L.4.2.4

využít půdu ZŠ pro výtvarné ateliéry a další
harmonogram
učebny včetně divadelního prostoru

Aktivita L.4.2.5

zpracovaný plán
dovybavení
počet parkovacích
míst u školy
rekonstruovaná
půda ZŠ

0,00 Kč
300 000,00 Kč
3 200 000,00 Kč

projektová dokumentace

2017

200 000,00 Kč

realizace ve vazbě na možnosti dotace

2018

3 000 000,00 Kč

rozšířit kapacitu družiny na základě analýzy deharmonogram
mografického vývoje

zpracovat analýzu - ředitelé škol a spolupráce EO
na základě analýzy rozšířit kapacitu - ředitelé škol
a ZM

ředitelé škol

EO, ZM

CBA k rozšíření
družiny, počet nových míst

2017

0,00 Kč

0,00 Kč

2026

Aktivita L.4.2.6

využít prostory VCP pro účely vzdělávání - prostory paní doktorky - viz L.2.2.1

2019

ZM

vedení města

Aktivita L.4.2.7

využít prostory ZŠ příspěvková organizace (např.
pro potřeby školní družiny) dle výsledků L.4.2.5 a
zpravované analýzy

2017

ředitelé škol

ZM

Opatření L.4.3

Investiční akce

rekonstrukce, počet
vzdělávacích akcí v
nových prostorách
analýza možností
využití, počet dětí
využívajících prostory
38 260 000,00 Kč
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Aktivita L.4.3.1
Aktivita L.4.3.2

vytvořit sportovní nebo relaxační prostor v areálu
ZŠ
rekonstruovat tělocvičnu (šatny ze stávající tělocvičny, herny ze stávajících šaten) ve vazbě na
L.4.3.3

2017

ředitel ZŠ

SRPŠ

vytvořený prostor v
areálu ZŠ

70 000,00 Kč

2026

ZM

ředitel ZŠ

rekonstruovaná
tělocvična

1 000 000,00 Kč

2026

ZM

ředitel ZŠ

nová tělocvična

10 000 000,00 Kč

ředitel ZŠ

ZM

počet rekonstruovaných učeben

Aktivita L.4.3.3

vybudovat novou školní tělocvičnu

Aktivita L.4.3.4

zajistit rekonstrukce učeben - odborné učebny
(dotace) - analýza stávajícího využití a možného harmonogram
rozvoje

analýza stávajícího využití a možného rozvoje
rekonstruovat odborné učebny
Aktivita L.4.3.5

zajistit výstavbu školní kuchyně

2016

ZM

ředitel ZŠ

Aktivita L.4.3.6

rekonstruovat elektroinstalace školy

2018

ZM

ředitel ZŠ

Aktivita L.4.3.7

rekonstruovat toalety na nové škole

2019

ZM

ředitel ZŠ

2020

ředitel ZŠ

ZM

2018

ředitel ZŠ

ZM

2017

ZM

ředitel ZŠ

Aktivita L.4.3.8
Aktivita L.4.3.9
Aktivita L.4.3.10

rekonstruovat staré šatny na místnosti pro psychologa, speciálního pedagoga
rekonstruovat dřevěné podlahy ve staré budově
a dlažby v dalších patrech
rekonstruovat příjezdové cesty ke škole a chodníky

Aktivita L.4.3.11

opravit zbývající části historické fasády školy

2019

ZM

ředitel ZŠ

Aktivita L.4.3.12

opravit kamenné ostění staré budovy

2019

ZM

ředitel ZŠ

Aktivita L.4.3.13

rekonstruovat rozvody topení a vody

2026

ZM

ředitel ZŠ

Aktivita L.4.3.14

rekonstruovat školní sklepy

2021

ředitel ZŠ

ZM

Aktivita L.4.3.15

rozšířit školní knihovnu - vybudovat informační
centrum

2026

ředitel ZŠ

ZM

Aktivita L.4.3.16

rozšířit kapacity pro 1. stupeň a školní družinu ve vazbě na L.4.2.5

2026

ředitel ZŠ

ZM

Aktivita L.4.3.17

dokončit rekonstrukci budovy B v MŠ

2019

ZM

ředitel MŠ

Aktivita L.4.3.18

zajistit oplocení zahrady v MŠ

harmonogram

ZM

ředitel MŠ
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nová školní kuchyně
rekonstruovaná
elektroinstalace
rekonstruované
toalety
rekonstruované
šatny
rekonstrouvané
podlahy
rekostruovaná cesta
počet opravených
částí
opravené ostění
rekonstruované
rozvody
rekostruované sklepy

1 500 000,00 Kč
180 000,00 Kč
300 000,00 Kč
800 000,00 Kč
200 000,00 Kč
3 000 000,00 Kč
150 000,00 Kč
4 000 000,00 Kč
1 000 000,00 Kč
2 000 000,00 Kč

analýza možností
využití, počet dětí
využívajících prostory
dokončená rekonstrukce
oplocená zahrada

13 000 000,00 Kč
1 060 000,00 Kč
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zajistit oplocení zahrady v MŠ - 1. etapa

2016

310 000,00 Kč

zajistit oplocení zahrady v MŠ - 2. etapa

2020

750 000,00 Kč

Priorita L.5

Napříč oblastmi

Opatření L.5.1

Společný kalendář akcí

Aktivita L.5.1.1
Aktivita L.5.1.2
Aktivita L.5.1.3
Aktivita L.5.1.4
Aktivita L.5.1.5

0,00 Kč
0,00 Kč

zpracovat databázi všech PO a spolků
jmenovat odpovědnou osobu (styčný důstojník)
pro tvorbu a aktualizaci databáze
zohlednit v systému dotací pro PO a spolky povinnost hlásit a prezentovat konané akce (web,
PN)
zajistit jednotné místo na prezentaci akcí PO a
spolků (fyzicky i elektronicky)
sladit termíny akcí jednotlivých PO a spolků ve
vazbě na akce v okolí

sladit termíny akcí jednotlivých
vazbě na akce v okolí
sladit termíny akcí jednotlivých
vazbě na akce v okolí
sladit termíny akcí jednotlivých
vazbě na akce v okolí
sladit termíny akcí jednotlivých
vazbě na akce v okolí
sladit termíny akcí jednotlivých
vazbě na akce v okolí
sladit termíny akcí jednotlivých
vazbě na akce v okolí
sladit termíny akcí jednotlivých
vazbě na akce v okolí
sladit termíny akcí jednotlivých
vazbě na akce v okolí
sladit termíny akcí jednotlivých
vazbě na akce v okolí
sladit termíny akcí jednotlivých
vazbě na akce v okolí
sladit termíny akcí jednotlivých
vazbě na akce v okolí

PO a spolků ve
PO a spolků ve
PO a spolků ve
PO a spolků ve
PO a spolků ve
PO a spolků ve
PO a spolků ve
PO a spolků ve
PO a spolků ve
PO a spolků ve
PO a spolků ve

2016

vedení města

sekretariát MěÚ

2016

vedení města

sekretariát MěÚ

2017

vedení města

EO, Sportovní komise, Kulturní komise

2017

vedení města

průběžně

vedení města

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
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Sportovní komise,
Kulturní komise
Sportovní komise,
Kulturní komise

databáze PO a spolků
jmenovaná osoba s
pracovní náplní
počet nahlášených
akcí vs. realizovaných
určená místa pro
prezentaci
kalendář akcí

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
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Poznámky k vybraným aktivitám:
Aktivita L.1.1.7 zvážit další možnosti akcí ve městě
zpracovat analýzu stávajícího využití Kulturního střediska a možného rozvoje
Aktivita L.1.3.1 rekonstruovat Kulturní středisko
rekonstruovat náměstí - kašna, prostor pro akce, soAktivita L.1.3.2
cha T. G. M.
revitalizovat park pod Vodárnou ve vazbě na předAktivita L.1.3.3
chozí bod
Aktivita L.1.2.1

Aktivita L.1.3.4 zvážit vybudování muzea
Aktivita L.1.4.1 nastavit systém propagace města na sociálních sítích
Aktivita L.2.1.1 vybudovat denní stacionář v DPS
Aktivita L.2.1.2 vybudovat NZDM (práce s mládeží)
zajistit sociálně aktivizační služby (SAS) - cílová skupina rodiny
zajistit prostory pro lékaře (rekonstrukce jiných proAktivita L.2.2.1
stor než VCP)

Aktivita L.2.1.3

Aktivita L.3.1.4 realizovat více sportovních akcí pro širokou veřejnost
Aktivita L.3.1.5 zajistit integraci Romů formou sportovních akcí
Aktivita L.4.1.1 realizovat vzdělávání seniorů
Aktivita L.4.2.3 zajistit možnosti parkování u školy
využít půdu ZŠ pro výtvarné ateliéry a další učebny
včetně divadelního prostoru
rozšířit kapacitu družiny na základě analýzy demograAktivita L.4.2.5
fického vývoje
Aktivita L.4.3.3 vybudovat novou školní tělocvičnu

Aktivita L.4.2.4

Aktivita L.4.3.17 dokončit rekonstrukci budovy B v MŠ
zajistit jednotné místo na prezentaci akcí PO a spolků
Aktivita L.5.1.4
(fyzicky i elektronicky)

např. konec června v rámci integrace Romů ("neutrální půda", "Akademie škol" - spolupráce MŠ,
ZŠ a ZUŠ - možnost 1 akce ročně?), 17. listopad ve spolupráci s úřadem, školou, sportovci (ve vazbě na vyhodnocení aktivit PO a spolků)
možnosti spolupráce s MŠ, ZŠ v dopoledních hodinách
zateplení 6 mil. 2016 - 2017, rekonstrukce interiérů 2017 – 2018 (mimo jiné WC, bezbariérovost)
architektonická soutěž 2019, projektová dokumentace 2021, rekonstrukce 2026
architektonická soutěž 2019, projektová dokumentace 2021, rekonstrukce 2024
projektová dokumentace, vhodné prostory, Cost benefit analýza, provozní náklady do dalších let,
možnosti využití dotace
Facebook, Twitter apod.
ve vazbě na zapojení do sítě soc. služeb Středočeského kraje
poskytnutí prostor městem + příspěvku na provoz a zapojení do sítě soc. služeb Středočeského
kraje
poskytnutí prostor městem + příspěvku na provoz a zapojení do sítě soc. služeb Středočeského
kraje
Dům služeb?
zmapovat stávající akce - vedení města, provázat realizované akce s Kalendářem - viz L.5.2 - vedení města, vytipovat případné možnosti dalších akcí - Sportovní komise
"neutrální půda", "Sportovní den" - spolupráce MŠ, ZŠ a ZUŠ - možnost 1 akce ročně?
vytipovat témata, zjistit zájem a realizovat
jednosměrný provoz K. H. Borovského, parkovací místa pro pracovníky školy v zadním traktu školní budovy
projektová dokumentace 2017, realizace 2018 ve vazbě na dotace
zpracovat analýzu 2017 - ředitelé škol a spolupráce EO, na základě analýzy - ředitelé škol a ZM
dle možností dotací
kuchyň a prádelna vč. zateplení
fyzicky - vývěsní plochy ve městě na jedno místo (podle počtu procházejících?
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4.5.2. Prioritní oblast DOPRAVA, INFRASTRUKTURA
Název Priority, Opatření, Aktivity

Termín

Odpovědnost

Spolupráce

Indikátor naplnění

Zdroje vlastní
50 724 000,00 Kč

Priorita I.1

Doprava

Opatření I.1.1

Cyklostezky a prostupnost krajiny
zpracovat koncepci rozvoje cyklostezek a cyklopruhů
vybudovat stezku pro pěší a cyklisty Velké
Chvalovice
vybudovat cyklostezku Velké Chvalovice Kostelní Lhota (Milčice)

Aktivita I.1.1.1
Aktivita I.1.1.2
Aktivita I.1.1.3

31 200 000,00 Kč
5 750 000,00 Kč
2017

vedení města

MAS

2017

vedení města

2020

DSO

ZM

zpracovaná koncepce

200 000,00 Kč
2 500 000,00 Kč

vybudovaná cyklostezka
vybudovaná cyklostezka
vybudovaná cyklostezka
vybudovaná cyklostezka
vybudovaná cyklostezka

400 000,00 Kč

Aktivita I.1.1.4

dokončit cyklostezku Pečky - Ratenice

2021

vedení města

obec Ratenice

Aktivita I.1.1.5

dokončit cyklostezku Pečky - Radim

2021

vedení města

obec Radim

Aktivita I.1.1.6

vybudovat cyklostezku hřbitov - Tatce

2022

vedení města

SM

2023

vedení města

SM

2017

MAS

vedení města

počet jednání

0,00 Kč

2018

DSO

vedení města

zpracovaná koncepce

50 000,00 Kč

2023

DSO

příslušné obce

vybudovaná cyklostezka

Aktivita I.1.1.7
Aktivita I.1.1.8
Aktivita I.1.1.9
Aktivita I.1.1.10

Opatření I.1.2
Aktivita I.1.2.1
Aktivita I.1.2.2

Aktivita I.1.2.3
Aktivita I.1.2.4

vybudovat cyklostezku Pečky - Dobřichov
(úsek Kandie)
iniciovat jednání týkající se prostupnosti krajiny
obcí v Pečeckém regionu
zpracovat ve spolupráci s okolními obcemi
koncepci prostupnosti krajiny
vybudovat cyklostezku podél Výrovky (spolupráce s obcemi Dobřichov, Kostelní Lhota,
Radim, Chotutice) - dle I.1.1.8
Komunikace a parkování
zpracovat pasport komunikací, chodníků a
přechodů
zpracovat Plán obnovy komunikací, chodníků a
přechodů po 2019 (včetně koordinace s cyklostezkami, sítěmi)
řešit bezpečnost u MŠ - jednání s Policií ČR
ohledně častějších kontrol, zvážit instalaci elektronické mobilní zátarasy (sloupek)
zpracovat koncepci parkování ve městě (včetně
případného zpoplatnění) - viz L.1.3.2

1 200 000,00 Kč
400 000,00 Kč
500 000,00 Kč
500 000,00 Kč

20 500 000,00 Kč
2017

SM

zpracovaný pasport

300 000,00 Kč

2018

SM

zpracovaný plán
obnovy

0,00 Kč

2018

vedení města

SO

počet kontrol

0,00 Kč

2019

vedení města

SO

zpracovaná koncepce
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Aktivita I.1.2.5

Aktivita I.1.2.6
Aktivita I.1.2.7
Aktivita I.1.2.8
Aktivita I.1.2.9

řešit parkování ve městě - ZUŠ, Park hala, sportovní areál, MŠ (komplexně, včetně cyklostezek)
zvážit možnost propojení Barákova a V. B.
Třebíského v návaznosti na předchozí bod - viz
I.1.2.5
dokončit obchvat - součinnost s krajem - dle
rozhodnutí a rozpočtu kraje
zpracovat koncepci obnovy technického vybavení pro Pečecké služby
doplnit vybavení Pečeckých služeb v návaznosti na předchozí bod

doplnit vybavení Pečeckých
ti na předchozí bod
doplnit vybavení Pečeckých
ti na předchozí bod
doplnit vybavení Pečeckých
ti na předchozí bod
doplnit vybavení Pečeckých
ti na předchozí bod
doplnit vybavení Pečeckých
ti na předchozí bod
doplnit vybavení Pečeckých
ti na předchozí bod
doplnit vybavení Pečeckých
ti na předchozí bod
doplnit vybavení Pečeckých
ti na předchozí bod
doplnit vybavení Pečeckých
ti na předchozí bod
doplnit vybavení Pečeckých
ti na předchozí bod
doplnit vybavení Pečeckých
ti na předchozí bod
Aktivita I.1.2.10
Aktivita I.1.2.11

služeb v návaznosslužeb v návaznosslužeb v návaznosslužeb v návaznosslužeb v návaznosslužeb v návaznosslužeb v návaznosslužeb v návaznosslužeb v návaznosslužeb v návaznosslužeb v návaznos-

zpracovat koncepci obnovy Hlavní třídy (Tř. 5.
května, J. Švermy) ve vazbě na cyklostezky,
parkování
zpracovat projektovou dokumentaci k odstranění provizorních dálničních svodidel z jižního

2023

vedení města

ZM, SM

počet parkovacích
míst

2023

vedení města

ZM, SM

rozhodnutí o propojení na úrovni ZM

2020

kraj

vedení města

dokončený obchvat

2017

jednatel PS

průběžně

jednatel PS

zpracovaná koncepce
plán dovybavení a
objem financí k
dovybavení

3 000 000,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

2016

0,00 Kč

2017

0,00 Kč

2018

0,00 Kč

2019

0,00 Kč

2020

0,00 Kč

2021

0,00 Kč

2022

0,00 Kč

2023

0,00 Kč

2024

0,00 Kč

2025

0,00 Kč

2026

0,00 Kč

2017

SM

SO

zpracovaná koncepce

50 000,00 Kč

2018

SM

SO

zpracovaná projektová dokumentace

100 000,00 Kč
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Aktivita I.1.2.12
Aktivita I.1.2.13
Aktivita I.1.2.14

předpolí podchodu a následného zajištění bezpečnosti provozu
zpracovat projektovou dokumentaci k rekonstrukci Sportovní, M. Alše, J. z Poděbrad
rekonstruovat Sportovní, M. Alše, J. z Poděbrad
dle projektové komunikace
rekonstruovat K. H. Borovského

2017

SM

SO

zpracovaná dokumentace

350 000,00 Kč

2018

ZM

SO

rekonstruované ulice

5 100 000,00 Kč

2017

ZM

SO

4 000 000,00 Kč
4 500 000,00 Kč

Aktivita I.1.2.15

rekonstruovat ulice Dlouhá - Křivá

2017

ZM

SO

Aktivita I.1.2.16

rekonstruovat ulici Nová

2016

ZM

SO

Aktivita I.1.2.17

zvážit možnosti vytvoření OZV k parkování
nákladních automobilů, těžkých strojů

Opatření I.1.3
Aktivita I.1.3.1

Dopravní spojení
zajistit lepší vlaková spojení: shromáždit podněty občanů a přednést při aktualizaci JŘ na
úrovni kraje, ČD

zajistit lepší vlaková spojení:
ty občanů a přednést při
úrovni kraje, ČD
zajistit lepší vlaková spojení:
ty občanů a přednést při
úrovni kraje, ČD
zajistit lepší vlaková spojení:
ty občanů a přednést při
úrovni kraje, ČD
zajistit lepší vlaková spojení:
ty občanů a přednést při
úrovni kraje, ČD
zajistit lepší vlaková spojení:
ty občanů a přednést při
úrovni kraje, ČD
zajistit lepší vlaková spojení:
ty občanů a přednést při
úrovni kraje, ČD
zajistit lepší vlaková spojení:
ty občanů a přednést při
úrovni kraje, ČD
zajistit lepší vlaková spojení:
ty občanů a přednést při

2017

vedení města

odbor výstavby

3 100 000,00 Kč

rozhodnutí o vytvoření OZV

0,00 Kč

4 950 000,00 Kč
každoročně

vedení města

počet podnětů a
stížností, počet
jednání

0,00 Kč

shromáždit podněaktualizaci JŘ na

2016

0,00 Kč

shromáždit podněaktualizaci JŘ na

2017

0,00 Kč

shromáždit podněaktualizaci JŘ na

2018

0,00 Kč

shromáždit podněaktualizaci JŘ na

2019

0,00 Kč

shromáždit podněaktualizaci JŘ na

2020

0,00 Kč

shromáždit podněaktualizaci JŘ na

2021

0,00 Kč

shromáždit podněaktualizaci JŘ na

2022

0,00 Kč

2023

0,00 Kč

shromáždit podněaktualizaci JŘ na
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úrovni kraje, ČD
zajistit lepší vlaková spojení:
ty občanů a přednést při
úrovni kraje, ČD
zajistit lepší vlaková spojení:
ty občanů a přednést při
úrovni kraje, ČD
zajistit lepší vlaková spojení:
ty občanů a přednést při
úrovni kraje, ČD
Aktivita I.1.3.2

shromáždit podněaktualizaci JŘ na

2024

0,00 Kč

shromáždit podněaktualizaci JŘ na

2025

0,00 Kč

shromáždit podněaktualizaci JŘ na

2026

0,00 Kč

zajistit lepší autobusová spojení: shromáždit
podněty občanů a přednést při aktualizaci JŘ
na úrovni kraje, dopravců (i ve spolupráci s
okolními obcemi)

zajistit lepší autobusová spojení: shromáždit
podněty občanů a přednést při aktualizaci JŘ
na úrovni kraje, dopravců (i ve spolupráci s
okolními obcemi)
zajistit lepší autobusová spojení: shromáždit
podněty občanů a přednést při aktualizaci JŘ
na úrovni kraje, dopravců (i ve spolupráci s
okolními obcemi)
zajistit lepší autobusová spojení: shromáždit
podněty občanů a přednést při aktualizaci JŘ
na úrovni kraje, dopravců (i ve spolupráci s
okolními obcemi)
zajistit lepší autobusová spojení: shromáždit
podněty občanů a přednést při aktualizaci JŘ
na úrovni kraje, dopravců (i ve spolupráci s
okolními obcemi)
zajistit lepší autobusová spojení: shromáždit
podněty občanů a přednést při aktualizaci JŘ
na úrovni kraje, dopravců (i ve spolupráci s
okolními obcemi)
zajistit lepší autobusová spojení: shromáždit
podněty občanů a přednést při aktualizaci JŘ
na úrovni kraje, dopravců (i ve spolupráci s
okolními obcemi)

každoročně

vedení města

počet podnětů a
stížností, počet
jednání

4 950 000,00 Kč

2016

450 000,00 Kč

2017

450 000,00 Kč

2018

450 000,00 Kč

2019

450 000,00 Kč

2020

450 000,00 Kč

2021

450 000,00 Kč
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zajistit lepší autobusová spojení: shromáždit
podněty občanů a přednést při aktualizaci JŘ
na úrovni kraje, dopravců (i ve spolupráci s
okolními obcemi)
zajistit lepší autobusová spojení: shromáždit
podněty občanů a přednést při aktualizaci JŘ
na úrovni kraje, dopravců (i ve spolupráci s
okolními obcemi)
zajistit lepší autobusová spojení: shromáždit
podněty občanů a přednést při aktualizaci JŘ
na úrovni kraje, dopravců (i ve spolupráci s
okolními obcemi)
zajistit lepší autobusová spojení: shromáždit
podněty občanů a přednést při aktualizaci JŘ
na úrovni kraje, dopravců (i ve spolupráci s
okolními obcemi)
zajistit lepší autobusová spojení: shromáždit
podněty občanů a přednést při aktualizaci JŘ
na úrovni kraje, dopravců (i ve spolupráci s
okolními obcemi)
Priorita I.2

Infrastruktura

Opatření I.2.1

Propojení částí města rozdělenými železnicí

Aktivita I.2.1.1

prodloužit železniční podchod pod nástupištěm
a zajistit parkování P. Bezruče

2023

450 000,00 Kč

2024

450 000,00 Kč

2025

450 000,00 Kč

2026

450 000,00 Kč

19 524 000,00 Kč
1 494 000,00 Kč
harmonogram

2017

realizace dle možností dotací a závěrů PD

2026

realizovat parkovací terminál u nádraží

Aktivita I.2.1.3

umožnit průjezd elektrických vozíků v podchodu

Aktivita I.2.1.5

450 000,00 Kč

Studie proveditelnosti

Aktivita I.2.1.2

Aktivita I.2.1.4

2022

vedení města

ZM, SM, SO

prodloužený železniční podchod, počet parkovacích míst

39 000,00 Kč

39 000,00 Kč
0,00 Kč

2017

vedení města

ZM, SM

harmonogram

vedení města

ZM, SM

parkovací terminál a
počet míst
podchod přizpůsobený vozíkům

1 200 000,00 Kč
5 000,00 Kč

oslovit projektanta

2016

5 000,00 Kč

realizace dle možností a závěrů projektanta

2019

0,00 Kč

zpracovat koncepční studii možností propojení
Severní a Jižní části města
zpracovat Studii proveditelnosti k podchodu
pro automobily ve vazbě na strategický výhled

2022

vedení města

ZM, SM

zpracovaná studie

50 000,00 Kč

2026

vedení města

ZM, SM

zpracovaná studie

200 000,00 Kč
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MD ČR

Opatření I.2.2
Aktivita I.2.2.1
Aktivita I.2.2.2
Aktivita I.2.2.3
Aktivita I.2.2.4
Aktivita I.2.2.5
Aktivita I.2.2.6
Aktivita I.2.2.7
Aktivita I.2.2.8
Aktivita I.2.2.9

Investiční akce
zpracovat koncepci revitalizace parku - dle
Z.1.1.1 a dotací
revitalizovat park - Pečecká "Stromovka" (široká zpevněná cesta): stezka u rybníka (napojení
na stezku v parku, napojení na rybník Kandie)
zpracovat projektovou dokumentaci obnovy
Bačova
realizovat koncepci Bačova jako celek (komunikace, parkování, odvodnění)
zpracovat pasport bezbariérovosti u budov v
majetku města
zajistit bezbariérovost u budov v majetku města
zpracovat Studii revitalizace okolí nádraží - viz
I.2.2.1
revitalizovat okolí nádraží - propojení s vodárnou, tržnicí a stávajícím podchodem - parkem dle I.2.2.7
vybudovat u nádraží úschovnu kol - viz I.2.1.2

18 000 000,00 Kč
2017

vedení města

ŽP

2022

vedení města

ZM, ŽP

2018

vedení města

ZM, ŽP

2019

vedení města

ZM, ŽP

2018

SM

2026

vedení města

ZM, SM

zpracovaná koncepce
3 000 000,00 Kč

zpracovaná studie

10 000 000,00 Kč

zpracovaný pasport

0,00 Kč

% bezbariérových
budov v majetku
města

1 000 000,00 Kč

zpracovaná studie

2020
2026
2017

vybudovaná
úschovna kol

SM

zpracovat zadání ideové soutěže centra města viz soutěž
realizovat urbanisticko-architektonickou soutěž
revitalizace náměstí - viz L.1.3.2
revitalizovat náměstí na základě předchozích
dvou bodů
vypracovat Plán rekonstrukce vodovodů, kanalizace, veřejného osvětlení - vytipovat nejhorší
místa, koordinovat s rekonstrukcemi komunikací

2025

ZM

zrevitalizované
náměstí

2018

jednatel PS

zpracovaný plán
rekostrukce

Aktivita I.2.2.14

doplnit městský mobiliář o veřejné toalety

2020

ZM

SM

Aktivita I.2.2.15

zvážit možnosti architekta města

harmonogram

RM

TAJ

Aktivita I.2.2.10
Aktivita I.2.2.11
Aktivita I.2.2.12

Aktivita I.2.2.13

450 000,00 Kč

2017

zpracované zadání

2018

zpracovaná studie
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veřejné toalety
CBA, rozhodnutí o
zřízení pozice

50 000,00 Kč

0,00 Kč

2 000 000,00 Kč
1 500 000,00 Kč
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rozhodnutí o architektovi města

Opatření I.2.3
Aktivita I.2.3.1
Aktivita I.2.3.2

2016

0,00 Kč

platba za architekta města

2017

150 000,00 Kč

platba za architekta města

2018

150 000,00 Kč

platba za architekta města

2019

150 000,00 Kč

platba za architekta města

2020

150 000,00 Kč

platba za architekta města

2021

150 000,00 Kč

platba za architekta města

2022

150 000,00 Kč

platba za architekta města

2023

150 000,00 Kč

platba za architekta města

2024

150 000,00 Kč

platba za architekta města

2025

150 000,00 Kč

platba za architekta města

2026

150 000,00 Kč

Územní plán
jednat s dotčenými subjekty v průmyslovém
areálu, Czech Investem, MPO a soukromými
zemědělci o přímém napojení na obchvat
stabilizovat a udržet stávající zastavitelné území

stabilizovat
mí
stabilizovat
mí
stabilizovat
mí
stabilizovat
mí
stabilizovat
mí
stabilizovat
mí
stabilizovat
mí
stabilizovat
mí
stabilizovat
mí
stabilizovat
mí

a udržet stávající zastavitelné úzea udržet stávající zastavitelné úzea udržet stávající zastavitelné úzea udržet stávající zastavitelné úzea udržet stávající zastavitelné úzea udržet stávající zastavitelné úzea udržet stávající zastavitelné úzea udržet stávající zastavitelné úzea udržet stávající zastavitelné úzea udržet stávající zastavitelné úze-

30 000,00 Kč
2019

vedení města

počet jednání, dohoda o napojení

0,00 Kč

průběžně

ZM

% zastavitelného
území v ÚP

0,00 Kč

2016

0,00 Kč

2017

0,00 Kč

2018

0,00 Kč

2019

0,00 Kč

2020

0,00 Kč

2021

0,00 Kč

2022

0,00 Kč

2023

0,00 Kč

2024

0,00 Kč

2025

0,00 Kč
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stabilizovat a udržet stávající zastavitelné území
Aktivita I.2.3.3
Aktivita I.2.3.4

vytvořit analýzu rozvojových ploch ve městě
(především v centru)
vytvořit koncepci pro budoucí zástavbu ve
vazbě na bod I.2.3.3

Poznámky k vybraným aktivitám:
prodloužit železniční podchod pod nástupištěm a
Aktivita I.2.1.1
zajistit parkování P. Bezruče
Aktivita I.2.1.3 umožnit průjezd elektrických vozíků v podchodu
Aktivita I.2.1.4

zpracovat koncepční studii možností propojení Severní a Jižní části města

Aktivita I.2.2.9 vybudovat u nádraží úschovnu kol - viz I.2.1.2

2026

0,00 Kč

2018

SO

SM

zpracovaná analýza

2020

SO

SM

zpracovaná koncepce

30 000,00 Kč

Studie proveditelnosti 2017 a realizace dle možností dotací a závěrů PD
Studie proveditelnosti 2018 a realizace dle možností dotací a závěrů PD
Hledání možností pro vytvoření nových propojení, zlepšení a zpříjemnění propojení stávajících,
propojení pocitové (např. skrze jednotný turistický informační systém odkazující vzájemně na
zajímavosti a instituce v obou částech města).
Kryté stání - přístřešky na kola, minimálně 30
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4.5.3. Prioritní oblast ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Název Priority, Opatření, Aktivity

Termín

Odpovědnost

Spolupráce

Indikátor naplnění

Zdroje vlastní
69 730 000,00 Kč

Priorita Z.1

Zeleň

Opatření Z.1.1

Revitalizace zeleně
zpracovat střednědobou koncepci revitalizace
parku (1-3 roky) - viz I.2.2.1

Aktivita Z.1.1.1
Aktivita Z.1.1.2
Aktivita Z.1.1.3
Aktivita Z.1.1.4
Aktivita Z.1.1.5
Aktivita Z.1.1.6

27 950 000,00 Kč

zpracovat pasport zeleně ve městě a okolí
zpracovat dlouhodobou koncepci revitalizace
zeleně ve městě a okolí, včetně finanční náročnosti - viz Z.1.1.2
řešit zeleň u plánovaného obchvatu Sever jako
přirozenou bariéru hluku, prachu
řešit zeleň u obchvatu Jih jako přirozenou
bariéru hluku, prachu
využít park jako osvětový prostor k oblasti
environmentu

Aktivita Z.1.1.7

zpřístupnit park u vodárny - viz L.1.3.3

Aktivita Z.1.1.8

revitalizovat Sokoliště - viz L3.3.4

Aktivita Z.1.1.9
Aktivita Z.1.1.10
Aktivita Z.1.1.11
Aktivita Z.1.1.12

zpracovat materiál k rozvržení hřišť po celé
ploše města
vybudovat prostor pro volnočasové aktivity
seniorů
zahrnout do koncepce zeleně i prostory pro
pořádání kulturních akcí - viz Z.1.1.2
provádět pravidelnou údržbu zeleně včetně
zatravněných cest

provádět pravidelnou
zatravněných cest
provádět pravidelnou
zatravněných cest
provádět pravidelnou
zatravněných cest
provádět pravidelnou
zatravněných cest
provádět pravidelnou

údržbu zeleně včetně
údržbu zeleně včetně
údržbu zeleně včetně
údržbu zeleně včetně
údržbu zeleně včetně

27 950 000,00 Kč
2017

vedení města

ZM, ŽP

2022

vedení města

ZM, ŽP

2022

vedení města

ZM, ŽP

2026

vedení města

ZM, ŽP

2022

vedení města

ZM, ŽP

2026

vedení města

ZM, ŽP

2017

vedení města

ZM,ŽP

2022

vedení města

ZM, ŽP

2022

vedení města

ZM,ŽP

každoročně

PS

ŽP

zpracovaná koncepce
zpracovaný pasport

200 000,00 Kč
300 000,00 Kč

zpracovaná koncepce
počet vysazených
stromů
počet vysazených
stromů
počet akcí k oblasti
environmentu
CBA, počet akcí v
parku
revitalizované Sokoliště
počet nových hřišť,
rádius dostupnosti

0,00 Kč
0,00 Kč
100 000,00 Kč

0,00 Kč

vybudovaný prostor

400 000,00 Kč

objem pravidelné
údržby

26 200 000,00 Kč

2016

2 200 000,00 Kč

2017

2 400 000,00 Kč

2018

2 400 000,00 Kč

2019

2 400 000,00 Kč

2020

2 400 000,00 Kč
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zatravněných cest
provádět pravidelnou
zatravněných cest
provádět pravidelnou
zatravněných cest
provádět pravidelnou
zatravněných cest
provádět pravidelnou
zatravněných cest
provádět pravidelnou
zatravněných cest
provádět pravidelnou
zatravněných cest
Aktivita Z.1.1.13

údržbu zeleně včetně
údržbu zeleně včetně
údržbu zeleně včetně
údržbu zeleně včetně
údržbu zeleně včetně

řešit komunikaci města k občanům týkající se
kácení a obnovy zeleně

řešit komunikaci města
kácení a obnovy zeleně
řešit komunikaci města
kácení a obnovy zeleně
řešit komunikaci města
kácení a obnovy zeleně
řešit komunikaci města
kácení a obnovy zeleně
řešit komunikaci města
kácení a obnovy zeleně
řešit komunikaci města
kácení a obnovy zeleně
řešit komunikaci města
kácení a obnovy zeleně
řešit komunikaci města
kácení a obnovy zeleně
řešit komunikaci města
kácení a obnovy zeleně
řešit komunikaci města
kácení a obnovy zeleně
řešit komunikaci města
kácení a obnovy zeleně
Aktivita Z.1.1.14

údržbu zeleně včetně

k občanům týkající se
k občanům týkající se
k občanům týkající se
k občanům týkající se
k občanům týkající se
k občanům týkající se
k občanům týkající se
k občanům týkající se
k občanům týkající se
k občanům týkající se
k občanům týkající se

nastavit podmínky pro investory staveb na
výsadbu zeleně na veřejných prostranstvích

2021

2 400 000,00 Kč

2022

2 400 000,00 Kč

2023

2 400 000,00 Kč

2024

2 400 000,00 Kč

2025

2 400 000,00 Kč

2026

2 400 000,00 Kč

každoročně

vedení města

ŽP

počet stížností,
počet článků

0,00 Kč

2016

0,00 Kč

2017

0,00 Kč

2018

0,00 Kč

2019

0,00 Kč

2020

0,00 Kč

2021

0,00 Kč

2022

0,00 Kč

2023

0,00 Kč

2024

0,00 Kč

2025

0,00 Kč

2026

0,00 Kč

průběžně

vedení města
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nastavit podmínky na
řejných prostranstvích
nastavit podmínky na
řejných prostranstvích
nastavit podmínky na
řejných prostranstvích
nastavit podmínky na
řejných prostranstvích
nastavit podmínky na
řejných prostranstvích
nastavit podmínky na
řejných prostranstvích
nastavit podmínky na
řejných prostranstvích
nastavit podmínky na
řejných prostranstvích
nastavit podmínky na
řejných prostranstvích
nastavit podmínky na
řejných prostranstvích
nastavit podmínky na
řejných prostranstvích

výsadbu zeleně na vevýsadbu zeleně na vevýsadbu zeleně na vevýsadbu zeleně na vevýsadbu zeleně na vevýsadbu zeleně na vevýsadbu zeleně na vevýsadbu zeleně na vevýsadbu zeleně na vevýsadbu zeleně na vevýsadbu zeleně na ve-

Aktivita Z.1.1.15

zajistit výkup pozemků (Benešák - Kandie)

Priorita Z.2

Voda

Opatření Z.2.1

Kvalita vod
zpracovat koncepci obnovy a vlastní rekonstrukce vody
ověřit možnosti technologie na úpravu kvality
vody

Aktivita Z.2.1.1
Aktivita Z.2.1.2
Aktivita Z.2.1.3

odbahnit Mlýnský náhon

2016

0,00 Kč

2017

0,00 Kč

2018

0,00 Kč

2019

0,00 Kč

2020

0,00 Kč

2021

0,00 Kč

2022

0,00 Kč

2023

0,00 Kč

2024

0,00 Kč

2025

0,00 Kč

2026

0,00 Kč
vykoupené pozemky

2016

750 000,00 Kč
7 900 000,00 Kč
7 900 000,00 Kč

2017

vedení města

PS

2016

PS

vedení města

harmonogram

vedení města

ZM,ŽP

zpracovaná koncepce
analýza možností
úpravy vody
odbahněný náhon

0,00 Kč
0,00 Kč
5 400 000,00 Kč

1. etapa

2017

1 800 000,00 Kč

2. etapa

2018

1 800 000,00 Kč

3. etapa

2019

1 800 000,00 Kč

Aktivita Z.2.1.4

odbahnit Benešák - dle možností dotace

2019

vedení města

ZM,ŽP

odbahněný Benešák

2 500 000,00 Kč

Aktivita Z.2.1.5

spolupracovat s povodím Labe a obcemi na
revitalizaci Výrovky

průběžně

vedení města

DSO

zprávy z jednání

0,00 Kč

spolupracovat s povodím Labe a obcemi na

2016

0,00 Kč
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revitalizaci Výrovky
spolupracovat s povodím
revitalizaci Výrovky
spolupracovat s povodím
revitalizaci Výrovky
spolupracovat s povodím
revitalizaci Výrovky
spolupracovat s povodím
revitalizaci Výrovky
spolupracovat s povodím
revitalizaci Výrovky
spolupracovat s povodím
revitalizaci Výrovky
spolupracovat s povodím
revitalizaci Výrovky
spolupracovat s povodím
revitalizaci Výrovky
spolupracovat s povodím
revitalizaci Výrovky
spolupracovat s povodím
revitalizaci Výrovky

Labe a obcemi na
Labe a obcemi na
Labe a obcemi na
Labe a obcemi na
Labe a obcemi na
Labe a obcemi na
Labe a obcemi na
Labe a obcemi na
Labe a obcemi na
Labe a obcemi na

2017

0,00 Kč

2018

0,00 Kč

2019

0,00 Kč

2020

0,00 Kč

2021

0,00 Kč

2022

0,00 Kč

2023

0,00 Kč

2024

0,00 Kč

2025

0,00 Kč

2026

0,00 Kč
počet jednání, dohoda o vyčištění
analýza možností
grantů

Aktivita Z.2.1.6

jednat s majiteli pozemků Pečeckého potoka
ohledně vyčištění

2017

vedení města

ŽP

Aktivita Z.2.1.7

ověřit možnosti grantů na vsakovací nádrže

2017

vedení města

SM

Priorita Z.3

Ovzduší

8 800 000,00 Kč

Opatření Z.3.1

Kvalita ovzduší

8 800 000,00 Kč

Aktivita Z.3.1.1

řešit problematiku ovzduší - Fond rozvoje
bydlení - výměna kotlů, půjčka na spoluúčast

řešit ovzduší - Fond rozvoje
kotlů, půjčka na spoluúčast
řešit ovzduší - Fond rozvoje
kotlů, půjčka na spoluúčast
řešit ovzduší - Fond rozvoje
kotlů, půjčka na spoluúčast
řešit ovzduší - Fond rozvoje
kotlů, půjčka na spoluúčast

bydlení - výměna
bydlení - výměna
bydlení - výměna
bydlení - výměna

každoročně

vedení města

EO

objem financí ve
Fondu, počet a
objem půjček

0,00 Kč
0,00 Kč

8 800 000,00 Kč

2016

800 000,00 Kč

2017

800 000,00 Kč

2018

800 000,00 Kč

2019

800 000,00 Kč
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řešit ovzduší - Fond rozvoje
kotlů, půjčka na spoluúčast
řešit ovzduší - Fond rozvoje
kotlů, půjčka na spoluúčast
řešit ovzduší - Fond rozvoje
kotlů, půjčka na spoluúčast
řešit ovzduší - Fond rozvoje
kotlů, půjčka na spoluúčast
řešit ovzduší - Fond rozvoje
kotlů, půjčka na spoluúčast
řešit ovzduší - Fond rozvoje
kotlů, půjčka na spoluúčast
řešit ovzduší - Fond rozvoje
kotlů, půjčka na spoluúčast

bydlení - výměna
bydlení - výměna
bydlení - výměna
bydlení - výměna
bydlení - výměna
bydlení - výměna
bydlení - výměna

Priorita Z.4

Odpady

Opatření Z.4.1

Odpadové hospodářství
spolupracovat s obcemi kvůli výtěžnosti u
svozu kontejnerů nápojových kartonů

Aktivita Z.4.1.1

spolupracovat s obcemi kvůli výtěžnosti
svozu kontejnerů nápojových kartonů
spolupracovat s obcemi kvůli výtěžnosti
svozu kontejnerů nápojových kartonů
spolupracovat s obcemi kvůli výtěžnosti
svozu kontejnerů nápojových kartonů
spolupracovat s obcemi kvůli výtěžnosti
svozu kontejnerů nápojových kartonů
spolupracovat s obcemi kvůli výtěžnosti
svozu kontejnerů nápojových kartonů
spolupracovat s obcemi kvůli výtěžnosti
svozu kontejnerů nápojových kartonů
spolupracovat s obcemi kvůli výtěžnosti
svozu kontejnerů nápojových kartonů
spolupracovat s obcemi kvůli výtěžnosti
svozu kontejnerů nápojových kartonů
spolupracovat s obcemi kvůli výtěžnosti
svozu kontejnerů nápojových kartonů
spolupracovat s obcemi kvůli výtěžnosti
svozu kontejnerů nápojových kartonů

2020

800 000,00 Kč

2021

800 000,00 Kč

2022

800 000,00 Kč

2023

800 000,00 Kč

2024

800 000,00 Kč

2025

800 000,00 Kč

2026

800 000,00 Kč

13 200 000,00 Kč

u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

13 200 000,00 Kč
každoročně

vedení města

DSO

počet zapojených
obcí, objem svozu

1 100 000,00 Kč

2016

100 000,00 Kč

2017

100 000,00 Kč

2018

100 000,00 Kč

2019

100 000,00 Kč

2020

100 000,00 Kč

2021

100 000,00 Kč

2022

100 000,00 Kč

2023

100 000,00 Kč

2024

100 000,00 Kč

2025

100 000,00 Kč

134

Zpracování Strategického plánu rozvoje města Pečky pro roky 2016-2026

spolupracovat s obcemi kvůli výtěžnosti u
svozu kontejnerů nápojových kartonů
Aktivita Z.4.1.2

Aktivita Z.4.1.3

2026

100 000,00 Kč

každoročně

zajistit osvětu v oblasti třídění odpadů

2016

0,00 Kč

zajistit osvětu v oblasti třídění odpadů

2017

0,00 Kč

zajistit osvětu v oblasti třídění odpadů

2018

0,00 Kč

zajistit osvětu v oblasti třídění odpadů

2019

0,00 Kč

zajistit osvětu v oblasti třídění odpadů

2020

0,00 Kč

zajistit osvětu v oblasti třídění odpadů

2021

0,00 Kč

zajistit osvětu v oblasti třídění odpadů

2022

0,00 Kč

zajistit osvětu v oblasti třídění odpadů

2023

0,00 Kč

zajistit osvětu v oblasti třídění odpadů

2024

0,00 Kč

zajistit osvětu v oblasti třídění odpadů

2025

0,00 Kč

zajistit osvětu v oblasti třídění odpadů

2026

posílit třídění odpadů, nastavit systém motivace k třídění

posílit třídění
ce k třídění
posílit třídění
ce k třídění
posílit třídění
ce k třídění
posílit třídění
ce k třídění
posílit třídění
ce k třídění
posílit třídění
ce k třídění
posílit třídění
ce k třídění
posílit třídění
ce k třídění
posílit třídění
ce k třídění
posílit třídění
ce k třídění
posílit třídění

odpadů, nastavit systém motivaodpadů, nastavit systém motivaodpadů, nastavit systém motivaodpadů, nastavit systém motivaodpadů, nastavit systém motivaodpadů, nastavit systém motivaodpadů, nastavit systém motivaodpadů, nastavit systém motivaodpadů, nastavit systém motivaodpadů, nastavit systém motivaodpadů, nastavit systém motiva-

vedení města

ŽP, DSO

počet osvětových
akcí, článků

zajistit osvětu v oblasti třídění odpadů

0,00 Kč

0,00 Kč

každoročně

vedení města

ŽP, DSO

nastavený systém
třídění

12 100 000,00 Kč

2016

1 100 000,00 Kč

2017

1 100 000,00 Kč

2018

1 100 000,00 Kč

2019

1 100 000,00 Kč

2020

1 100 000,00 Kč

2021

1 100 000,00 Kč

2022

1 100 000,00 Kč

2023

1 100 000,00 Kč

2024

1 100 000,00 Kč

2025

1 100 000,00 Kč

2026

1 100 000,00 Kč
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ce k třídění
počet environmentálních akcí
analýza počtu a
vzdálenosti

Aktivita Z.4.1.4

ověřit systém environmentální výuky na ZŠ

2017

vedení města

ZŠ

Aktivita Z.4.1.5

provést analýzu počtu košů (včetně psích),
docházkové vzdálenosti ke kontejnerům

2016

vedení města

PS, ŽP

Priorita Z.5

Úklid a protihluková opatření

Opatření Z.5.1

Úklid a protihluková opatření

Aktivita Z.5.1.1

zajistit lepší úklid chodníků v zimě

každoročně

zajistit lepší úklid chodníků v zimě

2016

300 000,00 Kč

zajistit lepší úklid chodníků v zimě

2017

300 000,00 Kč

zajistit lepší úklid chodníků v zimě

2018

300 000,00 Kč

zajistit lepší úklid chodníků v zimě

2019

300 000,00 Kč

zajistit lepší úklid chodníků v zimě

2020

300 000,00 Kč

zajistit lepší úklid chodníků v zimě

2021

300 000,00 Kč

zajistit lepší úklid chodníků v zimě

2022

300 000,00 Kč

zajistit lepší úklid chodníků v zimě

2023

300 000,00 Kč

zajistit lepší úklid chodníků v zimě

2024

300 000,00 Kč

zajistit lepší úklid chodníků v zimě

2025

300 000,00 Kč

zajistit lepší úklid chodníků v zimě

2026

zajistit úklid a čistotu komunikací

každoročně

zajistit úklid a čistotu komunikací

2016

750 000,00 Kč

zajistit úklid a čistotu komunikací

2017

750 000,00 Kč

zajistit úklid a čistotu komunikací

2018

750 000,00 Kč

zajistit úklid a čistotu komunikací

2019

750 000,00 Kč

zajistit úklid a čistotu komunikací

2020

750 000,00 Kč

zajistit úklid a čistotu komunikací

2021

750 000,00 Kč

zajistit úklid a čistotu komunikací

2022

750 000,00 Kč

zajistit úklid a čistotu komunikací

2023

750 000,00 Kč

zajistit úklid a čistotu komunikací

2024

750 000,00 Kč

zajistit úklid a čistotu komunikací

2025

750 000,00 Kč

zajistit úklid a čistotu komunikací

2026

Aktivita Z.5.1.2

Aktivita Z.5.1.3

řešit problematiku hluku v oblasti Saker

0,00 Kč
0,00 Kč

11 550 000,00 Kč
11 550 000,00 Kč

počet uklizených m2

PS

3 300 000,00 Kč

300 000,00 Kč
počet uklizených m2

jednatel PS

8 250 000,00 Kč

750 000,00 Kč

2017

vedení města
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Priorita Z.6

Obnova města

Opatření Z.6.1

Obnova města
doplnit město lavičkami (např. na Jiřího z
Poděbrad, park, náměstí)

Aktivita Z.6.1.1

doplnit město lavičkami
Poděbrad, park, náměstí)
doplnit město lavičkami
Poděbrad, park, náměstí)
doplnit město lavičkami
Poděbrad, park, náměstí)
doplnit město lavičkami
Poděbrad, park, náměstí)
doplnit město lavičkami
Poděbrad, park, náměstí)
doplnit město lavičkami
Poděbrad, park, náměstí)
doplnit město lavičkami
Poděbrad, park, náměstí)
doplnit město lavičkami
Poděbrad, park, náměstí)
doplnit město lavičkami
Poděbrad, park, náměstí)
doplnit město lavičkami
Poděbrad, park, náměstí)
doplnit město lavičkami
Poděbrad, park, náměstí)
Aktivita Z.6.1.2

330 000,00 Kč

(např. na Jiřího z
(např. na Jiřího z
(např. na Jiřího z
(např. na Jiřího z
(např. na Jiřího z
(např. na Jiřího z
(např. na Jiřího z
(např. na Jiřího z
(např. na Jiřího z
(např. na Jiřího z
(např. na Jiřího z

vytvořit Kampus u ZŠ - viz L.4.3.1

330 000,00 Kč
průběžně

počet nových laviček

ŽP

330 000,00 Kč

2016

30 000,00 Kč

2017

30 000,00 Kč

2018

30 000,00 Kč

2019

30 000,00 Kč

2020

30 000,00 Kč

2021

30 000,00 Kč

2022

30 000,00 Kč

2023

30 000,00 Kč

2024

30 000,00 Kč

2025

30 000,00 Kč

2026

30 000,00 Kč

2026

vedení města

ZŠ

vybudovaný Kampus

Poznámky k vybraným aktivitám:
využít park jako osvětový prostor k oblasti environmenAktivita Z.1.1.6
např. naučná stezka
tu
zahrnout do koncepce zeleně i prostory pro pořádání
Aktivita Z.1.1.11
koncerty, sochy (TGM náměstí, park, nádraží?)
kulturních akcí
provádět pravidelnou údržbu zeleně včetně zatravněAktivita Z.1.1.12
ných cest

údržba posekáním alespoň 2x do roka - např. cesta od hřbitova na "tateckou" silnici, nebo cesta z
Velkých Chvalovic na rozcestí cyklostezky (Milčice - Kostelní Lhota) - alternativa cyklostezek,
většina rodin z dětmi touží po přírodě, na cyklovýlety využívají horská kola, není potřeba stavět
betony a asfalty - využít, co je již k dispozici.
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nastavit podmínky pro investory staveb na výsadbu
zeleně na veřejných prostranstvích
posílit třídění odpadů, nastavit systém motivace k tříAktivita Z.4.1.3
dění

Aktivita Z.1.1.14

mimo stavby jejichž investoři jsou soukromé fyzické osoby
ekonomický faktor, snížit frekvenci vyvážení, hlídky a nálepky, vyvážení podle visačky, počet popelnic "na hlavu"
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PODNIKÁNÍ,
4.5.4. Prioritní oblast PODNIK
ÁNÍ, CESTOVNÍ RUCH
Název Priority, Opatření, Aktivity

Termín

Odpovědnost

Spolupráce

Indikátor naplnění

Zdroje vlastní
2 942 000,00 Kč

Priorita P.1

Podnikání

32 000,00 Kč

Opatření P.1.1

Rozvoj podnikání a OSVČ
spolupracovat s majiteli pozemků v jejich snaze
prodat pozemky

32 000,00 Kč

Aktivita P.1.1.1

spolupracovat s majiteli
prodat pozemky
spolupracovat s majiteli
prodat pozemky
spolupracovat s majiteli
prodat pozemky
spolupracovat s majiteli
prodat pozemky
spolupracovat s majiteli
prodat pozemky
spolupracovat s majiteli
prodat pozemky
spolupracovat s majiteli
prodat pozemky
spolupracovat s majiteli
prodat pozemky
spolupracovat s majiteli
prodat pozemky
spolupracovat s majiteli
prodat pozemky
spolupracovat s majiteli
prodat pozemky
Aktivita P.1.1.2

Aktivita P.1.1.3
Aktivita P.1.1.4
Aktivita P.1.1.5

pozemků v jejich snaze
pozemků v jejich snaze
pozemků v jejich snaze
pozemků v jejich snaze
pozemků v jejich snaze
pozemků v jejich snaze
pozemků v jejich snaze
pozemků v jejich snaze
pozemků v jejich snaze
pozemků v jejich snaze
pozemků v jejich snaze

dohodnout prodej pozemků pro RIOCATH v
případě předložení reálného podnikatelského
plánu
v rámci podpory drobných podnikatelů (zejména řemeslnických profesí) zpracovat databázi
kontaktů a poskytovaných služeb
v návaznosti na bod 1.1.3 zajistit předání seznamu kontaktů do všech domácností
provést analýzu potřeb obyvatelstva pro po-

každoročně

vedení města

ZM, SM

počet jednání

0,00 Kč

2016

0,00 Kč

2017

0,00 Kč

2018

0,00 Kč

2019

0,00 Kč

2020

0,00 Kč

2021

0,00 Kč

2022

0,00 Kč

2023

0,00 Kč

2024

0,00 Kč

2025

0,00 Kč

2026

0,00 Kč

2017

ZM

vedení města, SM

předložený plán,
dohoda o prodeji
pozemků v ZM

0,00 Kč

2016

vedení města

IT

zpracovaná databáze na webu

0,00 Kč

2017

vedení města

redakční rada

2017

vedení města

tajemnice
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analýza potřeb, CBA

10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
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tenciální podnikatele - řemeslníky, služby

Aktivita P.1.1.6

na základě analýzy P.1.1.5 oslovení podnikatelů
ve městě a okolí a zajištění vhodných prostor a
podmínek pro naplnění potřeb obyvatel

2018

vedení města

Aktivita P.1.1.7

zvážit možnost spolupráce s ÚP v rámci projektu "Šance pro mladé" pro zajištění bodů 1.1.31.1.6

2017

TAJ

Priorita P.2

Vzdělávání a rekvalifikace

Opatření P.2.1

Vzdělávání a konkurenceschopnost

Aktivita P.2.1.1

ve spolupráci s ÚP rozjet v VCP rekvalifikační
kurzy

ve spolupráci
kurzy
ve spolupráci
kurzy
ve spolupráci
kurzy
ve spolupráci
kurzy
ve spolupráci
kurzy
ve spolupráci
kurzy
ve spolupráci
kurzy
ve spolupráci
kurzy
ve spolupráci
kurzy
ve spolupráci
kurzy
ve spolupráci
kurzy
Aktivita P.2.1.2

s ÚP rozjet v VCP rekvalifikační
s ÚP rozjet v VCP rekvalifikační
s ÚP rozjet v VCP rekvalifikační
s ÚP rozjet v VCP rekvalifikační
s ÚP rozjet v VCP rekvalifikační
s ÚP rozjet v VCP rekvalifikační
s ÚP rozjet v VCP rekvalifikační
s ÚP rozjet v VCP rekvalifikační
s ÚP rozjet v VCP rekvalifikační
s ÚP rozjet v VCP rekvalifikační
s ÚP rozjet v VCP rekvalifikační

více využívat VCP pro kurzy - viz Aktivita
L.4.2.6

RM

počet oslovených
podnikatelů a počet
nových řemeslníků
ve městě

0,00 Kč

RM

rozhodnutí o spolupráci

12 000,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč
každoročně

vedení města

VCP

dohoda o spolupráci, analýza potřeb,
počet kurzů

0,00 Kč

2016

0,00 Kč

2017

0,00 Kč

2018

0,00 Kč

2019

0,00 Kč

2020

0,00 Kč

2021

0,00 Kč

2022

0,00 Kč

2023

0,00 Kč

2024

0,00 Kč

2025

0,00 Kč

2026

0,00 Kč

2019

ZM
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rekonstrukce, počet
vzdělávacích akcí v
nových prostorách
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Priorita P.3

Komunikace s občany

Opatření P.3.1

Zajistit vyšší informovanost občanů
zajistit funkčnost zasílání aktualit a novinek na
registrované maily

Aktivita P.3.1.1

zajistit funkčnost zasílání
registrované maily
zajistit funkčnost zasílání
registrované maily
zajistit funkčnost zasílání
registrované maily
zajistit funkčnost zasílání
registrované maily
zajistit funkčnost zasílání
registrované maily
zajistit funkčnost zasílání
registrované maily
zajistit funkčnost zasílání
registrované maily
zajistit funkčnost zasílání
registrované maily
zajistit funkčnost zasílání
registrované maily
zajistit funkčnost zasílání
registrované maily
zajistit funkčnost zasílání
registrované maily

10 000,00 Kč

aktualit a novinek na
aktualit a novinek na
aktualit a novinek na
aktualit a novinek na
aktualit a novinek na
aktualit a novinek na
aktualit a novinek na
aktualit a novinek na
aktualit a novinek na
aktualit a novinek na
aktualit a novinek na

10 000,00 Kč
průběžně

sekretariát

TAJ, IT

počet stížností na
systém

0,00 Kč

2016

0,00 Kč

2017

0,00 Kč

2018

0,00 Kč

2019

0,00 Kč

2020

0,00 Kč

2021

0,00 Kč

2022

0,00 Kč

2023

0,00 Kč

2024

0,00 Kč

2025

0,00 Kč

2026

0,00 Kč

Aktivita P.3.1.2

zvážit možnost zasílání aktualit a novinek na
registrované sms

2017

vedení města

TAJ, IT

počet registrovaných sms, počet
stížností

Aktivita P.3.1.3

zpracovat Společný kalendář akcí
sport, vzdělávání) - viz Opatření L.5.2

2017

vedení města

Sportovní komise,
Kulturní komise

zpracovaný kalendář
akcí

Aktivita P.3.1.4

zvážit možnosti zřízení mobilní aplikace na
oznámování problémů ve městě

Priorita P.4

Cestovní ruch

900 000,00 Kč

Opatření P.4.1

Turisticky atraktivní cíle

900 000,00 Kč

(kultura,

2017

10 000,00 Kč
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Aktivita P.4.1.1

vybudovat cyklostezky - viz Opatření I.1.1

2026

vedení města

ZM, vedoucí odborů

Aktivita P.4.1.2

otevřít Vodárnu jako turistický cíl

2019

vedení města

Pečecké služby

2019

vedení města

Pečecké služby,
spolky

každoročně

KS

ZM

Aktivita P.4.1.3
Aktivita P.4.1.4

využit zahrady u Vodárny (např. letní kino,
ochotnická představení) - viz L.1.3.3
zvážit možnosti dlouhodobé akce "Kulturní léto
v Pečkách" (v letních měsících jeden den v
týdnu)

zvážit možnosti dlouhodobé akce "Kulturní léto
v Pečkách"
akce "Kulturní léto v Pečkách"

CBA, rozhonutí o
akci

900 000,00 Kč

2018

0,00 Kč

2018

100 000,00 Kč

akce "Kulturní léto v Pečkách"

2019

100 000,00 Kč

akce "Kulturní léto v Pečkách"

2020

100 000,00 Kč

akce "Kulturní léto v Pečkách"

2021

100 000,00 Kč

akce "Kulturní léto v Pečkách"

2022

100 000,00 Kč

akce "Kulturní léto v Pečkách"

2023

100 000,00 Kč

akce "Kulturní léto v Pečkách"

2024

100 000,00 Kč

akce "Kulturní léto v Pečkách"

2025

100 000,00 Kč

akce "Kulturní léto v Pečkách"

2026

Aktivita P.4.1.5

ve vazbě na stávající cíle zvážit možnosti rozvoje Geocachingu

Priorita P.5

Dotační management

Opatření P.5.1

Využití dotací pro rozvoj města

Aktivita P.5.1.1

km vybudovaných
cyklostezek
počet hodin pro
veřejnost
CBA, počet akcí v
zahradě

100 000,00 Kč

2017

KS

ZŠ

rozhodnutí o rozvoji,
počet nových cachů

0,00 Kč

2 000 000,00 Kč
2 000 000,00 Kč
RM

zvážit možnosti projektového manažera

harmonogram

zvážit možnosti projektového manažera

2016

0,00 Kč

platba za projektového manažera

2017

200 000,00 Kč

platba za projektového manažera

2018

200 000,00 Kč

platba za projektového manažera

2019

200 000,00 Kč

platba za projektového manažera

2020

200 000,00 Kč

platba za projektového manažera

2021

200 000,00 Kč

platba za projektového manažera

2022

200 000,00 Kč

platba za projektového manažera

2023

200 000,00 Kč
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TAJ

CBA, rozhodnutí o
využívání projektového manažera

2 000 000,00 Kč
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platba za projektového manažera

2024

200 000,00 Kč

platba za projektového manažera

2025

200 000,00 Kč

platba za projektového manažera

2026

200 000,00 Kč

Poznámky k vybraným aktivitám:
spolupracovat s majiteli pozemků v jejich snaze prodat
Aktivita P.1.1.1
pozemky
v rámci podpory drobných podnikatelů (zejména
Aktivita P.1.1.3 řemeslnických profesí) zpracovat databázi kontaktů a
poskytovaných služeb
v návaznosti na bod 1.1.3 zajistit předání seznamu
Aktivita P.1.1.4
kontaktů do všech domácností
provést analýzu potřeb obyvatelstva pro potenciální
Aktivita P.1.1.5
podnikatele - řemeslníky, služby
Aktivita P.4.1.2 otevřít Vodárnu jako turistický cíl

vytipovat možnosti (investiční záměry, změna Územního plánu)
V rámci projektu "Živé obce" - SW aplikace
přes Pečecké noviny, leták A4, facebook, webové stránky
např. hodinář, švec, sklenář
úprava pro častější provoz (revize smluv, technické úpravy, personální zajištění)
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5. Přílohy
5.1. SWOT analýza
SWOT ANALÝZA
ANALÝZA prioritních oblastí – 13. 4. 2015
Tučně jsou v textu vyznačeny priority dle hlasování členů PS

5.1.1. Prioritní oblast rozvoje: Sport, kultura, školství, sociální služby
SILNÉ STRÁNKY
●
●
●
●
●
●
●
●

Existence škol (MŠ, ZŠ, “ZvŠ”, ZUŠ) a
jejich kapacita
Poloha a dopravní dostupnost
Tradice a zázemí spolkových aktivit
(vodáci, basket, Desítka, fotbal)
Existence spolkových aktivita a vůle a
ochota
Zázemí pro sport a kulturu, PS
Spolkové aktivity pro veřejnost
Existence VCP, Knihovna
Nárůst financí ze strany města

SLABÉ STRÁNKY
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

Připomínky?
Příležitost něco změnit (zlepšit) díky
strategickému plánu

●
●
●

●
●
●
●
●

●

●

●
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Nedostačující materiální a kapacitní
stav sportovišť a kulturního zázemí
Drogová problematika
Nízká úroveň propagace
Školní tělocvična
Zdravotní středisko (specialisté)
Dočasná nedostačující kapacita MŠ
Nekoncepční práce PO a spolků (absence setkávání lídrů)
Malá nabídka aktivit a zázemí pro
mládež a matky s dětmi
Stav a udržitelnost dětských hřišť
Předsudky a stereotypy
Nezájem veřejnosti o dění
Negativní postoj veřejnosti k minoritám a odlišnostem

Připomínky?
Nedostatečně, respektive vůbec se
nepracuje s ohroženou mládeží
Sokolovna je ve špatném stavu
Neochota obyvatel respektovat odlišnosti
nevyužívání současných možností
školou ani spolky (partnerství měst,
program Erasmus, Mládež v pohybu)
nulová práce se sociálně slabými, nebo vyloučenými občany (zatím důraz
na represi)
slabá informovanost (a roztříštěnost
zdrojů) o kulturních a sportovních aktivitách ve městě
Absence sociálních služeb ve městě,
které by pracovaly s ohroženými skupinami obyvatel v oblastech soc. péče
a soc. prevence - např. sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociální rehabilitace, NZDM a sociální
práce s obyvateli ohroženými nezaměstnaností, předlužeností a dalšími
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●

●
●

●

●

PŘÍLEŽITOSTI
●
●
●
●
●

●

●

●
●

●

Dotace EU a národní zdroje
Nárůst počtu mladých rodin
Příklady dobré praxe

Připomínky?
společný kalendář společenských, kulturních a sportovních akcí jako aplikace na webu města nebo i na webu
ostatních institucí
dotace na investice i neinvestice, konkrétně finance do rozšíření plochy pro
sport (sportovní centrum SOKOLIŠTE)
dotace na provoz NNO pro mládež,
budou využity i dotace z OP Zaměstnanost pro sociálně slabé
sledovat vhodné dotační tituly - např.
vznik muzea
využití Evangelického kostela - velký
potenciál - světový unikát. příležitost komunikace s Farním sborem o využití fary + oprava hodin, fasády atd.
Krásně by tam mohla být např sociální
služba, diakonie, pro rodiny s dětmi
nápad - nešlo by se domluvit se ZZN pokud je to technicky proveditelné - a
přesunout na jejich střechy antény z
vodárny? jednak je to ošklivé a navíc

ohrožujícími faktory
kapacita sportovišť a kulturního zázemí na Pečky je dostatečná, jen
zlepšit materiální stav a zefektivnit
provoz
chybí využitelné sportovičtě za dráhou - komplexně využít Sokoliště
chybí průhledný systém pro podporu
NNO (provozu) i investic ze strany
města, systematická spolupráce mezi
NNO
chybí sociální práce se seniory a jejich
rodinami, pro začátek by stačil denní
či týdenní stacionář
chybějící venkovní hřiště, parkování u
školy, oddělení družiny - nedostatečné, není dostatek budov pro praktické
činnosti, nebo ve špatném stavu - kuchyňka, fasáda školy

HROZBY
●
●
●

●
●
●

●
●
●
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Nevhodnost dotací
Migrace nepřizpůsobivých obyvatel
Nedostatek financí na realizaci naplánovaných investic a aktivit v rámci
strategie

Připomínky?
Přidat:
Nedostatek dotací pro rozvoj spolkové činnosti (investice do oprav, výstavby, vybavení, trenérská činnost …)
nepodaří se získat a udržet kvalitní
učitele, lékaře zejména praktika
ohrožením pro město může být “úroveň” bezpečnosti
nebrat dotace za každou cenu, musí
mít význam
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by to byla velmi pěkná rozhledna.
○ rozhodně by ale šlo obnovit
park pod vodárnou - otevírat třeba jen 9-17, pravidelně sekat a hlídat (nechá se
zajistit přes veřejně prospěšné práce ÚP) a park se
dá pochopitelně využít i ke
kulturním záležitostem
● zavedení Městské policie, posílení
PČR - bude-li zájem, lze také služby MP pronajmout i okolním obcím
● zapojit různé zájm. spolky do organizace společenských událostí/plesů formou spolupořadatelství
nebo např. rotací po letech, kde by
se mohly zároveň i prezentovat
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5.1.2. Prioritní oblast rozvoje: Doprava, infrastruktura
SILNÉ STRÁNKY
●
●
●
●
●
●
●
●

Vlak Praha - Kolín
Lékař? (aspoň něco)
Poloha
Dálnice
Infrastruktura - vlastní sítě, ČOV,
Sběrný dvůr
Rovinatý terén
Cyklostezky
Rezervy pro využití průmyslu

SLABÉ STRÁNKY
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Připomínky?
Všude blízko
● Existence Pečeckých služeb
●

●

●

●
●
●

PŘÍLEŽITOSTI
●
●
●
●
●
●
●
●

Cykloturistika
Propojení “Sever - Jih”
Dotace
Rozpočet
Práce v místě
Průmyslová zóna
Kvalita vody
Potenciál kvalifikované pracovní síly

Připomínky?
z hlediska infrastruktury by mohlo být
pro město příležitostí mít “v záloze”
byt pro učitele nebo lékaře jako motivační prvek
● příležitostí by mohlo být, pokusit se
vyjednat zastavení rychlíku v Pečkách
v ranní špičce v rámci PID (dojezd na
hl. nádraží - návaznost na M-C) a udržení zrychlenky s návazností na M-B
(která údajně jede jen proto, že si jí
připlácí Úvaly a Klánovice)
● „nějak” vyřešit situaci kolem ZUŠ - je
tam hala, škola a hřiště vedle sebe.
Nápad - bude-li to proveditelné posunutí dětského hřiště např. k Sáňkovačce, aby se děti nepletly pod kola
aut?

Připomínky?
Ke stavu silnic přidat i stav chodníků

HROZBY
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

Rozdělení města drahou (podchod
ČD, podchod)
Stav silnic
Obchvat Sever
Neprostupnost krajiny
Bezbariérovost
Proluky v centru
Náměstí
Propojení cyklostezek
Parkování
Stav vodovodu a kanalizace
Blízkost velkých měst

●

Komunikace mimo vlastnictví města
Pohromy, havárie
Tranzit městem
Vykoupení pozemků
Podnikání, snížení pracovních příležitostí
Nekvalitní projekty
Bezpečnost lidí, dopravy
Infrastruktura a mobilita přizpůsobená pro seniory
“Bobtnání” infrastruktury - okraje
města

Připomínky?
● ohrožením pro město může být, pokud se nepodaří uřídit, kontrolovat
rozpracované projekty, využít reklamační lhůty pro bezvadné převzetí
děl, a zajistit jejich udržitelnost tak,
aby se nemusely dotace vracet
● ohrožením pro město může být i nečinnost/nejednání, v tom smyslu, že
jiná města si vyjednají více/častější
veřejnou dopravu a zároveň si nenechali zrušit přejezd přes železnici
● potom se ze silné stránky (vlakové
spojení může stát slabá) - hlavní trať
je velice vytížená dálkovou dopravou,
která nám neslouží, osobní doprava
●
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(osobní a zrychlené vlaky) je pravidelně zpožděna z důvodu předjíždění
rychlíků
● na vytížené trati může být problematické zajistit návaznost na bus od V.
Chvalovic
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5.1.3. Prioritní oblast rozvoje: Životní prostředí
SILNÉ STRÁNKY
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

SLABÉ STRÁNKY

Zeměpisná poloha
Ne těžký průmysl
PS - technické zázemí
Fungující MAS
ČOV
Zeleň, rybník
Svoz bioodpadu
Dostupnost Sběrného dvora
Separace

●

Připomínky?
relativně velké množství zeleně - parky, trávníky, stromořadí - rozhodně
nekácet, ale pečovat o ně!

●

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Revitalizace náměstí
Cyklostezky (i přírodní)
Úprava parku a jeho obnova
Motivace třídění odpadu
Hřiště senior - junior
Město nemá co nabídnout
Opomíjené Velké Chvalovice
Úprava zeleně ve městě
Nevyužité prostory, nezastavěné proluky
Místa k odpočinku
Koše + na psí exkrementy
Osvěta třídění odpadu
Stav staré kanalizace
Zabahnění rybníka a náhonu
Koncepce naučných stezek
Tvrdost vody
Sankce při znečišťování ovzduší
Opuštěné areály
RIOCATH

Připomínky?
● Chybějící možnosti pro cvičení v přírodě - parkour, outdoor fitness, běžecké trasy, (cílová skupiny - starší
děti, mládež, dospělé osoby)
● “krizová” komunikace a koordinace
činností při živelných pohromách
● k revitalizaci náměstí - rozhodně obnova sochy TGM a oprava kašny + nerevitalizovat ve stylu zabetonování a
vyasfaltování ploch
●

PŘÍLEŽITOSTI
●
●
●
●
●

Dokončení obchvatu
Povodí Labe
Kompostárna
Dotace EU na větší akce
Údržba silnic, ČD

HROZBY
●
●
●
●
●
●

Připomínky?
možné? - stezka kolem náhonu, rekultivace krajiny v nejbližším okolí (záleží
ovšem na majitelích pozemků a financí)
● oživit Velké Chvalovice

Hrozba sucha, povodně
Povodí Labe
Nárůst dopravy
Skládka
Vítr
Hluk a prašnost SAKER

●
●

Připomínky?
● rybníky a jejich hráze na toku Výrovky
● Doprava nákladních automobilu po
hlavních ulicích Tř. Jana Švermy a J.
A. Komenského
●
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5.1.4. Prioritní oblast rozvoje: Podnikání, cestovní ruch
SILNÉ STRÁNKY
●
●
●
●

PID, dostupnost (dálnice, železnice)
Tradice výrobních podniků
Nízké ceny pozemků
Spádovost

SLABÉ STRÁNKY
●
●
●
●
●

Připomínky?
● cestovní ruch - je na co navázat (výstavy modelářů, pečecká desítka, Mašinka, J. Hus)
● významné a zajímavé stavby (ev. kostel, vodárna, …) - propagace
● významní rodáci, občané – Vl. Renčín,
R. Lukavský, Vl. Holota, …
●

●
●
●
●
●
●
●

PŘÍLEŽITOSTI
●
●
●
●
●
●

Dostupnost
Podpora podnikání (prostory, půjčky)
Otevírací doba
Ráz krajiny pro cykloturistiku
Centrální informovanost
Vzdělanostní struktura

●
●
●

●
●

●

Připomínky?
Malá komunikace s podnikateli
Neexistence, nedostatek pozemků,
prostor pro podnikání
místní obchody mají otevřeno jen do
17hod. - lidé přijíždějí později
malá koupěschopná poptávka – krachující obchody
v dolních Pečkách skoro nic není…
pobídky pro podnikatele?

HROZBY
●
●
●
●
●
●

●

Nedostatek pracovních
pracovních míst
Ubytovací zařízení
Rozdělení města železnicí
Nevýrazné náměstí
Malá informovanost
Záporné PR (Public relation)

Připomínky?
spolupráce se SP, HK – aktivní hledání
vhodných podnikatelských subjektů
přes dotace - koupaliště? Odkoupení
a obnova původního nebo nové?
pečecká Kysibelka - odkup pramene,
vrtu. (pokud je nezávadný) a v lesíku
vytvořit něco rekreačního
fantazie - odkup Domku a také s tím
něco provést
máme-li podpořit cestovní ruch, tak
by stálo za to podpořit vznik malého
penzionu
veřejné záchodky - pokud je člověk
např. na náměstí, tak je obtížné stihnout a požádat o klíček na nádraží
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Bezpečnost (drogy, “živly”)
Dotační politika
Odliv pracovních sil
Vysoká legislativní a kontrolní zátěž

Připomínky?
bylo by dobré nějak (babo, raď) podpořit vznik nových pracovních míst a
lépe komunikovat s podnikateli (i v
okolních vesnicích) a pokusit se zajistit, aby Pečky byly skutečným centrem regionu a lidé, pracovníci, se k
nám sjížděli více (alespoň vyrovnat
deficit, když ráno odjede půlka města)
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5.2. Příprava SWOT
Viz kapitoly 1.2 Harmonogram pracovních skupin, 2. Návrhová část aktualizace
strategického plánu (včetně 2.1 Výstupy pracovních skupin, 4. Návrhová část aktualizace strategického plánu.

5.3. Dotazníkové šetření (občané, podnikatelé, neziskové organizace)
Viz samostatná příloha.

5.4. Akční plán
5.4.1. Prioritní oblast rozvoje:
rozvoje: Sport, kultura, školství, sociální služby
Název Aktivity

Termín

realizovat akci Mašinka

2016

realizovat akci Mašinka

2017

realizovat akci Den města

2016

realizovat akci Den města

2017

realizovat akci Adventní slavnosti

2016

realizovat akci Adventní slavnosti

2017

realizovat akci Vítání jara

2016

realizovat akci Vítání jara

2017

realizovat akci Silvestr - ohňostroj

2016

realizovat akci Silvestr - ohňostroj

2017

realizovat Novoroční pochod

2016

realizovat Novoroční pochod

2017

zvážit další možnosti akcí ve městě

2017

zajistit finanční podporu Kulturního střediska a knihovny formou dotací z rozpočtu města
zajistit finanční podporu Kulturního střediska a knihovny formou dotací z rozpočtu města

2016
2017

zpracovat analýzu stávajícího využití Kulturního střediska a možného rozvoje

2017

využít lépe evangelický kostel - navázat komunikaci s farním sborem

2016

zpracovat analýzu stávajícího využití prostor VCP i zahrady pro potřeby vzdělávání a volnočasových aktivit a možného rozvoje

2017

zateplení budovy

2016

zvážit vybudování muzea

2017

revitalizovat a dovybavit přilehlý dvůr VCP

2017

nastavit systém propagace města na sociálních sítích
využívat mailing pro informování občanů (rozhlas, PN)

2016
2016

vybudování denního stacionáře

2017

zřízení pozice

2016

práce sociálního pracovníka

2017

koupit novou koupací vanu pro imobilní uživatele PS

2016

zajistit finanční podporu sociálních služeb formou dotací z rozpočtu města

2016

zajistit finanční podporu sociálních služeb formou dotací z rozpočtu města

2017

zajistit pravidelné přednášky v ZŠ

2016

zajistit pravidelné přednášky v ZŠ

2017

zajistit pravidelné testování na drogy v ZŠ

2016

zajistit pravidelné testování na drogy v ZŠ

2017

navýšit kontrolní činnost - prevence prodeje alkoholu

2016

navýšit kontrolní činnost - prevence prodeje alkoholu

2017

pokračovat v projektu Pečky bezpečně - spolupráce s ÚP

2016

151

Zpracování Strategického plánu rozvoje města Pečky pro roky 2016-2026

pokračovat v projektu Pečky bezpečně - spolupráce s ÚP

2017

realizovat nadále běžeckou akci Pečecká desítka

2016

realizovat nadále běžeckou akci Pečecká desítka

2017

realizovat nadále cyklistickou akci Pečecká stovka

2016

realizovat nadále cyklistickou akci Pečecká stovka

2017

zajistit finanční podporu spolků a akcí formou dotací z rozpočtu města

2016

zajistit finanční podporu spolků a akcí formou dotací z rozpočtu města

2017

zmapovat stávající akce - vedení města

2017

provázat realizované akce s Kalendářem - viz L.5.2

2017

vytipovat případné možnosti dalších akcí - Sportovní komise

2017

zajistit integraci Romů formou sportovních akcí

2016

zajistit integraci Romů formou sportovních akcí
zajistit finanční podporu sportovních areálů (hala a venkovní areál) formou dotací z rozpočtu města
zajistit finanční podporu sportovních areálů (hala a venkovní areál) formou dotací z rozpočtu města

2017

zpracovat analýzu stávajícího využití Sokoliště jako centra sportu "Pečky jih" a možného
rozvoje
ponechat pozemek za kostelem (pod Tescem) pro potřeby ZŠ a veřejnosti

zpracovat plán údržby a materiálního dovybavení objektů města a plán investic ve vazbě
na rozpočet města
U sánkovačky

2016
2017
2017
2016

2017
2017

realizovat vzdělávání seniorů

2016

realizovat vzdělávání seniorů

2017

zvážit možnosti lepších podmínek pro nábor učitelů

2017

zachovat Studijní fond ZŠ Pečky

2016

zachovat Studijní fond ZŠ Pečky

2017

rozvíjet spolupráci s partnerskými městy v oblasti školství (peer review)

2016

rozvíjet spolupráci s partnerskými městy v oblasti školství (peer review)

2017

zajistit finanční podporu MŠ a ZŠ formou dotací z rozpočtu města

2016

zajistit finanční podporu MŠ a ZŠ formou dotací z rozpočtu města

2017

zpracovat plán materiálního dovybavení škol (horizont 3 let)
zajistit možnosti parkování u školy

2016
2017

projektová dokumentace

2017

zpracovat analýzu - ředitelé škol a spolupráce EO

2017

využít prostory ZŠ příspěvková organizace (např. pro potřeby školní družiny) dle výsledků
L.4.2.5 a zpravované analýzy
vytvořit sportovní nebo relaxační prostor v areálu ZŠ
zajistit výstavbu školní kuchyně

2017
2017
2016

rekonstruovat příjezdové cesty ke škole a chodníky

2017

zajistit oplocení zahrady v MŠ - 1. etapa

2016

zpracovat databázi všech PO a spolků

2016

jmenovat odpovědnou osobu (styčný důstojník) pro tvorbu a aktualizaci databáze
zohlednit v systému dotací pro PO a spolky povinnost hlásit a prezentovat konané akce
(web, PN)
zajistit jednotné místo na prezentaci akcí PO a spolků (fyzicky i elektronicky)

2016

sladit termíny akcí jednotlivých PO a spolků ve vazbě na akce v okolí

2016

sladit termíny akcí jednotlivých PO a spolků ve vazbě na akce v okolí

2017
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5.4.2. Prioritní oblast rozvoje: Doprava, Infrastruktura
Název Aktivity

Termín

zpracovat koncepci rozvoje cyklostezek a cyklopruhů

2017

vybudovat stezku pro pěší a cyklisty Velké Chvalovice

2017

iniciovat jednání týkající se prostupnosti krajiny obcí v Pečeckém regionu

2017

zpracovat pasport komunikací, chodníků a přechodů

2017

zpracovat koncepci obnovy technického vybavení pro Pečecké služby

2017

doplnit vybavení Pečeckých služeb v návaznosti na předchozí bod

2016

doplnit vybavení Pečeckých služeb v návaznosti na předchozí bod

2017

zpracovat koncepci obnovy Hlavní třídy (Tř. 5. května, J. Švermy) ve vazbě na cyklostezky,
parkování

2017

zpracovat projektovou dokumentaci k rekonstrukci Sportovní, M. Alše, J. z Poděbrad

2017

rekonstruovat K. H. Borovského

2017

rekonstruovat ulice Dlouhá - Křivá

2017

rekonstruovat ulici Nová

2016

zvážit možnosti vytvoření OZV k parkování nákladních automobilů, těžkých strojů

zajistit lepší vlaková spojení: shromáždit podněty občanů a přednést při
úrovni kraje, ČD
zajistit lepší vlaková spojení: shromáždit podněty občanů a přednést při
úrovni kraje, ČD
zajistit lepší autobusová spojení: shromáždit podněty občanů a přednést
na úrovni kraje, dopravců (i ve spolupráci s okolními obcemi)
zajistit lepší autobusová spojení: shromáždit podněty občanů a přednést
na úrovni kraje, dopravců (i ve spolupráci s okolními obcemi)
Studie proveditelnosti

aktualizaci JŘ na
aktualizaci JŘ na
při aktualizaci JŘ
při aktualizaci JŘ

2017

2016
2017
2016
2017
2017

realizovat parkovací terminál u nádraží

2017

oslovit projektanta

2016

zpracovat koncepci revitalizace parku - dle Z.1.1.1 a dotací

2017

vybudovat u nádraží úschovnu kol - viz I.2.1.2

2017

zpracovat zadání ideové soutěže centra města - viz soutěž

2017

rozhodnutí o architektovi města

2016

platba za architekta města

2017

stabilizovat a udržet stávající zastavitelné území

2016

stabilizovat a udržet stávající zastavitelné území

2017
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5.4.3. Prioritní oblast rozvoje: Životní prostředí
Název Aktivity
Aktivity

Termín

zpracovat střednědobou koncepci revitalizace parku (1-3 roky) - viz I.2.2.1

2017

zpracovat materiál k rozvržení hřišť po celé ploše města

2017

provádět pravidelnou údržbu zeleně včetně zatravněných cest

2016

provádět pravidelnou údržbu zeleně včetně zatravněných cest

2017

řešit komunikaci města k občanům týkající se kácení a obnovy zeleně

2016

řešit komunikaci města k občanům týkající se kácení a obnovy zeleně

2017

nastavit podmínky na výsadbu zeleně na veřejných prostranstvích

2016

nastavit podmínky na výsadbu zeleně na veřejných prostranstvích

2017

zajistit výkup pozemků (Benešák - Kandie)

2016

zpracovat koncepci obnovy a vlastní rekonstrukce vody

2017

ověřit možnosti technologie na úpravu kvality vody

2016

1. etapa

2017

spolupracovat s povodím Labe a obcemi na revitalizaci Výrovky

2016

spolupracovat s povodím Labe a obcemi na revitalizaci Výrovky

2017

jednat s majiteli pozemků Pečeckého potoka ohledně vyčištění

2017

ověřit možnosti grantů na vsakovací nádrže

2017

řešit ovzduší - Fond rozvoje bydlení - výměna kotlů, půjčka na spoluúčast

2016

řešit ovzduší - Fond rozvoje bydlení - výměna kotlů, půjčka na spoluúčast

2017

spolupracovat s obcemi kvůli výtěžnosti u svozu kontejnerů nápojových kartonů

2016

spolupracovat s obcemi kvůli výtěžnosti u svozu kontejnerů nápojových kartonů

2017

zajistit osvětu v oblasti třídění odpadů

2016

zajistit osvětu v oblasti třídění odpadů

2017

posílit třídění odpadů, nastavit systém motivace k třídění

2016

posílit třídění odpadů, nastavit systém motivace k třídění

2017

ověřit systém environmentální výuky na ZŠ
provést analýzu počtu košů (včetně psích), docházkové vzdálenosti ke kontejnerům

2017
2016

zajistit lepší úklid chodníků v zimě

2016

zajistit lepší úklid chodníků v zimě

2017

zajistit úklid a čistotu komunikací

2016

zajistit úklid a čistotu komunikací

2017

řešit problematiku hluku v oblasti Saker

2017

doplnit město lavičkami (např. na Jiřího z Poděbrad, park, náměstí)

2016

doplnit město lavičkami (např. na Jiřího z Poděbrad, park, náměstí)

2017
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5.4.4. Prioritní oblast rozvoje: Podnikání, cestovní ruch
Název Aktivity

Termín

spolupracovat s majiteli pozemků v jejich snaze prodat pozemky

2016

spolupracovat s majiteli pozemků v jejich snaze prodat pozemky

2017

dohodnout prodej pozemků pro RIOCATH v případě předložení reálného podnikatelského
plánu
v rámci podpory drobných podnikatelů (zejména řemeslnických profesí) zpracovat databázi kontaktů a poskytovaných služeb

2017
2016

v návaznosti na bod 1.1.3 zajistit předání seznamu kontaktů do všech domácností

2017

provést analýzu potřeb obyvatelstva pro potenciální podnikatele - řemeslníky, služby

2017

zvážit možnost spolupráce s ÚP v rámci projektu "Šance pro mladé" pro zajištění bodů
1.1.3-1.1.6

2017

ve spolupráci s ÚP rozjet v VCP rekvalifikační kurzy

2016

ve spolupráci s ÚP rozjet v VCP rekvalifikační kurzy

2017

zajistit funkčnost zasílání aktualit a novinek na registrované maily

2016

zajistit funkčnost zasílání aktualit a novinek na registrované maily

2017

zvážit možnost zasílání aktualit a novinek na registrované sms
zpracovat Společný kalendář akcí (kultura, sport, vzdělávání) - viz Opatření L.5.2

2017
2017

zvážit možnosti zřízení mobilní aplikace na oznámování problémů ve městě

2017

ve vazbě na stávající cíle zvážit možnosti rozvoje Geocachingu

2017

zvážit možnosti projektového manažera

2016

platba za projektového manažera

2017
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Součásti aktualizovaného SP
Součást č. 1:

excelovský soubor SP Pecky celkem

Součást č. 2:

Výkazy zisku a ztrát vybraných zřizovaných organizací města

Zdroj informací
Podrobná analýza stanovisek cílových skupin – zjištění směru, jakým se bude proces tvorby strategického plánu ubírat
SWOT analýzy
Rozpočet města
Vize města Pečky
Územní plán města Pečky
Strategie MAS Podlipansko.
Webové stránky města Pečky
Webové stránky organizací zřizovaných městem
Webové stránky spolků a organizací působících ve městě Pečky
Webové stránky Středočeského kraje
http://www.uir.cz
http://monitor.statnipokladna.cz
https://vdb.czso.cz
http://www.risy.cz
http://www.obcepro.cz
http://mapy.crr.cz
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