
 
 

Projekt CZ.1.04/4.1.00/62.00008 

ELEKTRONICKÁ METODICKÁ PODPORA TVORBY ROZVOJOVÝCH 

DOKUMENTŮ OBCÍ 

 

 

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ŽELEZNÝ BROD 

 

ZÁZNAM 
 

1. jednání pracovní skupiny ustavené  

4.2.2013, 16:30, Městský úřad Železný Brod 

 

 

Účast členů PS:   dle prezenční listiny 

Účast za zpracovatele: Ing. Daniel Mach 

Další účastníci:  Mgr. Lenka Patočková 

 

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

 

1) Prezentace programu jednání 

 

 Zdůvodnění potřebnosti a významu Programu rozvoje města (PRM) 

Město Železný Brod dosud nemá žádný programový dokument s výjimkou 

platného územního plánu. 

Do projektu „Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí 

se město zapojilo z důvodu získání metodické pomoci a také částečně z důvody 

zviditelnění města. 

 

 Informace o schválení záměru zpracovat PRM zastupitelstvem obce. 

Členové pracovní skupiny byli informování, že zastupitelstvo schválilo záměr 

zpracování Programu rozvoje města na svém jednání 10.12.2012 (usnesení č. 

95/12zm) 

 

 Informace o personálním zajištění zpracování PRM 

Zpracování PRM si zajišťuje město samostatně prostřednictvím odboru územního 

plánování a regionálního rozvoje. metodickou pomoc zajišťuje Ing. Petr Ponikelský 

a Mgr. Lenka Patočková 

 

 Prezentace obsahu PRM 

Prezentace obsahu PRM bude zajišťována především prostřednictvím webových 

stránek města pod odkazem 

http://www.zeleznybrod.cz/cz/obcan/dokumenty/rozvoj-mesta/program-rozvoje-

mesta.html   

Další prezentaci formou veřejné prezentace občanům bude zajištěna na min. 

2 veřejných jednáních a ve zkrácené verzi na jednání zastupitelstva 18.3. a 

6.5.2013. 

http://www.zeleznybrod.cz/cz/obcan/dokumenty/rozvoj-mesta/program-rozvoje-mesta.html
http://www.zeleznybrod.cz/cz/obcan/dokumenty/rozvoj-mesta/program-rozvoje-mesta.html


 

 Prezentace harmonogramu zpracování PRM 

Členové pracovní skupiny byli informováni o předběžném harmonogramu postupu 

prací na zpracování PRM: 

- 01/2013 – zpracování konceptu analytické části 

- 02-03/2013 - projednání v pracovních skupinách 

- 03/2013 - veřejná prezentace analytické části 

- 18.3.2013 - veřejná prezentace zastupitelům a veřejnosti 

- 04/2012 – dokončení zpracování analytické části a zpracování konceptu 

návrhové části 

- 04/2013 - projednání návrhové části v pracovních skupinách 

- 05/2013 - veřejná prezentace návrhové části 

- 05/2013 – finalizace programu rozvoje obce 

- 24.6.2013 - schválení programu rozvoje města 

 

 Zdůvodnění významu existence PS a popis její činnosti 

Členové pracovní skupiny byli seznámeni se základním postupem zpracování PRM 

a s představou, čím by se měla pracovní skupina zabývat. Jde především o : 

- definování slabých a silných stránek města, jeho příležitostí a hrozeb rozvoje, 

- připomínkování analytické části dokumentu, 

- zhodnocení podnětů občanů - posouzení důležitosti 

- rozhodnutí o výsledném pořadí námětů a připomínek, které bude předloženo 

zastupitelům města 

- spolupráci na tvorbě strategie rozvoje 

 

 Různé 

Členové pracovní skupiny projevili zájem o seznámení se s platným územním 

plánem. Byla dohodnuta pracovní schůzka v pondělí 11.2.2013.  

 

 

2) Dále byly prezentovány následující otázky, dle kterých následně probíhala věcná 

diskuse přítomných 

 

• CO V OBCI NEJVÍCE CHYBÍ? 

• CO POVAŽUJETE ZA NEJVĚTŠÍ PROBLÉM OBCE? 

• CO VNÍMÁTE JAKO NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCH OBCE V POSLEDNÍCH 5 LETECH? 

• NEJVĚTŠÍ „KOSTLIVEC VE SKŘÍNI“? 

• V ČEM VIDÍTE NEJVĚTŠÍ PŘEDNOSTI OBCE? 

• V ČEM VIDÍTE NEJVĚTŠÍ ROZVOJOVÝ POTENCIÁL OBCE? 

• JAK VIDÍTE SVOU OBEC V KONKURENCI OKOLNÍCH OBCÍ? 

 

Členové pracovní skupiny navrhli zorganizování ankety mezi občany města ke zjištění 

názorů na rozvojové možnosti města. Anketní lístek s výše uvedenými dotazy bude 

zveřejněn na webu města a bude k vyzvednutí na Informačním středisku. Vzhledem 

k termínům zpracování dokumentu byla dohodnuta jen krátká lhůta pro odpovědi 

do ankety, a to do 20.2.2013.  

Jak je myšleno srovnání Železného Brodu s okolními obcemi? Železný Brod by se měl 

srovnávat s obdobně velkými městy - Tanvald, Semily, Turnov. 



3) Hlavní výstupy / podněty z diskuse: 

Kromě výše uvedeného členové pracovní skupiny začali sami definovat problémy, 

které je ve městě trápí, a které by se měly stát součástí dokumentu, především SWOT 

analýzy : 

1. Chybí obchvat města, nebo alespoň centra města. 

2. Dochází k vykrádání objektů - rodinných domů a obchodů, nízká úroveň 

bezpečnosti ve městě. 

3. Špatný stav mostu přes Jizeru - ve vozovce jsou díry a voda ostřikuje pěší. 

4. Špatný stav Malého náměstí - není vydlážděné, bylo by vhodné pro vánoční 

koncerty, které se konají před radnicí, kde je ale hluk z dopravy. 

5. Hotel Crystal - měly by se prověřit podmínky provozu obchodu v přízemí. Asi 

to není v souladu s požárními předpisy. 

6. Chybí levné ubytování pro turisty 

Poznámka k bodu - při diskusi bylo zjištěno, že spíše chybí jeho propagace, 

protože přes sezónu kapacity jsou (např. v domově mládeže). 

7. Chybí místní televize - zajištění lepší informovanosti 

8. Mělo by se jednat o využití starého objektu Kolory u náhonu. 

9. Objekt č.p. 350 na Poříčí - je nutná rekonstrukce, je to ostuda města a přitom 

jde o pohledově výraznou budovu. 

10. Měl by se řešit stav silnice I/10 ve Dvírkách - tvoří se velké louže, chybí 

odvodnění. 

11. Srovnání s okolními městy - Železný Brod nemá nemocnici, je zde poliklinika, 

ale ta nemá služby 24 hodin. V případě akutní potřeby je třeba dojet do jiného 

města. 

12. Je zde nedostatek pracovních míst. 

13. Ve městě je jen jedna střední škola. Město musí průběžně sledovat dění, aby 

nedošlo k jejímu přemístění nebo sloučení s jinou školou. Prospělo by rozšíření 

školy. 

14. Snižuje se počet zubních ordinací a zubních lékařů. Město by mělo zkusit 

hledat formu, jak sem zubní lékaře „přitáhnout“. 

15. Přesunout knihovnu do budovy výměníku, nebo jiného vhodného objektu. 

Budova na Poříčí i místo jsou nevhodné. 

16. Hledat využití objektů Technoskla - Exathermu. 

17. Vybudovat více parkovacích míst v centru města pro krátkodobé návštěvníky.  

Poznámka k poslednímu bodu - budovat nová místa, nebo jen chybí nasměrování 

návštěvníků na Jiráskovo nábřeží, kde parkoviště nebývá plně obsazené? 

 

 

 

 

Záznam zpracoval:  

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

 

Datum zpracování záznamu: 

12.2.2013 

 

Datum a způsob rozeslání účastníkům jednání: 

13.3.2013, rozesláno e-mailem a poštou společně s pozvánkou na 2.jednání 


