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Vysv tlení
Alšova jiho eská galerie v Hluboké nad Vltavou.
Iniciativa Evropského spole enství na podporu mezinárodní a
p íhrani ní spolupráce.
Kulturní centrum Panorama Hluboká nad Vltavou.
Iniciativa Evropského spole enství na podporu rozvoje místních
partnerství ve venkovských mikroregionech – místních ak ních
skupin.
Svazek obcí, zde Svazek obcí Bud jovicko – Sever.
Spole nost sdružující reprezentanty neziskového (nap . obce,
mikroregiony, nevládní neziskové organizace) a ziskového sektoru,
zde Místní ak ní skupina Hlubocko – Lišovsko, o.p.s.
M stský ú ad Hluboká nad Vltavou.
Opat ení (strategické opat ení).
Opera ní program Rozvoj lidských zdroj .
Priorita (strategická priorita).
Public Private Partnership – partnerství ve ejného a soukromého
sektoru, forma spolupráce obce a podnikatel .
Profil m sta Hluboká nad Vltavou.
Spole ný regionální opera ní program.
Strategie rozvoje m sta Hluboká nad Vltavou.
Analýza silných (anglicky Strength) a slabých (Weakness) stránek,
p íležitostí (Opportunities) a hrozeb (Threats).
Základní škola Hluboká nad Vltavou.
Mate ská škola Hluboká nad Vltavou.
Informa ní a komunika ní technologie.
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1 Úvod
1.1 Obecná východiska Strategie rozvoje m sta Hluboká nad Vltavou
Strategie rozvoje m sta Hluboká nad Vltavou (strategie) je dlouhodobým koncep ním
rozvojovým dokumentem m sta. Globálním cílem strategie je trvale udržitelný rozvoj
m sta, specifickými cíli pak vytvo ení podmínek pro r st ekonomiky, ochrana životního
prost edí a kulturn -historických památek, spokojenost ob an a vyvážený rozvoj
m sta.
Hlavními prioritami m sta pro následující desetiletí jsou následující strategické oblasti:
kvalita života, cestovní ruch, partnerství a lidské zdroje. Každá z priorit je napl ována
opat eními a ty pak konkrétními aktivitami (projekty).
Hluboká nad Vltavou by tak m la být m stem podporujícím místní podnikatelské aktivity a
p íliv investic, m stem podporujícím spole enské, kulturní a sportovní aktivity, m stem
d sledn vystupujícím proti všem formám znevýhodn ní, s vlastní sociální politikou
p edevším v i starším a zdravotn postiženým ob an m, ale i ve vztahu k d tem a mládeži,
m stem vyváženého rozvoje všech jeho územních ástí, m stem vzd lanosti, významn
využívajícím intelektuální potenciál ob an a institucí, m stem sportovních a rekrea ních
aktivit, m stem aktivn podporujícím tradice a tradi ní aktivity, zejména lesnictví, rybá ství a
myslivost, jakož i ochranu životního prost edí a historických památek, ale i m stem
informa ních a komunika ních technologií a moderních zp sob
ízení, podporujícím
progresivní spole enské trendy.
Takové jsou cíle rozvoje m sta v horizontu desetiletí. Zapojením co nejširšího spektra
ú astník p i zpracování bylo docíleno, že strategie bude dokumentem všech ob an ,
k realizaci cíl strategie to ovšem pochopiteln nesta í. Strategie musí být d sledn hájena
p i všech jednáních volených orgán m sta, musí být rovn ž závazným dokumentem pro
m stský ú ad a pro všechny subjekty ve vlastnictví a ve správ m sta, pokud jejich innost
zasahuje do samosprávné p sobnosti m sta. Strategie by m la být hájena, ale p edevším
realizována, jedin tak si získá d v ru ob an a mechanismy v ní obsažené podpo í
pr hlednost rozhodování na všech stupních ízení.
Strategie rozvoje m sta Hluboká nad Vltavou je dokumentem obecného charakteru
s dlouhodobým horizontem p sobení, proto bude strategii nutno každoro n aktualizovat
p edevším v oblasti konkrétních aktivit (projekt ). Strategie bude realizována s ohledem na
rozpo et m sta a dota ní možnosti.
V íme, že se nám pomocí strategického plánování rozvoje poda í navázat na úsp chy
dosažené b hem p edešlých let a že strategické plánování bude p edstavovat novou kvalitu
služeb pro všechny ob any a návšt vníky Hluboké nad Vltavou.

JUDr. Jan Šmidmayer
zástupce zpracovatele

Ing. Tomáš Jirsa
starosta m sta
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1.1.1 Vymezení p sobnosti
Dosavadní koncep ní a analytické dokumenty zd raz ují neexistenci strategického plánu
ekonomického rozvoje.1 Práv takovýmto dokumentem má být Strategie rozvoje m sta
Hluboká nad Vltavou, by její záb r je širší, nebo jejím cílem je trvale udržitelný rozvoj m sta
– rozvoj v oblasti ekonomické, sociální a environmentální.
Strategie rozvoje m sta Hluboká nad Vltavou je dokumentem podle ustanovení § 84 odst. 2
písm. a) zákona . 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení).
Strategie vzniká zapojením všech zainteresovaných stran – ob an
podnikatel a odborník .
Strategie se zam uje na
dokumentem.

a jejich zastupitel ,

ešení problémových okruh , není vyváženým popisným

P sobnost Strategie rozvoje m sta Hluboká nad Vltavou lze charakterizovat jako místní,
asovou, osobní a v cnou.
P sobnost Strategie rozvoje m sta Hluboká nad Vltavou
P sobnost
Místní p sobnost
asová p sobnost
Osobní p sobnost
V cná p sobnost

Definice
Územní obvod m sta Hluboká nad Vltavou.
Od 1.1. 2005 do 31. prosince 2014, s každoro ní aktualizací.
Všechny orgány m sta, nep ímo všechny subjekty na území m sta.
Všechny aspekty rozvoje m sta.

1.1.2 Základní prameny
Proces strategického plánování vycházel z n kolika významných zdroj informací. V rámci
procesu byly zahrnuty všechny obvyklé zdroje informací, v etn zajišt ní názor ob an .2
Základní prameny strategického plánování
Prameny
Výstupy ze zastupitelstva m sta a rady m sta a konzultace s leny t chto orgán
Výstupy z výbor zastupitelstva m sta a komisí rady m sta a konzultace s jejich leny
Písemné p ipomínky starosty m sta a pracovník m stského ú adu a konzultace s nimi
Anketa mezi ob any m sta a konzultace s aktivními ob any m sta
Odborné publikace v oblasti strategického plánování
Metodiky strategického plánování používané p i tvorb programových dokument EU
Strategické plány obcí, m st a mikroregion
Dosavadní analytické a popisné materiály o m stu Hluboká nad Vltavou
Další prameny uvedené v seznamu použité literatury

1

Nap . Koncepce využití majetku M sta Hluboká nad Vltavou, C.S. commerce service, a.s., eské Bud jovice,
erven 2002, str. 24, 25, 85, 86, 87, 89, 99.
2
Úplný seznam použité literatury obsahuje P íloha 3 Seznam použité literatury.
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1.2 Strategické oblasti
Strategickými oblastmi rozumíme oblasti p ednostního zájmu m sta, jejichž zhoršený stav by
se mohl významn promítnout do kvality fungování samosprávy.
Pro m sto Hluboká nad Vltavou byly navrženy tyto strategické oblasti: kvalita života, cestovní
ruch, partnerství a lidské zdroje. Strategické oblasti jsou definovány v následujících ástech.
1.2.1 Kvalita života
Strategická oblast Kvalita života zahrnuje oblast spole enských vztah a služeb, které mají
zásadní význam p edevším pro ob any m sta. Jedná se o vztah ob an a samosprávy,
zahrnující možnost zapojení ob an do rozhodování o v cech ve ejných, informovanost
ob an o postupu samosprávy a o postojích jednotlivých zastupitel , hodnocení práce
samosprávy a další související vztahy. Do oblasti kvality života ob an m sta dále náleží
úrove sociálních služeb, p edevším služeb v oblasti zdravotnictví, a v neposlední ad též
tématika bydlení. Tato úrove kvality života je st žejní p edevším pro starší a zdravotn
postižené ob any m sta. Kone n t etí úrovní kvality života je stav životního prost edí ve
m st . Zde p sobí p edevším kvalita ovzduší a hlu nost (intenzita automobilové dopravy) a
kvalita a rozsah ve ejné zelen a ve ejných prostranství, v etn míst k odpo inku a d tských
h iš .

1.2.2 Cestovní ruch
Strategická oblast Cestovní ruch je klí ovou oblastí p edevším pro m sto Hluboká nad
Vltavou. Trvale udržitelné formy cestovního ruchu jsou trendem, který ješt nedoznal svého
vrcholu. Proto práv forma cestovního ruchu má podstatný vliv na spokojenost ob an .
V rámci této strategické oblasti by m l být brán z etel p edevším na takové formy cestovního
ruchu, které mají pozitivní environmentální aspekt – nap . venkovská turistika (agroturistika,
hipoturistika) i cykloturistika. S t mito aktivitami souvisí oblast tradi ních aktivit v oblasti
cestovního ruchu, kde m sto Hluboká nad Vltavou disponuje komparativní výhodou
p edevším v oblasti myslivosti i rybniká ství. Zásadní problematikou je délka pobytu
návšt vník ve m st a koncentrace turistiky pouze do letních m síc . V této souvislosti je
pot eba podporovat takové produkty cestovního ruchu, které tento stav pomohou modifikovat
do p ijatelné podoby. Rovn ž cílený marketing a propagace jsou nástroji, kterými lze
významn podn covat poptávku po produktech cestovního ruchu mimo hlavní sezónu.

1.2.3 Partnerství
Strategická oblast Partnerství reaguje na vzr stající konkurenci formou koncentrace sil
s využitím synergického efektu. P edevším v ekonomické rovin je nezanedbatelnou
p íležitostí partnerství ve ejného a soukromého sektoru, tedy samosprávy a podnikatel .
Mezinárodní a p edevším evropská ( i st edoevropská) spolupráce je další z úrovní
partnerství, které však p ináší nejen ekonomický prosp ch, ale i p ísun informací a podn t ,
které lze využít k rozvoji m sta. Kone n t etí úrovní partnerství je snaha zapojit všechny
ob any a lokality, ve kterých žijí, do plánovaného rozvoje m sta. Všichni ob ané, v etn
ob an bývalých obcí, dnes místních ástí, mají právo aktivn vystupovat p i hájení svých
zájm a být partnerem samosprávy, p edevším ve vztahu k jednáním o p ípadných
investicích v dané lokalit .
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1.2.4 Lidské zdroje
Strategická oblast Lidské zdroje je širokou oblastí ingerence, p edstavující však velký
potenciál pro rozvoj m sta v dlouhodobém horizontu. V rámci m sta Hluboká nad Vltavou se
jedná zejména o oblast školství, volného asu d tí a mládeže, jejich zájmové innosti, v etn
organizovaného a neorganizovaného sportu. D raz kladený na r zné formy a stupn
vzd lávání by m l být prioritním zájmem ob an m sta i samosprávy. P i aktivizaci lidských
zdroj by m lo být v maximální mí e využíváno moderních informa ních a komunika ních
technologií, jakož i zp sob ízení a organizace práce.
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1.3 SWOT analýzy strategických oblastí
Analýza silných (anglicky Strength) a slabých (Weakness) stránek, p íležitostí (Opportunities)
a hrozeb (Threats) – SWOT analýza je nejužívan jším analytickým nástrojem v evropském
prost edí. SWOT analýza strategických oblastí je základním nástrojem ke stanovení opat ení
a z nich vyplývajících aktivit.

1.3.1 SWOT analýza strategické oblasti Kvalita života
SWOT analýza strategické oblasti Kvalita života
Silné stránky
1. Relativn nový domov d chodc
v centru m sta
2. Krizové centrum pro matku a dít
v Kostelci
3. Existence zdravotního st ediska v centru
m sta
4. Hlubocký zpravodaj jako informa ní
kanál m sta ve vztahu k ob an m
5. Nízká míra nezam stnanosti obyvatel
m sta
6. Dobré dopravní spojení a krátká
vzdálenost do krajského m sta umož uje
využívat tam jší služby
7. Relativn vysoká kvalita životního
prost edí
P íležitosti
1. Koncentrace sociálních služeb v centru
m sta
2. Využití dota ních možností v sociální
oblasti, v etn výstavby byt pro sociáln
slabší ob any
3. Využití ve ejných prost edk k postupné
p em n infrastruktury na bezbariérovou
4. Rekultivace skládky Zík v lom a
následné využití prostoru
5. Realizace myšlenky wellness centra
(lázní) ve m st
6. Využití alternativních zdroj energie
(p edevším biomasa)
7. V tší d raz na istotu m sta
8. Revitalizace dubových alejí a kulturní
krajiny v okolí m sta
9. Projekt Splavn ní Vltavy
10. Cestovní ruch ve m st

Slabé stránky
1. Absence domu s pe ovatelskou službou
2. Zhoršující se technický stav budovy
zdravotního st ediska
3. Neexistence dalších významných
informa ních kanál ve vztahu m sta
k ob anovi
4. Nízká míra zapojení ob an do
rozhodovacích proces
5. Chyb jící OV v Kostelci a
v Bavorovicích
6. Relativn složitá dopravní dostupnost
n kterých ástí m sta
7. Nedostatek byt pro mladé rodiny, drahé
bydlení
8. Chyb jící infrastruktura v bývalých obcích
9. Vodovod Hrozn jovice
Hrozby
1. Demografický vývoj (stárnutí populace)
2. Vysoká cena stavebních pozemk
zt žující možnost výstavby dom místním
ob an m
3. Nar stající intenzita automobilové
dopravy ve m st
4. Zvednutí hladiny eky Vltavy v souvislosti
s realizací projektu Splavn ní Vltavy
5. Rušení obchod s potravinami
v d sledku nár stu konkurence v krajském
m st
6. Financování sociálních aktivit na území
m sta
7. Jaderná elektrárna Temelín (nové bloky,
úložišt radioaktivního odpadu)
8. Spalovna odpadu Mydlovary
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1.3.2 SWOT analýza strategické oblasti Cestovní ruch
SWOT analýza strategické oblasti Cestovní ruch
Silné stránky
1. Proslulý státní zámek Hluboká nad
Vltavou
2. Jediná jiho eská zoologická zahrada
3. Další významné atraktivity (Alšova
jiho eská galerie, Lovecký záme ek
Ohrada aj.)
4. Relativn významná historie m sta
5. Kvalitní nabídka v oblasti sportovního
vyžití (v etn golfu a zimního stadionu)
6. KC Panorama jako centrum kulturního
d ní ve m st
7. Komparativní výhoda krajiny v oblasti
tradi ních aktivit jako jsou nap . výlovy
rybník , myslivost
8. Hn vkovická p ehradní nádrž a eka
Vltava
9. Blízkost eských Bud jovic
P íležitosti
1. Tvorba nabídky pro cestovní ruch mimo
hlavní sezónu
2. Realizace projekt k podpo e cestovního
ruchu mimo letní m síce (wellness
centrum, univerzita, sjezdovka aj.)
3. Prodej vstupenek na státní zámek
v centru m sta (informa ním st edisku),
rezerva ní systém
4. Výstavba nového informa ního st ediska
5. Komplexní využití Dvoru Vondrov pro
venkovskou turistiku
6. Využití d ímajícího potenciálu
Hn vkovické p ehrady pro cestovní ruch
7. Realizace cyklostezky EuroVelo
Hluboká nad Vltavou - Purkarec - Týn nad
Vltavou
8. Spolupráce s dalšími destinacemi
cestovního ruchu
9. Kongresová a incentivní turistika

Slabé stránky
1. Koncentrace turist pouze do letních
m síc
2. Chyb jící koncepce správy turistického
informa ního st ediska
3. Nedostate ná propagace nabídky m sta
4. Velmi krátká doba pobytu návšt vník ve
m st
5. M sto ne zcela reprezentující trasa turist
z centrálního parkovišt na státní zámek
6. Internetová stránka m sta – aktualizace
údaj
7. Nedostate ná kapacita ubytovacích
za ízení ve m st
8. Nedokon ení m stského informa ního
systému
Hrozby
1. Povodn a jiné živelné katastrofy
2. KC Panorama – konkurence kin
v krajském m st
3. Nedostate né využívání inovací a
komparativních výhod
4. Negativní d sledky cestovního ruchu pro
místní komunitu (životní prost edí,
soudržnost komunity aj.)
5. Negativní d sledky nevhodných forem
cestovního ruchu na stav životního prost edí
6. Nekomplexnost nabídky v oblasti
cestovního ruchu (paralelní a
nekoordinované aktivity)
7. Politické klima a globální ekonomické
prost edí
8. Jaderná elektrárna Temelín (nové bloky,
úložišt radioaktivního odpadu)
9. Spalovna odpadu Mydlovary
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1.3.3 SWOT analýza strategické oblasti Partnerství
SWOT analýza strategické oblasti Partnerství
Silné stránky
1. Možnost erpat dota ní prost edky
v rámci podpory mikroregionálních
seskupení
2. Existence t í partnerských m st
(N mecko, Švýcarsko, Rakousko)
3. Relativn významná podpora místním
sportovním klub m a dalším organizacím
4. Zkušenosti s PPP
5. Spolupráce se statutárním m stem
eské Bud jovice
P íležitosti
1. Navázání partnerské spolupráce
s dalšími m sty
2. erpání finan ních prost edk v rámci
programu EU pro p eshrani ní spolupráci
INTERREG
3. Partnerství samosprávy a podnikatel
4. Zapojení ob an do plánování rozvoje
5. Využití PPP pro erpání finan ních
prost edk ze strukturálních fond
6. erpání prost edk v programu
LEADER+ na projekty místní ak ní skupiny

Slabé stránky
1. Nedostate ná aktivita mikroregionu
Bud jovicko – Sever
2. Absence partnerské spolupráce s m sty
z východní Evropy
3. Chyb jící partnerské m sto z jiné než
n mecky hovo ící zem
4. Absence spolkového života ve vztahu
k partnerským m st m
5. Neexistence sdružení podnikatel
v cestovním ruchu jako partnera pro
samosprávu
Hrozby
1. Nevyužití prost edk EU v programu
INTERREG v d sledku absence rakouského
partnera
2. PPP jako riziková forma spolupráce
3. Politika samosprávy ve vztahu k vytvá ení
pr myslových zón ve m st
4. Nedostate né zapojení m sta do
spolupráce v rámci mikroregionu a místní
ak ní skupiny

11
G-PROJECT, s.r.o., A:

eská 141/66, 370 01 eské Bud jovice, T: (+420) 386 353 242, E: g-project@g-project.cz, W: www.g-project.cz

Strategie rozvoje m sta Hluboká nad Vltavou

1.3.4 SWOT analýza strategické oblasti Lidské zdroje
SWOT analýza strategické oblasti Lidské zdroje
Silné stránky
1. ZŠ Hluboká nad Vltavou
2. MŠ Hluboká nad Vltavou
3. St ední škola Townshend International
School
4. Integrovaná st ední škola
elektrotechnická
5. Kvalitní a široká nabídka sportoviš ve
m st
6. Relativn vysoké procento zapojenosti
d tí do zájmové innosti
7. Snadná dostupnost st edoškolského a
vysokoškolského vzd lání ve m st
eské
Bud jovice
P íležitosti
1. Projekt univerzity ve m st
2. Všestranná podpora informa ních a
komunika ních technologií
3. Všestranná podpora moderním
zp sob m ízení a organizace práce
4. Významn jší zapojení Townshend
International School do života m sta
5. Realizace turistického informa ního
st ediska s internetovým p ístupem
6. Internet do každé domácnosti

Slabé stránky
1. Neexistence významného ve ejn
p ístupného internetového st ediska
2. Stále relativn nízká úrove jazykových
znalostí ob an
3. Absence vysokého školství ve m st
4. Nízká míra spolupráce vzd lávacích
ústav

Hrozby
1. Nedokon ení areálu Townshend
International School v Zámostí (ubytovna,
t locvi na)
2. Stagnace školství ve m st do rutinní
podoby
3. Odchod talentovaných student z m sta
bez jejich následného návratu
4. Nedostate né využití finan ních
prost edk z ve ejných fond (nap . OP RLZ
a SROP)
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1.4 Vize rozvoje
Vizí rozvoje rozumíme stav, ve kterém by se m sto Hluboká nad Vltavou m lo nacházet
v p ípad , kdy budou napln ny všechny priority, opat ení a aktivity strategie.

1.4.1 Dlouhodobá vize rozvoje m sta
Dlouhodobá vize rozvoje m sta Hluboká nad Vltavou:
M sto respektující princip trvale udržitelného rozvoje, spravedliv využívající své
p íjmy k dalšímu rozvoji infrastruktury a služeb pro ob any a návšt vníky m sta.
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1.5 Strategické cíle, priority a opat ení
Globálním strategickým cílem Strategie rozvoje m sta Hluboká nad Vltavou je:
•

trvale udržitelný rozvoj m sta.

Trvale udržitelným rozvojem m sta se rozumí rovnováha princip ekonomického, sociálního
a environmentálního. M sto se v této souvislosti zam í na podporu ekonomického rozvoje
m sta, p edevším v oblasti m kkých forem cestovního ruchu, vždy však v souladu se zájmy
ochrany p írody a krajiny chrán nými zvláštními právními p edpisy a v souladu se základními
sociálními principy. Takovýto rozvoj bude nabízet ob an m m sta nejlepší p íležitosti pro
aktivn a spokojen prožitý život. Specifickými strategickými cíly rozvoje m sta jsou:
•
•
•
•

vytvo ení podmínek pro r st ekonomiky,
ochrana životního prost edí a kulturn -historických památek,
spokojenost ob an ,
vyvážený rozvoj m sta.

Vytvá ením podmínek pro r st ekonomiky se rozumí p edevším podpora místních
podnikatel a podpora p ílivu investic zejména v oblasti rozvoje m kkých forem cestovního
ruchu.
Ochranou životního prost edí a kulturn -historických památek se rozumí p edevším
promítnutí environmentálních a kulturn -historických aspekt do všech forem rozhodování,
spolupráci s odbornými kapacitami p i tvorb a údržb kulturní krajiny a památek a v tší
zapojení a informovanost ob an o environmentálních a kulturn -historických otázkách.
Spokojeností ob an se rozumí stav, kdy majoritní ást ob an je spokojena se stavem
ve ejných záležitostí, p i emž menšina není k tomuto stavu výrazn v opozici.
Vyváženým rozvojem m sta se p edevším rozumí práce s celým územním obvodem m sta
jako s rozvojovým územím, zejména s ohledem na potenciál obcí ve správ m sta a dále
pak vyvážený rozvoj všech aktivit ve m st provozovaných, vždy s ohledem na zájem
místních ob an a organizací.
Strategické cíle budou dosahovány prost ednictvím strategických priorit a strategických
opat ení.

1.5.1 Strategické cíle
Globální strategický cíl a specifické strategické cíle
Úrove
Globální strategický cíl
Specifický strategický cíl 1
Specifický strategický cíl 2
Specifický strategický cíl 3
Specifický strategický cíl 4

Strategické cíle
Trvale udržitelný rozvoj m sta
Vytvo ení podmínek pro r st ekonomiky
Ochrana životního prost edí a kulturn -historických památek
Spokojenost ob an
Vyvážený rozvoj m sta
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1.5.2 Strategické priority
Strategické priority
íslo
Priorita 1
Priorita 2
Priorita 3
Priorita 4

Priorita
Kvalita života
Cestovní ruch
Partnerství
Lidské zdroje

Po et opat ení
3
5
3
3

1.5.3 Strategická opat ení
Strategická opat ení
Priority
P 1: Kvalita života

Opat ení
O 1.1 Rozvíjet spolupráci m sta a ob an , zajistit informovanost
ob an a jejich zapojení do rozhodování
O 1.2 Podporovat rozvoj sociálních a zdravotních služeb ve m st
O 1.3 Zajistit vyšší standard ochrany životního prost edí ve m st

P 2: Cestovní ruch

P 3: Partnerství

P 4: Lidské zdroje

O 2.1 Podporovat rozvoj ekologicky šetrných forem cestovního ruchu
O 2.2 Podporovat tradi ní aktivity v oblasti cestovního ruchu a využít
komparativních výhod m sta s ohledem na cestovní ruch
O 2.3 Prodloužit turistickou sezónu a dobu pobytu návšt vník ve
m st
O 2.4 Realizovat projekt Revitalizace m sta v souladu s principy
trvale udržitelného rozvoje
O 2.5 Využít všech dostupných p íležitostí k zajišt ní propagace
m sta
O 3.1 Podporovat partnerství ve ejného a soukromého sektoru p i
rozvoji m sta
O 3.2 Rozvíjet mezinárodní i regionální spolupráci na všech úrovních
O 3.3 Podporovat rozvoj celého územního obvodu m sta ve
spolupráci s ob any p íslušných ástí m sta
O 4.1 Podporovat rozvoj všech forem školství a pé e o d ti a mládež
O 4.2 Podporovat vytvá ení nových pracovních míst
O 4.3 Využívat moderních informa ních a komunika ních technologií
a zp sob ízení pro další rozvoj lidských zdroj

15
G-PROJECT, s.r.o., A:

eská 141/66, 370 01 eské Bud jovice, T: (+420) 386 353 242, E: g-project@g-project.cz, W: www.g-project.cz

Strategie rozvoje m sta Hluboká nad Vltavou

2 Priorita 1: Kvalita života
2.1 Kvalita života ve m st
Sou asnou úrove kvality života ve m st popisuje Profil m sta Hluboká nad Vltavou, který
tvo í p ílohu . 1 Strategie rozvoje m sta Hluboká nad Vltavou.
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2.2 Opat ení 1.1
Opat ení 1.1 Rozvíjet spolupráci m sta a ob an , zajistit informovanost ob an a jejich
zapojení do rozhodování napl uje p edevším specifický cíl Spokojenost ob an .
2.2.1 Aktivity k realizaci opat ení 1.1
Priorita
Priorita 1
Kvalita života

Opat ení
Aktivita
Vstupy
Odpov dnost
Termín
3
4
Opat ení 1.1
Aktivita 1.1.1
Rozpo et projektu:
Internetová stránka
Rozvíjet spolupráci
5
m sta jako
m sta a ob an , zajistit
M sto:
informovanost ob an a fundamentální
jejich zapojení do
komunika ní nástroj Stav:6
samosprávy
rozhodování
Internetová stránka m sta jako pravideln aktualizovaný a d v ryhodný zdroj informací pro ob any a
návšt vníky m sta. Informace pro návšt vníky m sta budou zve ej ovány krom jazyka eského též v jazyce
anglickém a n meckém.
Pozn.:
Priorita
Priorita 1
Kvalita života

Opat ení
Aktivita
Vstupy
Odpov dnost
Termín
Opat ení 1.1
Aktivita 1.1.2
Rozpo et projektu:
Rozvíjet spolupráci
Využití dalších
m sta a ob an , zajistit
informa ních kanál
M sto:
informovanost ob an a ve vztahu
jejich zapojení do
k ob an m m sta
Stav:
rozhodování
Krom Hlubockého zpravodaje a internetové stránky m sta informovat ob any ješt t etím alternativním
informa ním kanálem. Jako možné se jeví nap . rozesílání sms zpráv na mobilní telefony zájemc v kombinaci
s využitím e-mailu i bezdrátový rozhlas.
Pozn.:
Priorita
Priorita 1
Kvalita života

Opat ení
Aktivita
Vstupy
Odpov dnost
Opat ení 1.1
Aktivita 1.1.3
Rozpo et projektu:
Zapojit ob any do
Rozvíjet spolupráci
m sta a ob an , zajistit
rozhodovacích
M sto:
informovanost ob an a proces
samosprávy ve v tší Stav:
jejich zapojení do
mí e než dosud
rozhodování
P ipravit plán zapojení ob an do rozhodovacích proces samosprávy zejména ve vztahu k jednání
zastupitelstva m sta, publikování výsledk jednání orgán m sta, možnost realizace anket a pr zkum
ve ejného mín ní, zapojení ob an do projekt realizovaných m stem etc.
Pozn.:

Termín

Priorita
Priorita 1
Kvalita života

Opat ení
Aktivita
Vstupy
Odpov dnost
Termín
Opat ení 1.1
Aktivita 1.1.4
Rozpo et projektu:
Rozvíjet spolupráci
Vn jší a vnit ní
m sta a ob an , zajistit
prost edí budovy
M sto:
informovanost ob an a radnice a kultura
jejich zapojení do
služeb
Stav:
rozhodování
Aktivita se zam í na vn jší (nap . postupná rekonstrukce budovy radnice) a vnit ní (nap . modernizace
pracovních pom cek) prost edí radnice a dále pak na napl ování kultury služeb jako stupn poskytovaného
servisu ob an m m sta.
Pozn.:

3

Pracovník/organizace.
M síc/rok.
5
Finan ní prost edky m sta nap . na daný rok.
6
Stav rozpracovanosti projektu: zahájeno, realizováno, dokon ováno, další.
4
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2.3 Opat ení 1.2
Opat ení 1.2 Podporovat rozvoj sociálních a zdravotních služeb ve m st napl uje
p edevším specifický cíl Spokojenost ob an a specifický cíl Vyvážený rozvoj m sta.
2.3.1 Aktivity k realizaci opat ení 1.2
Priorita
Priorita 1
Kvalita života

Opat ení
Opat ení 1.2
Podporovat rozvoj
sociálních a zdravotních
služeb ve m st

Aktivita
Aktivita 1.2.1
Realizace výstavby
domu
s pe ovatelskou
službou ve m st

Vstupy
Rozpo et projektu:

Odpov dnost

Termín

M sto:
Stav:

D m s pe ovatelskou službou by m l doplnit stávající infrastrukturu sociálních služeb ve m st . Náplní aktivity je
lokalizování vhodné plochy pro výstavbu, zpracování projektové dokumentace, zajišt ní finan ních prost edk
z externích zdroj a kone n samotná výstavba objektu. V první fázi analýza pot ebnosti.
Pozn.:
Priorita
Priorita 1
Kvalita života

Opat ení
Opat ení 1.2
Podporovat rozvoj
sociálních a zdravotních
služeb ve m st

Aktivita
Aktivita 1.2.2
Zabránit trvale se
zhoršujícímu stavu
objektu zdravotního
st ediska

Vstupy
Rozpo et projektu:

Odpov dnost

Termín

M sto:
Stav:

Zdravotní st edisko, a relativn nová stavba, je objekt se stále se zhoršujícím technickým stavem. Ve
st edn dobém horizontu je pot eba najít vhodného vlastníka ze soukromého sektoru i p ikro it k nutným
opravám. Ve zdravotním st edisku rovn ž chybí pot ebná infrastruktura, nap . výtah pro starší ob any.
Pozn.:
Priorita
Priorita 1
Kvalita života

Opat ení
Opat ení 1.2
Podporovat rozvoj
sociálních a zdravotních
služeb ve m st

Aktivita
Aktivita 1.2.3
Analyzovat dopravní
dostupnost bývalých
obcí a reagovat na
sou asné trendy

Vstupy
Rozpo et projektu:

Odpov dnost

Termín

M sto:
Stav:

Dopravní dostupnost obcí ve správ m sta je pot eba ešit komplexn ji. V této souvislosti je t eba p edevším
zvážit další možnosti integrovaného dopravního systému a ve vztahu k n kterým obcím též možnosti bezpe né
cyklodopravy (nap . Munice).
Pozn.:
Priorita
Priorita 1
Kvalita života

Opat ení
Opat ení 1.2
Podporovat rozvoj
sociálních a zdravotních
služeb ve m st

Aktivita
Vstupy
Odpov dnost
Termín
Aktivita 1.2.4
Rozpo et projektu:
Analyzovat
problematiku
M sto:
možnosti bydlení ve
m st a výstavby
Stav:
obecních byt
Se zvyšující se prestiží m sta roste i atraktivita a cena pozemk ve m st , což se m že negativn projevovat
v souvislosti se zamýšlenou výstavbou dom místními ob any. Na tuto situaci je pot eba reagovat,
pravd podobn výstavbou startovacích byt se státní podporou pro místní mladé ob any.
Pozn.:
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Priorita
Priorita 1
Kvalita života

Opat ení
Opat ení 1.2
Podporovat rozvoj
sociálních a zdravotních
služeb ve m st

Aktivita
Vstupy
Odpov dnost
Termín
Aktivita 1.2.5
Rozpo et projektu:
Podporovat širokou
nabídku sociálních
M sto:
služeb pro
znevýhodn né
Stav:
skupiny ob an
Podporovat rozvoj sociálních služeb jako je krizové centrum pro matku a dít v Kostelci, projekt sociálních
apartmán v Kostelci, projekty k odstra ování bariér atd. realizované ve m st v kontextu se sociální politikou
m sta a možnostmi m stského rozpo tu.
Pozn.:
Priorita
Priorita 1
Kvalita života

Opat ení
Opat ení 1.2
Podporovat rozvoj
sociálních a zdravotních
služeb ve m st

Aktivita
Aktivita 1.2.6
Projekt
Bezbariérové m sto
Hluboká nad
Vltavou

Vstupy
Rozpo et projektu:

Odpov dnost

Termín

M sto:
Stav:

V rámci projektu upravit chodníky a nástupišt autobus na bezbariérové, umístit výtah ve zdravotním st edisku,
zp ístupnit státní zámek t lesn postiženým návšt vník m, realizovat vyhlídkový okruh a v p ípad finan ních
možností realizovat další tvrdé (bezbariérová radnice) i m kké podprojekty (mapa pro handicapované).
Pozn.:
Priorita
Priorita 1
Kvalita života

Opat ení
Opat ení 1.2
Podporovat rozvoj
sociálních a zdravotních
služeb ve m st

Aktivita
Vstupy
Odpov dnost
Termín
Aktivita 1.2.7
Rozpo et projektu:
Vytvá et vhodné
podmínky pro
M sto:
fungování
nákupních možností Stav:
ve m st
V d sledku konkurence obchodních et zc v krajském m st dochází k úbytku menších prodejen, p edevším
potravin. Na tento trend je pot eba reagovat podporou investic do výstavby menších a st edních obchodních
dom ve m st , obcích a jejich bezprost edním okolí.
Pozn.:
Priorita

Opat ení
Opat ení 1.2
Podporovat rozvoj
sociálních a zdravotních
služeb ve m st

Aktivita
Aktivita 1.2.8
Podporovat
výstavbu a údržbu
d tských h iš ,
v etn sportovních

Vstupy
Rozpo et projektu:

Odpov dnost

Termín

M sto:
Stav:

Ve m st v sou asné dob existuje n kolik d tských h iš r zné úrovn , p i emž chybí kvalitní d tské h išt
v centru m sta. Problémem je dále jejich údržba. Aktivita by se m la zam it na návrh pokrytí m sta (v etn
obcí) a na systém jejich údržby. V rámci aktivity by m la být kladena priorita též na sportovní h išt .
Pozn.:
Priorita

Opat ení
Opat ení 1.2
Podporovat rozvoj
sociálních a zdravotních
služeb ve m st

Aktivita
Vstupy
Aktivita 1.2.9
Rozpo et projektu:
Bezpe né m sto a
boj proti vandalství a M sto:
drobné kriminalit
Stav:

Odpov dnost

Termín

Ve m st neexistuje ani kamerový systém, ani m stská policie. Cílem aktivity je nastolit diskusi nad jejich
pot ebností, p edevším ve vztahu k potírání drobné kriminality jako je vandalství, sprejerství, rušení no ního
klidu, delikty automobilist atd.
Pozn.:
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Priorita

Opat ení
Opat ení 1.2
Podporovat rozvoj
sociálních a zdravotních
služeb ve m st

Aktivita
Aktivita 1.2.10
Využívat p j ek
Státního fondu
rozvoje bydlení

Vstupy
Rozpo et projektu:

Odpov dnost

Termín

M sto:
Stav:

P j ky ze Státního fondu rozvoje bydlení jsou jednou z možností m sta, jak finan n podporovat oblast bydlení
ve m st . V minulých letech se tento zp sob ukázal jako jedna z efektivn jších forem podpory bydlení, proto by
m sto m lo dále na programu Státního fondu rozvoje bydlení participovat.
Pozn.:
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2.4 Opat ení 1.3
Opat ení 1.3 Zajistit vyšší standard ochrany životního prost edí ve m st napl uje
p edevším specifický cíl Ochrana životního prost edí a kulturn -historických památek.
2.4.1 Aktivity k realizaci opat ení 1.3
Priorita
Priorita 1
Kvalita života

Opat ení
Opat ení 1.3
Zajistit vyšší standard
ochrany životního
prost edí ve m st

Aktivita
Aktivita 1.3.1
Zklidn ní dopravy
v centru m sta

Vstupy
Rozpo et projektu:

Odpov dnost

Termín

M sto:
Stav:

Zklidn ní dopravy v centru m sta by m lo navázat na projekt cyklostezky na Masarykov t íd a úpravu ulice
Zborovská ur enou pouze pro zásobování. Zklidn ní dopravy bude vycházet z projektu Ing. Zenkla a bude
v souladu s dalšími projekty v rámci zast ešujícího projektu Revitalizace m sta Hluboká nad Vltavou.
Pozn.:
Priorita
Priorita 1
Kvalita života

Opat ení
Opat ení 1.3
Zajistit vyšší standard
ochrany životního
prost edí ve m st

Aktivita
Aktivita 1.3.2
Komplexní ešení
stezek a tras pro
cyklisty ve m st

Vstupy
Rozpo et projektu:

Odpov dnost

Termín

M sto:
Stav:

Aktivita by m la p isp t k definování kone né podoby cyklistických stezek a tras v obydlené ásti m sta,
p edevším s ohledem na vyúst ní stezky eské Bud jovice – Hluboká nad Vltavou a realizaci stezky EuroVelo,
dále pak v napojení stezky po Masarykov t íd na projekt zklidn ní dopravy v centru a napojení obce Munice.
Pozn.:
Priorita
Priorita 1
Kvalita života

Opat ení
Opat ení 1.3
Zajistit vyšší standard
ochrany životního
prost edí ve m st

Aktivita
Aktivita 1.3.3
istírna odpadních
vod v obci Kostelec
a Bavorovice

Vstupy
Rozpo et projektu:

Odpov dnost

Termín

M sto:
Stav:

Realizace OV v obci Kostelec a ve st edn dobém horizontu zajišt ní maximální míry išt ní odpadních vod na
území ve správ m sta by m la být azena ke st edn dobým prioritám rozvoje m sta. Projekt by m l být
významn podporován z externích finan ních zdroj .
Pozn.:
Priorita
Priorita 1
Kvalita života

Opat ení
Opat ení 1.3
Zajistit vyšší standard
ochrany životního
prost edí ve m st

Aktivita
Vstupy
Odpov dnost
Termín
Aktivita 1.3.4
Rozpo et projektu:
Reagovat na projekt
Splavn ní Vltavy
M sto:
tak, aby byl
v souladu se zájmy Stav:
m sta
Projekt turistického a dopravního splavn ní eky Vltavy m že být p ínosem pro m sto v nár stu po tu
návšt vník . M sto však nep ipustí, aby došlo ke zvednutí hladiny eky Vltavy a bude podporovat spolupráci
s investory v oblasti protipovod ové ochrany ob an . Projekt by m l p isp t k dalšímu zatraktivn ní m sta.
Pozn.:
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Priorita
Priorita 1
Kvalita života

Opat ení
Opat ení 1.3
Zajistit vyšší standard
ochrany životního
prost edí ve m st

Aktivita
Aktivita 1.3.5
Realizace projekt
protipovod ové
ochrany

Vstupy
Rozpo et projektu:

Odpov dnost

Termín

M sto:
Stav:

S využitím zkušeností z povodní roku 2002 realizovat takovou výstavbu protipovod ových opat ení, která
minimalizuje rizika povod ových škod ve m st . P i realizaci i projektové p íprav maximáln využívat externích
finan ních prost edk .
Pozn.:
Priorita
Priorita 1
Kvalita života

Opat ení
Opat ení 1.3
Zajistit vyšší standard
ochrany životního
prost edí ve m st

Aktivita
Aktivita 1.3.6
Zajistit svah
v Podskalí a využít
dané území

Vstupy
Rozpo et projektu:

Odpov dnost

Termín

M sto:
Stav:

Svah v Podskalí je nestabilní a z tohoto d vodu došlo i k faktickému zániku obydlené tvrti Podskalí. Realizací
zástavby v dané oblasti by došlo k propojení centra m sta se Zámostím, které dnes slouží p edevším jako oblast
pro bydlení.
Pozn.:
Priorita
Priorita 1
Kvalita života

Opat ení
Opat ení 1.3
Zajistit vyšší standard
ochrany životního
prost edí ve m st

Aktivita
Aktivita 1.3.7
Revitalizace
dubových alejí a
kulturní krajiny
v okolí m sta

Vstupy
Rozpo et projektu:

Odpov dnost

Termín

M sto:
Stav:

Aktivita si klade za cíl napomoci p i revitalizaci dubových alejí charakteristických pro krajinu Hlubocka. V rámci
aktivity bude pot eba navázat efektivní spolupráci s vlastníky pozemk a p íslušnými subjekty, projekt je nutné
realizovat s využitím dota ních prost edk . V rámci aktivity ešit též výsadbu na ve ejných prostranstvích.
Pozn.:
Priorita
Priorita 1
Kvalita života

Opat ení
Opat ení 1.3
Zajistit vyšší standard
ochrany životního
prost edí ve m st

Aktivita
Aktivita 1.3.8
Projekt isté m sto

Vstupy
Rozpo et projektu:

Odpov dnost

Termín

M sto:
Stav:

Aktivita se zam í na zvýšení d razu na istotu m sta, která je m ítkem p í vnímání m sta nejen jeho ob any,
ale i návšt vníky. V této souvislosti je p edevším pot eba ešit otázku psích exkrement a údržby ve ejné zelen
ve m st , dále pak oblast istoty v rámci celého územního obvodu m sta, nap . podél pozemních komunikací.
Pozn.:
Priorita
Priorita 1
Kvalita života

Opat ení
Opat ení 1.3
Zajistit vyšší standard
ochrany životního
prost edí ve m st

Aktivita
Vstupy
Odpov dnost
Termín
Aktivita 1.3.9
Rozpo et projektu:
Podpora
ekologických
M sto:
zp sob vytáp ní a
energetických audit Stav:
budov
Aktivita se zam í na iniciaci projekt k ekologizaci vytáp ní v rámci územního obvodu m sta, nap . s parciálním
využitím biomasy v n které z obcí. U m stských objekt budou provedeny energetické audity a jejich výsledky
budou náležit zhodnoceny.
Pozn.:
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Priorita
Priorita 1
Kvalita života

Opat ení
Opat ení 1.3
Zajistit vyšší standard
ochrany životního
prost edí ve m st

Aktivita
Aktivita 1.3.10
Maximální využití
ekologických
výrobk p i innosti
samosprávy

Vstupy
Rozpo et projektu:

Odpov dnost

Termín

M sto:
Stav:

Aktivita se zam í na využití recyklovaného papíru, vratných lahví, e-mailu místo b žné písemné korespondence
(nap . v rámci komunikace se zastupiteli m sta), minimalizace využití spot ebního zboží na jedno použití, t íd ní
odpadu atd.
Pozn.:
Priorita
Priorita 1
Kvalita života

Opat ení
Opat ení 1.3
Zajistit vyšší standard
ochrany životního
prost edí ve m st

Aktivita
Aktivita 1.3.11
Komplexní ešení
parkovacích ploch
ve m st

Vstupy
Rozpo et projektu:

Odpov dnost

Termín

M sto:
Stav:

V souvislosti s realizací nových objekt cestovního ruchu, jakož i se zm nou spole enského klimatu i nár stem
po tu návšt vníku, je t eba p istoupit ke komplexnímu ešení parkovacích ploch ve m st . Jedná se zejména o
lokality ZOO Ohrada, centrální parkovišt , sportovní areál v Podskalí a aktivity v projektu Revitalizace m sta.
Pozn.:
Priorita
Priorita 1
Kvalita života

Opat ení
Opat ení 1.3
Zajistit vyšší standard
ochrany životního
prost edí ve m st

Aktivita
Aktivita 1.3.12
Podpora trvale
udržitelné dopravy

Vstupy
Rozpo et projektu:

Odpov dnost

Termín

M sto:
Stav:

Podporovat finan n integrovaný dopravní systém, cyklistickou a p ší dopravu, omezovat dopravu
automobilovou, zlepšit dopravní obslužnost obcí.
Pozn.:
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3 Priorita 2: Cestovní ruch
3.1 Cestovní ruch ve m st
Sou asnou úrove cestovního ruchu ve m st popisuje Profil m sta Hluboká nad Vltavou,
který tvo í p ílohu . 1 Strategie rozvoje m sta Hluboká nad Vltavou.

24
G-PROJECT, s.r.o., A:

eská 141/66, 370 01 eské Bud jovice, T: (+420) 386 353 242, E: g-project@g-project.cz, W: www.g-project.cz

Strategie rozvoje m sta Hluboká nad Vltavou

3.2 Opat ení 2.1
Opat ení 2.1 Podporovat rozvoj ekologicky šetrných forem cestovního ruchu napl uje
p edevším specifický cíl Vytvo ení podmínek pro r st ekonomiky, specifický cíl Ochrana
životního prost edí a kulturn -historických památek a specifický cíl Vyvážený rozvoj
m sta.
3.2.1 Aktivity k realizaci opat ení 2.1
Priorita
Opat ení
Priorita 2
Opat ení 2.1
Cestovní ruch Podporovat rozvoj
ekologicky šetrných
forem cestovního ruchu

Aktivita
Aktivita 2.1.1
Rozvoj cyklistiky a
cykloturistiky na
území m sta

Vstupy
Rozpo et projektu:

Odpov dnost

Termín

M sto:
Stav:

Aktivita se zam í na dokon ení systému cyklostezek ve m st a obcích, zejména na tyto projekty: Hluboká –
Purkarec – Týn nad Vltavou, Bavorovice – Ohrada, Hluboká-Zámostí – Opatovice – Hrd jovice, HlubokáHv zdá e – Munice, Hluboká – . Bud jovice (sportovní areál) v etn služeb pro cyklisty a výstavby mobiliá e.
Pozn.:
Priorita
Opat ení
Priorita 2
Opat ení 2.1
Cestovní ruch Podporovat rozvoj
ekologicky šetrných
forem cestovního ruchu

Aktivita
Aktivita 2.1.2
Podpora dalších
forem ekologicky
šetrné mobility

Vstupy
Rozpo et projektu:

Odpov dnost

Termín

M sto:
Stav:

Aktivita se zam í na podporu rozvoje hipoturistiky (jízda na koních) a jejího zázemí, p ší turistiky a také na stále
více atraktivn jší využívání kole kových bruslí. Všechny tyty innosti by m ly být slad ny tak, aby jedna
negativn nezasahovala do druhé (nap . hipoturistika vs. cykloturistika na trase okolo Munického rybníka).
Pozn.:
Priorita
Opat ení
Priorita 2
Opat ení 2.1
Cestovní ruch Podporovat rozvoj
ekologicky šetrných
forem cestovního ruchu

Aktivita
Aktivita 2.1.3
Podpora venkovské
turistiky, zejména
agroturistiky

Vstupy
Rozpo et projektu:

Odpov dnost

Termín

M sto:
Stav:

Aktivita se zam í na iniciaci a podporu výstavby a rekonstrukce potenciálních center agroturistiky jako Dv r
Vondrov a p ípadn další p vodn zem d lské objekty. Vznik t chto center podpo í rozvoj hipoturistiky a m že
významn p isp t i k prodloužení turistické sezóny a doby pobytu návšt vník ve m st .
Pozn.:
Priorita
Opat ení
Priorita 2
Opat ení 2.1
Cestovní ruch Podporovat rozvoj
ekologicky šetrných
forem cestovního ruchu

Aktivita
Aktivita 2.1.4
Iniciovat využití
oblasti Hn vkovické
p ehradní nádrže
pro cestovní ruch

Vstupy
Rozpo et projektu:

Odpov dnost

Termín

M sto:
Stav:

D ímající potenciál Hn vkovické p ehradní nádrže by mohl p isp t k rozvoji obce Purkarec a tím pádem rozší it
nabídku m sta. Plánovaná EuroVelo cyklostezka Hluboká – Týn by umožnila ekologicky šetrné napojení oblasti,
která je jinak relativn velmi dob e dopravn dostupná.
Pozn.:
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Priorita
Opat ení
Priorita 2
Opat ení 2.1
Cestovní ruch Podporovat rozvoj
ekologicky šetrných
forem cestovního ruchu

Aktivita
Vstupy
Odpov dnost
Termín
Aktivita 2.1.5
Rozpo et projektu:
Spolupráce
s odbornými
M sto:
organizacemi a
ob anskými
Stav:
sdruženími
P i realizace projekt v oblasti cestovního ruchu by m l být vždy brán z etel k p ipomínkám odborné i laické
ve ejnosti a p edevším ke stanovisk m subjekt , které mají ochranu p írody jako hlavní nápl své innosti.
Vhodný zp sob komunikace m že eliminovat p ípadná nedorozum ní.
Pozn.:
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3.3 Opat ení 2.2
Opat ení 2.2 Podporovat tradi ní aktivity v oblasti cestovního ruchu a využít
komparativních výhod m sta napl uje p edevším specifický cíl Vytvo ení podmínek pro
r st ekonomiky.
3.3.1 Aktivity k realizaci opat ení 2.2
Priorita
Opat ení
Aktivita
Vstupy
Odpov dnost
Termín
Priorita 2
Opat ení 2.2
Aktivita 2.2.1
Rozpo et projektu:
Cestovní ruch Podporovat tradi ní
Výlovy rybník jako
aktivity v oblasti
produkt cestovního
M sto:
cestovního ruchu a
ruchu
využít komparativních
Stav:
výhod m sta
Podporovat tradi ní jiho eské výlovy rybník jako produkt cestovního ruchu. Postupn spojovat výlovy rybník
s tradi ními gastronomickými slavnostmi ve m st (týden rybích specialit) a navázat spolupráci s dalšími
významnými rybá skými centry v kraji.
Pozn.:
Priorita
Opat ení
Aktivita
Vstupy
Odpov dnost
Termín
Priorita 2
Aktivita 2.2.2
Rozpo et projektu:
Opat ení 2.2
Cestovní ruch Podporovat tradi ní
Podpora myslivosti
aktivity v oblasti
jako významného
M sto:
cestovního ruchu a
zdroje p íjm
využít komparativních
Stav:
výhod m sta
Rozsáhlé obory a bažantnice v územním obvodu m sta jsou významnou komparativní výhodou v nabídce
turistických produkt . Jejich využití pro širší klientelu je další p íležitostí pro rozvoj cestovního ruchu ve m st a
jeho okolí. V rámci aktivity bude podpo ena realizace tradi ních mysliveckých (ohradských) slavností.
Pozn.:
Priorita
Opat ení
Aktivita
Vstupy
Odpov dnost
Termín
Priorita 2
Opat ení 2.2
Aktivita 2.2.3
Rozpo et projektu:
Cestovní ruch Podporovat tradi ní
Otev ení
aktivity v oblasti
Židovského muzea
M sto:
cestovního ruchu a
ve m st a
využít komparativních
propagace
Stav:
výhod m sta
židovských památek
Projekt otev ení Židovského muzea p isp je k rozší ení nabídky v oblasti muzejních expozic a m že oslovit další
potenciální návšt vníky m sta. Komplexní produkt Židovské památky ve m st zahrnuje dále propagaci
židovského h bitova a židovské tvrti, s ohledem na finan ní prost edky i další aktivity.
Pozn.:
Priorita
Opat ení
Aktivita
Vstupy
Odpov dnost
Termín
Priorita 2
Aktivita 2.2.4
Rozpo et projektu:
Opat ení 2.2
Cestovní ruch Podporovat tradi ní
Propagace staveb
aktivity v oblasti
selského baroka
M sto:
v obcích
cestovního ruchu a
využít komparativních
Stav:
výhod m sta
Náves v Municích, domy v Bavorovicích a dalších obcích jsou tradi ním prvkem lidové architektury (selské
baroko). V tší propagace t chto památek m že p isp t k prodloužení doby pobytu návšt vník v okolí m sta a
rozší í tak nabídku atraktivit. V obcích se nachází i další zajímavé objekty, nap . Karl v Hrádek u Purkarce.
Pozn.:
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Priorita
Opat ení
Aktivita
Vstupy
Odpov dnost
Termín
Priorita 2
Aktivita 2.2.5
Rozpo et projektu:
Opat ení 2.2
Cestovní ruch Podporovat tradi ní
Každý rok jedna
aktivity v oblasti
socha i um lecké
M sto:
dílo ve m st
cestovního ruchu a
využít komparativních
Stav:
výhod m sta
Zkrášlování m sta um leckými díly by m lo mít pravidelný režim. V rámci aktivity se po ítá se zpracováním
rámcové koncepce lokalizace a podoby um leckých d l a následn s vyhlašováním um leckých sout ží i
poptávek, vždy s ohledem na mladé um lce a místní charakteristiku.
Pozn.:
Priorita
Opat ení
Aktivita
Vstupy
Odpov dnost
Termín
Priorita 2
Opat ení 2.2
Aktivita 2.2.6
Rozpo et projektu:
P íprava plochy pro
Cestovní ruch Podporovat tradi ní
aktivity v oblasti
po ádání kulturn M sto:
spole enských akcí
cestovního ruchu a
využít komparativních
Stav:
výhod m sta
Ve m st v sou asné dob chybí zainvestovaná venkovní plocha pro po ádání spole enských a kulturních akcí
typu koncerty, benátské noci a další formy oslav a festival . Prvotním úkolem aktivity by m lo být vytipování
takovéto plochy a následná podpora p ípadného investora. Klí ovou je problematika no ního klidu.
Pozn.:
Priorita
Opat ení
Aktivita
Vstupy
Odpov dnost
Termín
Priorita 2
Opat ení 2.2
Aktivita 2.2.7
Rozpo et projektu:
Cestovní ruch Podporovat tradi ní
Kultivace hlavní
aktivity v oblasti
turistické trasy
M sto:
cestovního ruchu a
centrální parkovišt
využít komparativních
– státní zámek
Stav:
výhod m sta
Hlavní turistická trasa z parkovišt na státní zámek není v dobrém stavu – hospodá sky využívaný objekt sýpky,
stav soukromých zahrad a dom v ulici Zborovská a Bezru ova, architektonicky nesouladný obchodní d m atd.
V dané souvislosti by bylo rovn ž vhodné nabídnout návšt vník m i alternativní trasy k zámku.
Pozn.:
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3.4 Opat ení 2.3
Opat ení 2.3 Prodloužit turistickou sezónu a dobu pobytu návšt vník
napl uje p edevším specifický cíl Vytvo ení podmínek pro r st ekonomiky.

ve m st

Aktivity k realizaci opat ení 2.3
Priorita
Priorita 2
Cestovní
ruch

Opat ení
Opat ení 2.3
Prodloužit turistickou
sezónu a dobu pobytu
návšt vník ve m st

Aktivita
Aktivita 2.3.1
Podpora po ádání
kongres a
incentivní formy
cestovního ruchu

Vstupy
Rozpo et projektu:

Odpov dnost

Termín

M sto:
Stav:

Po ádání kongres a pracovních i odborných setkání menšího rozsahu m že p isp t k oživení zájmu o m sto
mimo hlavní turistickou sezónu. V rámci aktivity by m ly být definovány objekty ve m st vhodné pro po ádání
této formy cestovního ruchu. Townshend International School, Hotel Štekl, Hotel Podhrad atd.
Pozn.:
Priorita
Priorita 2
Cestovní
ruch

Opat ení
Opat ení 2.3
Prodloužit turistickou
sezónu a dobu pobytu
návšt vník ve m st

Aktivita
Aktivita 2.3.2
Spole enský sál ve
m st

Vstupy
Rozpo et projektu:

Odpov dnost

Termín

M sto:
Stav:

Ve m st v sou asné dob chybí kvalitní spole enský sál vhodný k po ádání spole enských a kulturních akcí.
Cílem aktivity je podpo it výstavbu a provoz tohoto sálu.
Pozn.:
Priorita
Priorita 2
Cestovní
ruch

Opat ení
Opat ení 2.3
Prodloužit turistickou
sezónu a dobu pobytu
návšt vník ve m st

Aktivita
Vstupy
Odpov dnost
Termín
Aktivita 2.3.3
Rozpo et projektu:
Zimní sportovní
areál a propagace
M sto:
možností
sportovního vyžití
Stav:
v zimních m sících
Aktivita se soust edí na podporu služeb v oblasti sportu a aktivní rekreace v zimních m sících. Hlavním
momentem aktivity je realizace projektu zimního sportovního areálu se sjezdovou a bobovou dráhou v areálu
Zíkova lomu a marketingová propagace dalších služeb pro návšt vníky m sta v zim (zimní stadion etc.).
Pozn.:
Priorita
Priorita 2
Cestovní
ruch

Opat ení
Opat ení 2.3
Prodloužit turistickou
sezónu a dobu pobytu
návšt vník ve m st

Aktivita
Vstupy
Aktivita 2.3.4
Rozpo et projektu:
Infrastruktura pro
wellness a láze ství M sto:
ve m st
Stav:

Odpov dnost

Termín

Aktivita zahrnuje podporu projekt m v oblasti wellness a láze ství jako je výstavba wellness centra (lázní),
ubytovacích kapacit, infrastruktury pro aktivní relaxaci (sauny, solária, posilovny, squash a další). Hlavním
úkolem m sta v této oblasti není investování, nýbrž iniciace, propagace a všestranná podpora.
Pozn.:
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Priorita
Priorita 2
Cestovní
ruch

Opat ení
Opat ení 2.3
Prodloužit turistickou
sezónu a dobu pobytu
návšt vník ve m st

Aktivita
Aktivita 2.3.5
áste né otev ení
zámku i mimo
hlavní sezónu

Vstupy
Rozpo et projektu:

Odpov dnost

Termín

M sto:
Stav:

Státní zámek Hluboká nad Vltavou je p ední atraktivitou v rámci Jiho eského kraje, jeho – by jen áste né –
otev ení mimo hlavní sezónu by se jist velmi pozitivn projevilo u potenciálních návšt vník m sta. Otev ení
zámku m že nastartovat zájem návšt vník o další p ipravované služby v cestovním ruchu.
Pozn.:
Priorita
Priorita 2
Cestovní
ruch

Opat ení
Opat ení 2.3
Prodloužit turistickou
sezónu a dobu pobytu
návšt vník ve m st

Aktivita
Aktivita 2.3.6
Obnova zámecké
vinice a její
marketingové
využití

Vstupy
Rozpo et projektu:

Odpov dnost

Termín

M sto:
Stav:

Zámecká vinice založená p ed tém p ti sty lety tehdejším majitelem hlubockého panství Ond ejem Ungnadem
ze Suneka je stále v pam ti místních ob an . Vysázení nových sazenic a kvalifikovaná výroba vína poslouží
jako marketingová báze pro po ádání oblíbených vina ských slavností a košt .
Pozn.:
Priorita
Priorita 2
Cestovní
ruch

Opat ení
Opat ení 2.3
Prodloužit turistickou
sezónu a dobu pobytu
návšt vník ve m st

Aktivita
Aktivita 2.3.7
Spolupracovat se
ZOO Ohrada a
Loveckým muzeem
Ohrada

Vstupy
Rozpo et projektu:

Odpov dnost

Termín

M sto:
Stav:

Spolupracovat se ZOO Ohrada a Loveckým muzeem Ohrada p i tvorb ucelených produkt cestovního ruchu a
p i podpo e aktivit jednotlivých subjekt . Úkolem m sta bude p edevším zajistit propagaci ZOO Ohrada v rámci
svého informa ního a orienta ního systému.
Pozn.:

Priorita
Opat ení
Priorita 2
Opat ení 2.1
Cestovní ruch Podporovat rozvoj
ekologicky šetrných
forem cestovního ruchu

Aktivita
Aktivita 2.1.6
Podpora výstavby
nových ubytovacích
kapacit

Vstupy
Rozpo et projektu:

Odpov dnost

Termín

M sto:
Stav:

Ve m st je citelný nedostatek ubytovacích kapacit, zejména hotelového typu. Úkolem m sta je ú inná podpora
projekt podnikatelského sektoru p i realizaci t chto projekt . Mezi tyto projekty nap . pat í: rekonstrukce Hotelu
Podhrad, rozší ení restaurace Na R žku (Hotel Záviše z Falkenšt jna), rekonstrukce Knížecího Dvora atd.
Pozn.:
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3.5 Opat ení 2.4
Opat ení 2.4 Realizovat projekt Revitalizace m sta v souladu s principy trvale
udržitelného rozvoje napl uje p edevším specifický cíl Vytvo ení podmínek pro r st
ekonomiky a specifický cíl Vyvážený rozvoj m sta.
3.5.1 Aktivity k realizaci opat ení 2.4
Priorita
Priorita 2
Cestovní
ruch

Opat ení
Aktivita
Vstupy
Odpov dnost
Termín
Opat ení 2.4
Aktivita 2.4.1
Rozpo et projektu:
Realizovat projekt
Zast ešující projekt
Revitalizace m sta
Revitalizace m sta M sto:
v souladu s principy
Hluboká nad
trvale udržitelného
Vltavou
Stav:
rozvoje
Zast ešujícím projektem rozvoje m sta ve st edn dobém horizontu je projekt Revitalizace m sta, který zahrnuje
nap . výstavbu nového wellness centra (lázní), rekonstrukci stávajících objekt ve m st , zklidn ní dopravy
v centru m sta, podporu venkovské turistiky a další innosti vymezené ve speciálních aktivitách.
Pozn.:
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3.6 Opat ení 2.5
Opat ení 2.5 Využít všech dostupných p íležitostí k zajišt ní propagace m sta napl uje
p edevším specifický cíl Vytvo ení podmínek pro r st ekonomiky.
3.6.1 Aktivity k realizaci opat ení 2.5
Priorita
Priorita 2
Cestovní
ruch

Opat ení
Opat ení 2.5
Využít všech
dostupných p íležitostí
k zajišt ní propagace
m sta

Aktivita
Aktivita 2.5.1
Propagace m sta
v anglickém a
n meckém jazyce

Vstupy
Rozpo et projektu:

Odpov dnost

Termín

M sto:
Stav:

Všechny propaga ní materiály m sta vydávat krom eské mutace též v mutaci anglické a n mecké, p ípadn
též italské, francouzské, ruské i holandské; jde nap íklad o internetovou stránku, m stský informa ní a
orienta ní systém, brožurky a nabídky služeb v cestovním ruchu atd.
Pozn.:
Priorita
Priorita 2
Cestovní
ruch

Opat ení
Opat ení 2.5
Využít všech
dostupných p íležitostí
k zajišt ní propagace
m sta

Aktivita
Aktivita 2.5.2
Využít všech
možností
internetových forem
prezentace m sta

Vstupy
Rozpo et projektu:

Odpov dnost

Termín

M sto:
Stav:

Internetová forma propagace m sta je moderním, efektivním a ekonomickým prost edkem marketingu. V oblasti
tvorby internetové prezentace by m ly být sledovány dv roviny – rovina informa ní a rovina inovativní.
Internetová prezentace by m la být realizována formou outsourcingu.
Pozn.:
Priorita
Priorita 2
Cestovní
ruch

Opat ení
Opat ení 2.5
Využít všech
dostupných p íležitostí
k zajišt ní propagace
m sta

Aktivita
Aktivita 2.5.3
Dokon it m stský
informa ní a
orienta ní systém

Vstupy
Rozpo et projektu:

Odpov dnost

Termín

M sto:
Stav:

Dokon ení m stského informa ního a orienta ního systému by m lo zahrnovat dopln ní stávajícího systému o
další sm rovky – ke komer ním i nekomer ním cíl m, realizaci webové podoby systému, instalaci popisk
k významným objekt m a instalaci cedulí p i p íjezdových komunikacích s nabídkou hlavních služeb ve m st .
Pozn.:
Priorita
Priorita 2
Cestovní
ruch

Opat ení
Opat ení 2.5
Využít všech
dostupných p íležitostí
k zajišt ní propagace
m sta

Aktivita
Vstupy
Odpov dnost
Termín
Aktivita 2.5.4
Rozpo et projektu:
Spolupracovat
s odbornými
M sto:
subjekty a
významnými
Stav:
st edisky turistiky
V rámci propagace m sta p edevším ve vztahu k zahrani ním návšt vník m je nutno spolupracovat s odbornými
organizacemi cestovního ruchu, zejména s Jiho eskou centrálou cestovního ruchu, a významnými centry
turistiky jako jsou m sta eský Krumlov, T ebo , eské Bud jovice i obec Holašovice.
Pozn.:
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Priorita
Priorita 2
Cestovní
ruch

Opat ení
Opat ení 2.5
Využít všech
dostupných p íležitostí
k zajišt ní propagace
m sta

Aktivita
Aktivita 2.5.5
Podpora inovací na
všech úrovních

Vstupy
Rozpo et projektu:

Odpov dnost

Termín

M sto:
Stav:

Podporovat inovativní zp soby propagace m sta v rámci celkového positionigu m sta. V této oblasti je možno
využít i místní ob any a jejich iniciativy. V rámci aktivity nap . vydávat CD a videokazetu se základními
informacemi o nabídce m sta v cestovním ruchu.
Pozn.:
Priorita
Priorita 2
Cestovní
ruch

Opat ení
Opat ení 2.5
Využít všech
dostupných p íležitostí
k zajišt ní propagace
m sta

Aktivita
Aktivita 2.5.6
Turistické
informa ní st edisko
a destina ní
management

Vstupy
Rozpo et projektu:

Odpov dnost

Termín

M sto:
Stav:

Nové turistické informa ní st edisko je klí ovou aktivitou v rámci informa ní, propaga ní a marketingové podpory
cestovního ruchu ve m st . Postupn by m l ve m st vzniknout kvalitní destina ní management integrující
aktivity m sta a podnikatel v oblasti cestovního ruchu.
Pozn.:
Priorita
Priorita 2
Cestovní
ruch

Opat ení
Opat ení 2.5
Využít všech
dostupných p íležitostí
k zajišt ní propagace
m sta

Aktivita
Vstupy
Odpov dnost
Termín
Aktivita 2.5.7
Rozpo et projektu:
Poskytovat
ob an m p esné
M sto:
informace o
významu
Stav:
cestovního ruchu
Spolupráce ob an p i tvorb produkt cestovního ruchu je pozitivním faktorem. Ob ané by m li mít p ístup
k informacím o významu cestovního ruchu na rozvoj m sta a samospráva by m la aktivn tento význam
ob an m vysv tlovat s využitím všech dostupných komunika ních kanál .
Pozn.:
Priorita
Priorita 2
Cestovní
ruch

Opat ení
Opat ení 2.5
Využít všech
dostupných p íležitostí
k zajišt ní propagace
m sta

Aktivita
Aktivita 2.5.8
Aktivní a efektivní
komunikace se
subjekty v oblasti
cestovního ruchu

Vstupy
Rozpo et projektu:

Odpov dnost

Termín

M sto:
Stav:

Tato aktivita zahrnuje jak komunikaci s podnikateli v oblasti cestovního ruchu, tak se správci jednotlivých
atraktivit, v etn státního zámku. Samospráva by m la soustavn iniciovat založení asociace podnikatel
v cestovním ruchu jako partnera samosprávy v dané oblasti.
Pozn.:
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4 Priorita 3: Partnerství
4.1 Partnerství ve m st
Sou asnou úrove partnerství ve m st popisuje Profil m sta Hluboká nad Vltavou, který
tvo í p ílohu . 1 Strategie rozvoje m sta Hluboká nad Vltavou.
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4.2 Opat ení 3.1
Opat ení 3.1 Podporovat partnerství ve ejného a soukromého sektoru p i rozvoji m sta
napl uje p edevším specifický cíl Vytvo ení podmínek pro r st ekonomiky.
4.2.2 Aktivity k realizaci opat ení 3.1
Priorita
Priorita 3
Partnerství

Opat ení
Opat ení 3.1
Podporovat partnerství
ve ejného a
soukromého sektoru p i
rozvoji m sta

Aktivita
Vstupy
Aktivita 3.1.1
Rozpo et projektu:
P íprava
podnikatelských zón M sto:
a objekt
Stav:

Odpov dnost

Termín

P ipravovat podnikatelské zóny a objekty p edevším pro malé a st ední podnikatele z ad místních ob an .
Aktivita se zam í na p ípravu nevyužívaných i áste n zanedbaných ploch k realizace pr myslových zón
malého rozsahu pro lehký pr mysl a služby. Dále se aktivita zam í na p ípravu objekt k podnikání ve m st .
Pozn.:
Priorita
Priorita 3
Partnerství

Opat ení
Opat ení 3.1
Podporovat partnerství
ve ejného a
soukromého sektoru p i
rozvoji m sta

Aktivita
Vstupy
Odpov dnost
Termín
Aktivita 3.1.2
Rozpo et projektu:
Iniciace vytvo ení
asociace
M sto:
podnikatel
v cestovním ruchu
Stav:
ve m st
Asociace podnikatel v cestovním ruchu je dlouhodob diskutovanou otázkou. Její založení by pomohlo vytvo it
partnera pro orgány samosprávy ve v cech podpory podnikání a celkové koncepce rozvoje cestovního ruchu ve
m st .
Pozn.:
Priorita
Priorita 3
Partnerství

Opat ení
Opat ení 3.1
Podporovat partnerství
ve ejného a
soukromého sektoru p i
rozvoji m sta

Aktivita
Vstupy
Odpov dnost
Termín
Aktivita 3.1.3
Rozpo et projektu:
Iniciace partnerství
ve ejného a
M sto:
soukromého sektoru
v rámci konkrétních Stav:
projekt
Partnerství ve ejného a soukromého sektoru (PPP) m že být p ínosem pro realizaci projekt . M že probíhat
formou spolupráce, rozd lení úloh i spoluvlastnictví. Partnerství ve ejného a soukromého sektoru je možno
využít nap . v rámci projektu Revitalizace m sta Hluboká nad Vltavou. Je však t eba vnímat i jeho negativa.
Pozn.:
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4.3 Opat ení 3.2
Opat ení 3.2 Rozvíjet mezinárodní i regionální spolupráci na všech úrovních napl uje
p edevším specifický cíl Spokojenost ob an .
4.3.1 Aktivity k realizaci opat ení 3.2
Priorita
Priorita 3
Partnerství

Opat ení
Opat ení 3.2
Rozvíjet mezinárodní i
regionální spolupráci na
všech úrovních

Aktivita
Vstupy
Odpov dnost
Termín
Aktivita 3.2.1
Rozpo et projektu:
Prohloubit stávající
konstruktivní
M sto:
spolupráci
s partnerskými
Stav:
m sty
M sto má t i partnerská m sta, n mecký Neustadt an der Aisch, rakouský Grein an der Donau a švýcarský
Boligen. Na spolupráci je pot eba navázat iniciací dalších partnerských projekt v oblasti sportu, kultury a vým n
mládeže s možností využívat prost edk z fond Evropské unie (zejména INTERREG).
Pozn.:
Priorita
Priorita 3
Partnerství

Opat ení
Opat ení 3.2
Rozvíjet mezinárodní i
regionální spolupráci na
všech úrovních

Aktivita
Vstupy
Odpov dnost
Termín
Aktivita 3.2.2
Rozpo et projektu:
Navázat
partnerskou
M sto:
spolupráci
s m stem ve
Stav:
východní Evrop
Aktivní partnerství s m stem z východní Evropy bude p ísp vkem z naší strany k demokratizaci a modernizaci
východní Evropy.
Pozn.:
Priorita
Priorita 3
Partnerství

Opat ení
Opat ení 3.2
Rozvíjet mezinárodní i
regionální spolupráci na
všech úrovních

Aktivita
Vstupy
Odpov dnost
Termín
Aktivita 3.2.3
Rozpo et projektu:
Rozvíjet
mezinárodní
M sto:
spolupráci i mimo
platformu
Stav:
partnerských m st
Mezinárodní a p edevším evropská spolupráce je p ínosem pro rozvoj m sta. Mezinárodní spolupráce by se
m la zam it p edevším na d ti a mládež a jejich výuku k cizím jazyk m. Zde je možno využít kontakt
z Townshend International School v Zámostí.
Pozn.:
Priorita
Priorita 3
Partnerství

Opat ení
Opat ení 3.2
Rozvíjet mezinárodní i
regionální spolupráci na
všech úrovních

Aktivita
Aktivita 3.2.4
Aktivn ji využívat
platformu
mikroregionu a
místní ak ní skupiny

Vstupy
Rozpo et projektu:

Odpov dnost

Termín

M sto:
Stav:

Mikroregion Bud jovicko – Sever je svazkem obcí s právní subjektivitou, který je oprávn ným žadatelem o
dotace tam, kde m sto oprávn ným žadatelem být nemusí. Nejen z tohoto d vodu je na spolupráci v rámci
mikroregionu pot eba klást pat i ný d raz. Totéž se týká i Místní ak ní skupiny Hlubocko – Lišovsko, o.p.s.
Pozn.:
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4.4 Opat ení 3.3
Opat ení 3.3 Podporovat rozvoj celého územního obvodu m sta ve spolupráci
s ob any p íslušných ástí m sta napl uje p edevším specifický cíl Vyvážený rozvoj
m sta.
4.4.1 Aktivity k realizaci opat ení 3.3
Priorita
Priorita 3
Partnerství

Opat ení
Aktivita
Vstupy
Odpov dnost
Termín
Opat ení 3.3
Aktivita 3.3.1
Rozpo et projektu:
Podporovat rozvoj
Podporovat innost
celého územního
osadních výbor a
M sto:
obvodu m sta ve
zástupc bývalých
spolupráci s ob any
obcí jako partner
Stav:
p íslušných ástí m sta samosprávy
Osadní výbory i neformální zástupci bývalých obcí, dnes ástí m sta, by m ly být partnery pro samosprávu p i
tvorb rozpo tu m sta a ešení aktuálních i dlouhodobých otázek. Platformou pro komunikaci zástupc obcí je
komise rady m sta pro obce.
Pozn.:
Priorita
Priorita 3
Partnerství

Opat ení
Aktivita
Vstupy
Odpov dnost
Termín
Opat ení 3.3
Aktivita 3.3.2
Rozpo et projektu:
Podporovat rozvoj
Zajiš ovat
celého územního
dostate né
M sto:
obvodu m sta ve
podklady pro
spolupráci s ob any
rozhodování o
Stav:
p íslušných ástí m sta investicích v obcích
Každá investice v obci by m la být náležit zd vodn na. M že se jednat o výzkumy mezi místními obyvateli,
analýzu rozpo tu m sta podle jednotlivých obcí, podn ty osadních výbor i komise pro obce. Osadní výbor
obce by m l disponovat finan ními prost edky, které m že investovat do rozvoje obce.
Pozn.:

37
G-PROJECT, s.r.o., A:

eská 141/66, 370 01 eské Bud jovice, T: (+420) 386 353 242, E: g-project@g-project.cz, W: www.g-project.cz

Strategie rozvoje m sta Hluboká nad Vltavou

5 Priorita 4: Lidské zdroje
5.1 Lidské zdroje ve m st
Sou asnou úrove partnerství ve m st popisuje Profil m sta Hluboká nad Vltavou, který
tvo í p ílohu . 1 Strategie rozvoje m sta Hluboká nad Vltavou.
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5.2 Opat ení 4.1
Opat ení 4.1 Podporovat rozvoj všech forem školství a pé e o d ti a mládež napl uje
p edevším specifický cíl Spokojenost ob an a specifický cíl Ochrana životního prost edí
a kulturn -historických památek.
5.2.2 Aktivity k realizaci opat ení 4.1
Priorita
Opat ení
Priorita 4
Opat ení 4.1
Lidské zdroje Podporovat rozvoj
všech forem školství a
pé e o d ti a mládež

Aktivita
Aktivita 4.1.1
Podpora myšlence
univerzity a centra
celoživotního
vzd lání ve m st

Vstupy
Rozpo et projektu:

Odpov dnost

Termín

M sto:
Stav:

Projekt univerzity a centra celoživotního vzd lání ve m st je sou ástí projektu Revitalizace m sta Hluboká nad
Vltavou. Hlavním úkolem m sta je iniciovat a zprost edkovávat kontakty a podporovat investora v rámci
možností rozpo tu m sta, p edevším ve fázi p ípravy projektu.
Pozn.:
Priorita
Opat ení
Priorita 4
Opat ení 4.1
Lidské zdroje Podporovat rozvoj
všech forem školství a
pé e o d ti a mládež

Aktivita
Aktivita 4.1.2
Podpora spolupráce
vzd lávacích ústav
ve m st

Vstupy
Rozpo et projektu:

Odpov dnost

Termín

M sto:
Stav:

Ve m st existuje n kolik vzd lávacích ústav r zného vzd lávacího stupn a zam ení. Aktivita klade d raz na
spolupráci všech vzd lávacích ústav ve m st na spole ných projektech (nap . školní zpravodaj) nap . též
formou speciální komise rady m sta.
Pozn.:
Priorita
Opat ení
Priorita 4
Opat ení 4.1
Lidské zdroje Podporovat rozvoj
všech forem školství a
pé e o d ti a mládež

Aktivita
Vstupy
Odpov dnost
Termín
Aktivita 4.1.3
Rozpo et projektu:
Navazování
spolupráce
M sto:
s externími
vzd lávacími
Stav:
institucemi
Spolupráce s vysokými školami a dalšími vzd lávacími institucemi a jejich studenty na tvorb dokument o
m st (diplomové práce), na architektonické a vizuální podob m sta (pracovní pobyty student výtvarných škol
ve m st ) etc.
Pozn.:
Priorita
Opat ení
Priorita 4
Opat ení 4.1
Lidské zdroje Podporovat rozvoj
všech forem školství a
pé e o d ti a mládež

Aktivita
Aktivita 4.1.4
Vzd lávání a
výchova v oblasti
environmentální
problematiky

Vstupy
Rozpo et projektu:

Odpov dnost

Termín

M sto:
Stav:

Problematika environmentálního vzd lávání, výchovy a osv ty je upravena na státní i krajské úrovni, p esto si
zasluhuje i podporu na úrovni obce, p edevším v oblasti školství a volného asu d tí a mládeže. Výchova
k respektu k životnímu prost edí zahrnuje jak stránku teoretickou, tak praktickou (nap . sout ž v t íd ní odpadu).
Pozn.:
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5.3 Opat ení 4.2
Opat ení 4.2 Podporovat vytvá ení nových pracovních míst napl uje p edevším
specifický cíl Spokojenost ob an a specifický cíl Vytvo ení podmínek pro r st
ekonomiky.
5.3.1 Aktivity k realizaci opat ení 4.2
Priorita
Opat ení
Priorita 4
Opat ení 4.2
Lidské zdroje Podporovat vytvá ení
nových pracovních míst

Aktivita
Aktivita 4.2.1
Podporovat
vytvá ení nových
pracovních míst

Vstupy
Rozpo et projektu:

Odpov dnost

Termín

M sto:
Stav:

A koli míra nezam stnanosti ve m st pat í k nejnižším v rámci republiky, p esto má vytvá ení nových
pracovních míst sv j význam pro další rozvoj m sta. Aktivita bude realizována p edevším formou podpory
podnikatelských zám r – p ípravou ploch a objekt k podnikání.
Pozn.:
Priorita
Opat ení
Priorita 4
Opat ení 4.2
Lidské zdroje Podporovat vytvá ení
nových pracovních míst

Aktivita
Aktivita 4.2.2
Zprost edkovávat
pracovní místa
nezam stnaným
ob an m

Vstupy
Rozpo et projektu:

Odpov dnost

Termín

M sto:
Stav:

P estože zprost edkování pracovních míst nepat í k hlavním úkol m samosprávy, podpora aktivitám ú adu práce
je jist pozitivním p ísp vkem v boji s nezam stnaností. Aktivita bude realizována nap . formou pravidelného a
v asného informování zájemc o zam stnání v rámci informa ních kanál m sta (web, nást nka, zpravodaj aj.).
Pozn.:
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5.4 Opat ení 4.3
Opat ení 4.3 Využívat moderních informa ních technologií a zp sob ízení pro další
rozvoj lidských zdroj napl uje p edevším specifický cíl Spokojenost ob an a specifický
cíl Vytvo ení podmínek pro r st ekonomiky.
5.4.1 Aktivity k realizaci opat ení 4.3
Priorita
Opat ení
Aktivita
Vstupy
Odpov dnost
Termín
Priorita 4
Opat ení 4.3
Aktivita 4.3.1
Rozpo et projektu:
Lidské zdroje Využívat moderních
Podpora moderních
informa ních technologií technologií a
M sto:
a zp sob ízení pro
progresivních
další rozvoj lidských
zp sob ízení p i
Stav:
zdroj
innosti samosprávy
V oblasti innosti samosprávy by m l být kladen d raz na podporu moderních informa ních a komunika ních
technologií a progresivních a inovativních zp sob ízení organizace práce. V rámci aktivity by m l být využíván
též benchmarking a zahrani ní zkušenosti. Inspirujícím m stem je nap . Vsetín.
Pozn.:
Priorita
Opat ení
Aktivita
Vstupy
Odpov dnost
Termín
Priorita 4
Aktivita 4.3.2
Rozpo et projektu:
Opat ení 4.2
Lidské zdroje Využívat moderních
Podpora
informa ních technologií vybavenosti ZŠ
M sto:
a zp sob ízení pro
v oblasti IKT
další rozvoj lidských
v nadstandardní
Stav:
zdroj
podob
Základní škola Hluboká nad Vltavou by m la zam it svou pozornost sm rem k moderním trend m a od
nejnižších ro ník p ipravovat budoucí ob any na práci s informa ními a komunika ními technologiemi, zejména
prací na osobním po íta i, v etn kvalifikovaného využívání služeb sít Internet.
Pozn.:
Priorita
Opat ení
Aktivita
Vstupy
Odpov dnost
Termín
Priorita 4
Opat ení 4.3
Aktivita 4.3.3
Rozpo et projektu:
Lidské zdroje Využívat moderních
Podpora otev ení
informa ních technologií ve ejného
M sto:
a zp sob ízení pro
internetového místa
další rozvoj lidských
Stav:
zdroj
Ve ejné internetové místo, internetová kavárna, je aktivitou mající význam jak pro ob any m sta, tak pro
návšt vníky. Kvalitn vybavené ve ejn p ístupné internetové centrum tak m že být p ínosem i pro oblast
cestovního ruchu.
Pozn.:
Priorita
Opat ení
Aktivita
Vstupy
Odpov dnost
Termín
Priorita 4
Aktivita 4.3.4
Opat ení 4.3
Lidské zdroje Využívat moderních
Vzd lávání
informa ních technologií pracovník
samosprávy
a zp sob ízení pro
další rozvoj lidských
v oblasti práva a
zdroj
politik EU
Vstup eské republiky do Evropské unie p ináší krom výhod i nové požadavky v oblasti znalostí. Jedná se
p edevším o nové právní p edpisy i samotnou strukturu a hierarchii právních p edpis na úrovni EU. Dále pak se
jedná o znalosti z oblasti politik EU, zejména regionální politiky a strukturálních fond .
Pozn.:
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6 Implementace
6.1 Doba ú innosti strategie a její aktualizace
Strategie rozvoje m sta Hluboká nad Vltavou rozlišuje t i druhy aktualizace dokumentu:
aktualizaci volební, každoro ní a mimo ádnou.
Strategie rozvoje m sta Hluboká nad Vltavou je dokumentem s dobou ú innosti jednoho
volebního období voleb do obecních zastupitelstev. Po zvolení nového zastupitelstva bude
provedena aktualizace na všech úrovních strategie, zejména na úrovni zajišt ní a zpracování
nových podklad a analýz, strategických oblastí, cíl , priorit, opat ení i samotné vize rozvoje.
Tato aktualizace bude rovn ž vycházet ze záv re ného vyhodnocení ú innosti strategie a
z nové politické situace. Toto nic nem ní na tom, že dlouhodobá vize rozvoje je koncipována
v desetiletém horizontu.
Aktualizace každoro ní se soust edí na aktualizaci v oblasti aktivit – napln né aktivity budou
nahrazeny jinými, které však budou i nadále v souladu s vizí, cíly, prioritami a opat eními
strategie. Tato každoro ní aktualizace je provád na s ohledem na p ipravovaný rozpo et
m sta. Ve výjime ných p ípadech se aktualizace bude týkat i jednotlivých opat ení.
Aktualizace mimo ádná se bude provád t pouze v p ípad mimo ádných okolností, nap .
v p ípad živelných událostí i zásadní zm ny politického i ekonomického prost edí.
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6.2 Organiza ní a finan ní zajišt ní strategie
Každoro ní napl ování strategie bude vždy dáno rozpo tovými možnostmi m sta a konkrétní
aktivity se promítnou ve schváleném rozpo tu m sta.
Realizace akcí bude záviset na možnostech dopl kového (dota ního) financování, tedy na
souladu m stem zvolených aktivit, které se budou krýt s prioritami kraje, státu apod.
Hlavní d raz vždy bude brán na možnost zapojení soukromého sektoru a soukromých
investic pro napl ování strategických cíl , nebo soukromý sektor je vždy efektivn jší než
ve ejný a soukromé investice ve svém d sledku šet í m stský rozpo et.
Je úkolem komisí jako poradního orgánu rady, úkolem rady m sta, pracovník MÚ a hlavn
zastupitelstva každoro n vyhodnocovat, které z akcí uvedených ve strategii je možné v tom
kterém roce realizovat.
Monitoring pln ní strategie zajiš uje MÚ Hluboká nad Vltavou v rámci svých pravomocí a
povinností.
Doporu ení zpracovatele pro implementaci je p ílohou . 2 Strategie rozvoje m sta Hluboká
nad Vltavou.
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P ílohy:
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P íloha 2: Doporu ení pro implementaci
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