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 IMPLEMENTAČNÍ ČÁST 5

Program rozvoje města Dvůr Králové nad Labem je zpracováván pro období let 2016–2022. 

V dokumentu jsou zmiňovány i aktivity, u nichž je realizace předpokládána v období 2022 a dále.  

Je to z toho důvodu, že se s uskutečněním těchto aktivit ve městě v budoucnu počítá, nicméně  

do roku 2022 není reálné zajistit jejich realizaci. 

Pro úspěšné nastavení a praktické využití strategického dokumentu je nezbytné definovat a popsat 

následující systémy: 

 Systém řízení a organizačního zajištění naplňování Programu rozvoje 

 Systém financování Programu rozvoje 

 Systém aktualizace Programu rozvoje 

 Systém monitoringu a vyhodnocování realizace Programu rozvoje 

 

5.1 SYSTÉM ŘÍZENÍ A ORGANIZAČNÍHO ZAJIŠTĚNÍ NAPLŇOVÁNÍ PROGRAMU 

ROZVOJE 

Systém efektivního naplňování strategického plánu obecně může být zajištěn jedině díky 

jednoznačnému systému řízení. Bezpochyby to platí i pro tento rozvojový plánovací dokument. Jedná 

se tedy o zajištění postupného naplňování stanovené vize, strategických cílů, opatření a aktivit.  

Pro tyto účely byly stanoveny následující tři hierarchické úrovně systému řízení a organizačního 

zajištění naplňování Programu rozvoje (viz schéma 3). 

 

Řídicí skupina 

Řídicí skupina představuje hlavní orgán, který je zodpovědný za postupné naplňování Programu 

rozvoje. Řídicí skupina rozhoduje o tom, zda přijme/nepřijme a schválí/neschválí předložené 

rozvojové projekty (včetně jejich navrženého rozpočtu), které jsou v souladu se schváleným 

plánovacím dokumentem. Řídicí skupina dále určí osobu, tzv. garanta Programu rozvoje, jehož rolí 

bude iniciovat a koordinovat všechny činnosti spojené s realizací a aktualizacemi Programu rozvoje. 

Garant Programu rozvoje by měl být jeden z členů řídicí skupiny, příp. výkonného týmu. 
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SCHÉMA 3: ZNÁZORNĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ A ORGANIZAČNÍHO ZAJIŠTĚNÍ NAPLŇOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  
NA OBDOBÍ 2016–2022 

 

Poznámka: Role Zastupitelstva a Rady města Dvůr Králové nad Labem se budou v procesu naplňování Programu rozvoje řídit dle zákonem svěřených kompetencí.

Pracovní skupiny Výkonný tým Řídicí skupina 

Zastupitelstvo a 
Rada města DKNL 

Zástupce vedení města DKNL – vedoucí výkonného týmu 

tajemník MěÚ DKNL 

Pracovník úseku Krizového řízení MěÚ DKNL 

Vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ DKNL 

Vedoucí Odboru ekonomiky a majetku města MěÚ DKNL 

Vedoucí Odboru informatiky MěÚ DKNL 

Vedoucí Odboru obecní živnostenský úřad MěÚ DKNL 

Vedoucí Odboru rozpočtu a financí MěÚ DKNL 

Vedoucí Odboru rozvoje, investic a správy majetku MěÚ DKNL 

Vedoucí Odboru školství, kultury a sociálních věcí MěÚ DKNL 

Vedoucí Odboru všeobecné vnitřní správy MěÚ DKNL 

Vedoucí Odboru výstavby a územního plánování MěÚ DKNL 

Vedoucí Odboru životního prostředí MěÚ DKNL 

Podnikání  

a zaměstnanost 

Infrastruktura 

Cestovní ruch 

Volný čas 

Životní prostředí 

Školství 

Sociální oblast 
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Výkonný tým 

Výkonný tým je složen z představitelů města a vybraných zaměstnanců města. Vedoucím výkonného 

týmu je místostarostka města. Stěžejním úkolem výkonného týmu v procesu implementace 

Programu rozvoje je předkládat řídicí skupině konkrétní návrhy projektů a rozvojových aktivit, které 

jsou v souladu se schváleným strategickým dokumentem. Dalšími úkoly výkonného týmu jsou: 

monitoring a průběžné vyhodnocování naplňování jednotlivých aktivit a zajištění aktualizace 

Programu rozvoje (vlastními silami či za pomoci externí osoby). 

 

Pracovní skupiny 

V rámci tvorby Programu rozvoje města Dvůr Králové nad Labem na období 2016–2022 byly 

stanoveny tři pracovní skupiny, které byly nazvány podle klíčových oblastí rozvoje řešených v rámci 

Programu rozvoje: 

 Pracovní skupina Podnikání a zaměstnanost, Infrastruktura 

 Pracovní skupina Cestovní ruch, Volný čas, Životní prostředí 

 Pracovní skupina Školství, Sociální oblast 

Tyto skupiny byly složeny ze zástupců vedení města (starosta, zástupci z řad členů rady města, 

zastupitelé), zástupců jednotlivých odborů městského úřadu a též ze zástupců odborné veřejnosti, 

expertů vybraných vždy s ohledem na oblast řešení v rámci dané pracovní skupiny. 

Pracovní skupiny sehrály velmi významnou roli již při samotné tvorbě Programu rozvoje, neboť  

na setkáních těchto skupin byly projednávány jednotlivé návrhy, hodnoceny problémy, stanovena 

významnost opatření a aktivit apod., které byly navrženy zpracovateli dokumentu. 

V rámci procesu implementace bude stěžejním úkolem pracovních skupin předkládání stanovisek  

a doporučení ve vazbě na proces implementace Programu rozvoje (např. vyjádření k aktualizacím, 

apod.). 

 

Zapojení dalších subjektů 

Do procesu implementace Programu rozvoje budou zapojeny i další subjekty, které budou plnit 

funkci poradní. Ze subjektů lze jmenovat např. komise rady města, zástupce příspěvkových organizací 

zřízených městem, zástupce osadních výborů, zástupce zájmových spolků, zástupce z podnikatelské 

sféry, experty z řad odborné veřejnosti, apod. 
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5.2 SYSTÉM FINANCOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE 

Z hlediska naplňování jednotlivých projektových záměrů Programu rozvoje jsou nutné finanční 

prostředky. Realizace řady navržených aktivit se bezpochyby neobejde bez vnější finanční podpory. 

Proto je důležité využívat dostupné vnější finanční zdroje, jejichž příspěvek významně napomůže 

k jejich realizaci. 

 

Financování rozvojových aktivit lze zajistit třemi předpokládanými způsoby: 

1. Financování projektů výhradně z vlastních zdrojů – jednotlivé projekty jsou financovány 

výhradně z rozpočtu města. 

2. Financování projektů na bázi tzv. principu doplňkovosti – jednotlivé projekty jsou 

financovány z převážné části prostřednictvím externích finančních zdrojů a částečně 

z vlastních zdrojů. Externí finanční prostředky lze rozdělit na nevratné (dotace, granty)  

a vratné (úvěry, zápůjčky apod.). Především nevratné externí finanční prostředky představují 

velmi významný podíl finančních zdrojů, které jsou potřebné k realizaci daného projektu 

(mohou pokrýt až 85 či 90 % celkových nákladů projektu). Z pohledu externích zdrojů lze 

uvažovat o následujících zdrojích financování: 

 z rozpočtu Evropské unie – strukturální fondy EU 

 ze státního rozpočtu ČR 

 z rozpočtu Královéhradeckého kraje 

 ze soukromých kapitálových prostředků (bankovní úvěry, zdroje soukromého 

sektoru, prostředky nestátních neziskových organizací). 

3. Nepřímá podpora projektů – město Dvůr Králové nad Labem se nepodílí ani finančně, ani 

realizačně na přípravě a realizaci projektů. Role města je v tomto případě iniciační  

a komunikační, čímž napomáhá k prosazování daného projektového záměru. 

Vazby systému financování Programu rozvoje znázorňuje schéma 4. 
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SCHÉMA 4: VAZBY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ  
NAD LABEM NA OBDOBÍ 2016–2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

5.3 SYSTÉM AKTUALIZACE PROGRAMU ROZVOJE 

Nedílnou součástí implementace Programu rozvoje je i jeho aktualizace. Jedná se totiž o tzv. „živý“ 

dokument, který by měl být aktualizován v čase. Šestileté období představuje dlouhou dobu, během 

které může dojít k výrazným změnám, ať se jedná o pozitivní či negativní trendy vývoje. Z výrazných 

změn lze jmenovat např. zásadní změny v hospodářské či regionální politice EU, potažmo České 

republiky, změny v důsledku komunálních voleb apod. 

Aktualizace probíhá na základě vyhodnocení realizace Programu rozvoje města, pokud nastaly 

významné skutečnosti ohledně realizace. Jmenovat lze např. situaci, kdy na základě kontroly 

naplňování strategických cílů lze vypustit, upravit či doplnit opatření nebo aktivity. Může dojít 

i k pozměnění samotných strategických cílů. 

Komplexní aktualizaci Programu rozvoje je doporučeno provést podle potřeb samotného města, 

především pokud by nastaly výše jmenované skutečnosti. Pokud tyto skutečnosti nenastanou,  

ke komplexní aktualizaci Programu rozvoje by mělo dojít nejdříve v polovině plánovacího období,  

tj. po třech letech. Dílčí revize dokumentu mohou probíhat průběžně, nejlépe ke konci každého 

kalendářního roku, ve vazbě na formulování dalších realizačních akcí Programu rozvoje a ve vazbě  

na rozpočet města (jedná se především o úpravu předpokládaného časového harmonogramu, 

nákladů a zdrojů financování)87. 

                                                                 
87

 Zdroj: GaREP spol. s r.o., e-Rozvoj.cz, s.r.o. (2013): Metodika tvorby programu rozvoje obce. Ministerstvo  
pro místní rozvoj České republiky, 70 s. 

Rozpočet města 

Soukromé kapitálové 

prostředky 

Národní či krajské 

zdroje 

Zdroje EU 

Zdroje financování 
Projekty/rozvojové aktivity 

 Způsob financování 
 

Financování projektů 

výhradně z vlastních zdrojů 

 

Financování projektů na bázi 

tzv. Principu doplňkovosti 

 

Nepřímá podpora projektů 
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S aktualizací a dílčími revizemi souvisí pravidelná tvorba akčního plánu, kdy jsou každoročně 

zhodnoceny uskutečněné aktivity a rozpracován plán činností na další rok. Tvorba akčního plánu 

na  následující období, při využití zásobníku projektů, je úzce spjata s otázkou tvorby rozpočtu města. 

Aktualizace může být provedena buď dodatkem ke stávajícímu Programu rozvoje města, nebo přímo 

úpravou Programu rozvoje, čímž vznikne nová verze (vhodnější varianta). Je nezbytné uvést termín 

aktualizace a vyznačit provedené změny. 

Za zajištění aktualizace a dílčích revizí Programu rozvoje města Dvůr Králové nad Labem  

je zodpovědný výkonný tým. 

 

5.4 SYSTÉM MONITORINGU A VYHODNOCOVÁNÍ REALIZACE PROGRAMU 

ROZVOJE 

Systém monitoringu a vyhodnocování realizace Programu rozvoje města Dvůr Králové nad Labem  

je důležitou součástí celého strategického dokumentu. Pro hodnocení byla zvolena metoda 

indikátorů. V rámci této metody jsou předem stanoveny ukazatele, pomocí nichž dochází 

k průběžnému hodnocení dosažených změn v rámci implementace Programu rozvoje a tedy i evaluaci 

úspěšnosti strategie. Indikátorová metoda je v současné době hojně využívána, např. ve strategických 

dokumentech na úrovni kraje i celé České republiky či v operačních programech pro implementaci 

kohezní politiky EU. 

Pro potřeby Programu rozvoje města Dvůr Králové nad Labem na období 2016–2022 byly zvoleny dvě 

úrovně monitorovacích indikátorů: 

 Indikátor výsledku – dosažitelný realizací souboru opatření, projektů/aktivit. V rámci 

dokumentu se jedná o hierarchickou úroveň strategických cílů. 

 Indikátor výstupu – dosažitelný realizací konkrétního projektu/aktivity, tj. v rámci 

dokumentu se jedná o úroveň konkrétních navržených aktivit.  

 

U každého navrženého indikátoru je definována měrná jednotka, hodnota indikátoru v současnosti  

a hodnota požadovaného cílového stavu. Cílový stav představuje hodnotu, které chceme ke konci 

programového období dosáhnout (v některých případech je uvedena frekvence za určité časové 

období). Pokud je u indikátoru uvedena měrná jednotka ANO/NE, výchozí a cílový stav je hodnocen 

v nula-jedničkovém měřítku, kde nula znamená NE a jednička znamená ANO. 

Frekvence sledování indikátorů je doporučena následovně: u indikátorů výsledku je doporučeno 

provést hodnocení v polovině plánovacího období, tj. po třech letech, u indikátorů výstupu  

je doporučeno provést hodnocení v periodě jednoho roku. 
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Předpokládanými zdroji dat pro hodnocení naplňování daných indikátorů budou podklady  

a dokumenty jednotlivých odborů města Dvůr Králové nad Labem. 

 

Indikátorové sady monitorovacích ukazatelů za jednotlivé klíčové oblasti rozvoje jsou uvedeny 

v následujících tabulkách. 
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TABULKA 74: SADA MONITOROVACÍCH UKAZATELŮ KLÍČOVÉ OBLASTI ROZVOJE PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOST 

Klíčová 
oblast 

PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOST Monitorovací ukazatel Jednotka 
Výchozí 

stav 
Cílový stav 

Cíl Rozvoj průmyslových ploch na území města 
Celková nově využitá plocha stávajících zón  

i opětovně využitých chátrajících  
průmyslových ploch a objektů 

m
2
 0 

Celková výměra 
plochy, u které 
došlo k využití 

Opatření Zajistit větší využití stávajících průmyslových zón a prozkoumat možnosti vzniku nových zón 

Aktivity 

Zajistit větší využití průmyslové zóny Borka Nově využitá plocha průmyslové zóny m
2
 0 30 000 

Zajistit využití průmyslové zóny Sylvárov Nově využitá plocha průmyslové zóny m
2
 0 15 000 

Zajistit využití průmyslové zóny Zboží Nově využitá plocha průmyslové zóny m
2
 0 50 000 

Vytipovat nové plochy na území města  
s potenciálem vzniku průmyslové zóny 

Počet vytipovaných potencionálních 
průmyslových ploch 

počet 0 2 

Opatření Zajistit revitalizaci a opětovné využití chátrajících ploch 

Aktivity 

Iniciovat revitalizaci chátrajícího nedokončeného 
průmyslového areálu firmy MILCOM, a. s. 

Počet nově uskutečněných jednání počet/rok 0 1/rok 

Podíl obnovené plochy průmyslového areálu % 0 30 

Intenzivně jednat s vlastníky chátrající Deutschovy vily 
Počet nově uskutečněných jednání počet/rok 0 1/rok 

Podíl obnovené plochy průmyslového areálu % 0 50 

Intenzivně jednat s vlastníkem chátrajícího  
průmyslového areálu firmy Vánoční ozdoby, DUV – družstvo 

Počet nově uskutečněných jednání počet/rok 0 1/rok 

Podíl obnovené plochy průmyslového areálu % 0 30 

Intenzivně jednat s vlastníky dalších vybraných  
chátrajících ploch a objektů na území města 

Počet nově uskutečněných jednání počet/rok 0 
1/rok vlastník 
daného areálu 

Počet obnovených chátrajících ploch a objektů počet 0 2 
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Cíl Podpora podnikatelské činnosti ve městě 
Počet nově uskutečněných aktivit zaměřených 

na podporu podnikání na území města 
počet 0 12 

Opatření Zlepšit spolupráci městský úřad – podnikatelé 

Aktivity Prohlubovat komunikační platformu – město x podnikatelé Počet nově uskutečněných informačních schůzek počet/rok 0 2/rok 

Opatření Vytvořit příhodné podnikatelské podmínky za účelem přilákání nových podnikatelských subjektů do města 

Aktivity 

Zajistit odpovídající podmínky  
pro realizaci podnikatelského záměru 

Počet budov/ploch vhodných  
pro podnikatelskou činnost se zajištěnými 

odpovídajícími podmínkami 
počet 0 4 

Vytvořit a propagovat výhodné pobídky pro nové podnikatele 
Počet nově působících podnikatelských subjektů 

ve městě 
počet/rok 0 2/rok 

Pokusit se do města přilákat podnikatelské subjekty, které 
podnikají v oborech, ve kterých je ve městě  

dostatek kvalifikované pracovní síly 

Počet nově působících subjektů podnikajících 
v oborech, ve kterých je ve městě dostatek 

kvalifikované pracovní síly 
počet 0 2 

Pokusit se do města přitáhnout významného investora Nově působící významný investor ve městě ANO/NE 0 1 

Opatření Zvýšit variabilitu dostupných pracovních míst vhodných k uplatnění vybraných cílových skupin 

Aktivity 

Podpořit vznik nových chráněných dílen 
Počet nově vytvořených  

chráněných pracovních míst ve městě 
počet 0 20 

Podpořit slaďování rodinného a pracovního života matek  
s nezletilými dětmi za účelem jejich většího uplatnění  

na trhu práce 

Počet nově vytvořených pracovních míst  
se zajištěnými možnostmi týkajícími  

se slaďování rodinného a pracovního života 
matek s nezletilými dětmi 

počet 0 10 
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TABULKA 75: SADA MONITOROVACÍCH UKAZATELŮ KLÍČOVÉ OBLASTI ROZVOJE INFRASTRUKTURA 

Klíčová 
oblast 

INFRASTRUKTURA Monitorovací ukazatel Jednotka 
Výchozí 

stav 
Cílový stav 

Cíl Zkvalitnění dopravy a dopravní infrastruktury 
Celkový počet nově uskutečněných projektů 

zaměřených na zkvalitnění  
dopravní infrastruktury 

počet 0 22 

Opatření Rekonstruovat silnice a místní komunikace včetně doprovodné infrastruktury 

Aktivity 

Rekonstruovat silnici II/299 včetně doprovodné infrastruktury Délka úseku rekonstruované silnice km 0 5,7 

Rekonstruovat silnici III/29915  
včetně doprovodné infrastruktury 

Délka úseku rekonstruované silnice km 0 1,4 

Rekonstruovat silnici III/30012  
včetně doprovodné infrastruktury 

Délka úseku rekonstruované silnice km 0 3,4 

Rekonstruovat další silnice II. a III. třídy na území města včetně 
doprovodné infrastruktury 

Délka úseku rekonstruované silnice km 0 4,7 

Rekonstruovat místní komunikace na území města 
Počet nově rekonstruovaných  

místních komunikací 
počet/rok 0 1/rok 

Opatření Zlepšit propojení centra s okrajovými částmi města pro pěší a cyklisty 

Aktivity 

Vybudovat chodník a stezku pro cyklisty do místní části Žireč 
Délka nové komunikace  

pro pěší a cyklistickou dopravu 
km 0 2,1 

Vybudovat chodník a stezku pro cyklisty do místní části Zboží 
Délka nové komunikace  

pro pěší a cyklistickou dopravu 
km 0 

1 (podél II/299); 
2,1 (alternativní 

propojení) 

Vybudovat chodník a stezku pro cyklisty  
do místní části Verdek 

Délka nové komunikace  
pro pěší a cyklistickou dopravu 

km 0 

1,3 (podél 
II/299); 1,8 

(alternativní 
propojení) 

Zajistit propojení okolních obcí Kuks a Bílá Třemešná  
s městem Dvůr Králové nad Labem 

Zajištěno propojení obcí Kuks a Bílá Třemešná  
s městem Dvůr Králové nad Labem  
pro potřeby dojíždějících na kole  

mimo úseky silnic II. a III. třídy 

ANO/NE 0 1 
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Opatření Zajistit rekonstrukci a rozvoj dalších prvků souvisejících s dopravní infrastrukturou 

Aktivity 

Rekonstruovat most J. Palacha Provedena rekonstrukce mostu J. Palacha ANO/NE 0 1 

Vytvořit okružní křižovatku u objektu ZŠ a MŠ  
při léčebně zrakových vad 

Vytvořena okružní křižovatka ANO/NE 0 1 

Zlepšit v centru města situaci řešení dopravy v klidu Počet nově vytvořených parkovacích míst počet 0 30 

Vytvořit záchytné parkoviště Vytvořeno záchytné parkoviště ANO/NE 0 1 

Opatření Zlepšit dopravní obslužnost města 

Aktivity 

Racionalizovat provoz místní hromadné dopravy  
mezi autobusovým a vlakovým nádražím 

Počet nově provedených průzkumů intenzity 
dopravy MHD mezi autobusovým  

a vlakovým nádražím 
počet/rok 0 1/rok 

Usilovat o vybudování dopravního terminálu Vybudován dopravní terminál ANO/NE 0 1 

Rekonstruovat a zmodernizovat vlakové nádraží Zrekonstruovaná plocha vlakového nádraží m
2
 0 okolo 7 000 

Cíl 
Zkvalitnit stav a dostupnost dalších prvků infrastruktury  

na území města 

Celkový počet nově uskutečněných aktivit  
za účelem zkvalitnění dalších prvků 

infrastruktury na území města 
počet 0 20 

Opatření Zkvalitnit technickou infrastrukturu včetně zajištění jejího optimálního rozvoje 

Aktivity 

Řešit čištění odpadních vod v rámci města Vyřešeno čistění odpadních vod v rámci města ANO/NE 0 1 

Pokračovat v průzkumech zaměřených na vyhledání úseků 
potrubí s největším průnikem balastních vod 

Délka kanalizační sítě,  
na které byl proveden průzkum 

km/rok 0 2/rok 

Postupně rekonstruovat stávající kanalizační síť 
Délka nově rekonstruovaných  

kanalizačních řadů 
km/rok 0 0,5/rok 

Vybudovat splaškovou kanalizační síť  
a ČOV v místní části Žireč 

Délka nově vybudovaných kanalizačních řadů km 0 2,5 

Vybudována ČOV ANO/NE 0 1 

Vybudovat splaškovou kanalizační síť v místní části Verdek Délka nově vybudovaných kanalizačních řadů km 0 3 

Postupně rekonstruovat stávající vodovodní síť Délka nově rekonstruované vodovodní sítě km/rok 0 0,5/rok 

Dokončit výstavbu centrální metropolitní sítě na území města 
Počet dokončených etap výstavby  

centrální metropolitní sítě 
počet 0 5 

Obnovit pořádání informačních schůzek mezi představiteli 
města a zástupci provozovatelů sítí technické infrastruktury 

Počet uskutečněných informačních schůzek počet/rok 0 1/rok 
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Opatření Zkvalitnit bezpečnostní infrastrukturu 

Aktivity 

Zlepšit a rozšířit účinnost uličních hlásičů v záplavové zóně 
v místech, kde je horší slyšitelnost 

Počet nově umístěných uličních hlásičů počet 0 50 

Zabezpečit hrázkování toku Labe  
podél zastavěného území ve městě 

Délka toku Labe na území města  
se zabezpečeným hrázkováním 

km 0 2,6 

Opatření Zkvalitnit další prvky infrastruktury 

Aktivity 

Rekonstruovat budovu v Komenského ulici č. p. 795 Podíl nově zrekonstruované plochy budovy % 0 100 

Podpořit rozvoj letiště 
Počet nově uskutečněných rozvojových aktivit 

v areálu letiště 
počet/rok 0 1/rok 

Zajistit bezbariérové spojení mezi náměstím Václava Hanky  
a prostorem mezi sportovním a zimním stadionem 

Zajištěno bezbariérové spojení ANO/NE 0 1 

Dokončit opravy hřbitova v místní části Žireč Dokončeny opravy hřbitova v místní části Žireč ANO/NE 0 1 

Opatření Vytvořit či aktualizovat vybrané podklady pro potřeby technické mapy města 

Aktivity 

Aktualizovat pasporty technické infrastruktury 
Počet nově aktualizovaných pasportů  

technické infrastruktury 
počet 0 2 

Aktualizovat další již zpracované pasporty 
Počet nově aktualizovaných dalších 

zpracovaných pasportů 
počet 0 4 

Vytvořit pasport hrobových míst Vytvořen pasport hrobových míst ANO/NE 0 1 

Vytvořit pasport centrální metropolitní sítě Vytvořen pasport centrální metropolitní sítě ANO/NE 0 1 
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TABULKA 76: SADA MONITOROVACÍCH UKAZATELŮ KLÍČOVÉ OBLASTI ROZVOJE CESTOVNÍ RUCH 

Klíčová 
oblast 

CESTOVNÍ RUCH Monitorovací ukazatel Jednotka 
Výchozí 

stav 
Cílový stav 

Cíl Zabezpečit obnovu a rozvoj turistické infrastruktury 
Celkový počet nově realizovaných projektů 

zaměřených na rozvoj turistické infrastruktury 
počet 0 21 

Opatření Rozšířit a zkvalitnit cykloturistickou síť 

Aktivity 

Usilovat o dobudování Labské cyklostezky z Kuksu  
až k údolní nádrži Les Království 

Délka nově vybudovaného úseku  
Labské cyklostezky 

km 0 15 

Navýšit počet doprovodných prvků cyklistické infrastruktury 
Počet nově vytvořených doprovodných prvků 

cyklistické infrastruktury 
počet 0 15 

Opatření Zajistit posílení a rekonstrukci prvků infrastruktury cestovního ruchu 

Aktivity 

Zrevidovat a doplnit na území města  
dopravní navigační informační systém 

Počet nově umístěných prvků dopravního 
navigačního informačního systému 

počet 0 20 

Zajistit modernizaci stávajících veřejných toalet  
a navýšit jejich množství 

Počet modernizovaných veřejných toalet počet 0 2 

Počet nově vybudovaných veřejných toalet počet 0 1 

Vytvořit dva parkovací zálivy nebo místa pro turistický autobus 
Počet vytvořených parkovacích zálivů nebo míst 

pro turistický autobus 
počet 0 2 

Vybudovat vycházkovou a odpočinkovou zónu  
podél nábřeží řeky Labe 

Délka nově vybudované odpočinkové zóny km 0 1,1 

Opatření Rozšířit nabídku dostupných služeb a zajímavostí 

Aktivity 

Podpořit tematické aktivity v centru města 
Počet nově vytvořených tematických aktivit 

v centru města 
počet 0 5 

Rozšířit prostory a nabídku služeb  
městského informačního centra 

Plocha nově dostupných prostorů  
městského informačního centra 

m
2
 0 40 

Počet nově poskytovaných služeb počet 0 1 

Podpořit rozvoj dostupných služeb  
na zastávkách veřejné dopravy 

Počet nově dostupných služeb  
na zastávkách veřejné dopravy 

počet 0 1 

Vybudovat kemp v okolí areálu Tyršova koupaliště 
Vybudován kemp v okolí areálu  

Tyršova koupaliště 
ANO/NE 0 1 
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Opatření Zajistit rekonstrukci kulturních památek a objektů 

Aktivity 

Revitalizovat Valovou uličku  
Podíl nově regenerovaného  

a revitalizovaného území 
% 0 60 

Zapojit se do aktivity revitalizace lokality Braunova Betléma 
Uskutečněná realizace projektu revitalizace 

lokality Braunova Betléma 
ANO/NE 0 1 

Iniciovat opravy hradebních zdí zbylých  
z původního opevnění města 

Podíl nově opravených hradebních zdí  % 0 10 

Provést restaurování či obnovu dalších kulturních památek  
na území města 

Počet zregenerovaných či obnovených 
nemovitých kulturních památek 

počet 0 5 

Cíl 
Zvýšit propagaci, informovanost a využít potenciálu města 

souvisejícího s cestovním ruchem 
Počet nově vytvořených propagačních  

a marketingových materiálů 
počet 0 35 

Opatření Zajistit větší propagaci města a jeho zajímavostí 

Aktivity 

Rozvinout společnou propagaci ve spolupráci  
město Dvůr Králové nad Labem – zoo – Kuks 

Počet nově vytvořených produktů  
za účelem společné propagace 

počet 0 2 

Zajistit větší propagaci města jako destinace cestovního ruchu 

Počet nově vytvořených propagačních  
nebo marketingových materiálů 

počet/rok 0 Nárůst o 1/rok 

Počet nově vytvořených propagačních  
a informačních způsobů 

počet 0 2 

Zajistit větší propagaci dostupných služeb  
z pohledu cestovního ruchu 

Počet více propagovaných dostupných služeb 
z pohledu cestovního ruchu 

počet 0 2 

Zvýšit množství cizojazyčných materiálů 

Počet nově propagovaných turisticky zajímavých 
míst v cizím jazyce 

počet/rok 0 Nárůst o 1/rok 

Počet nově vytvořených materiálů  
v polském jazyce 

počet/rok 0 Nárůst o 2/rok 

Opatření Zužitkovat potenciál města v oblasti cestovního ruchu 

Aktivity 

Využít historického potenciálu města – objekty, události, 
významné osobnosti 

Počet nově využitých zajímavostí  
spjatých s historií města 

počet 0 2 

Zužitkovat potenciál řeky Labe Zřízena půjčovna lodí v letním období ANO/NE 0 1 

Iniciovat využití údolní nádrže Les Království  
k rekreačním účelům 

Počet nově uskutečněných jednání počet/rok 0 2/rok 

Více propagovat regionální produkt 
Počet nově vytvořených způsobů propagace 

regionálních výrobků 
počet 0 2 
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TABULKA 77: SADA MONITOROVACÍCH UKAZATELŮ KLÍČOVÉ OBLASTI ROZVOJE VOLNÝ ČAS 

Klíčová 
oblast 

VOLNÝ ČAS Monitorovací ukazatel Jednotka 
Výchozí 

stav 
Cílový stav 

Cíl 
Zkvalitnit objekty, plochy a zařízení související  

s volnočasovými aktivitami 

Celkový počet nově zrekonstruovaných 
objektů, ploch a zařízení souvisejících 

s volnočasovými aktivitami 
počet 0 10 

Opatření Rekonstruovat a zkvalitnit objekty, plochy a zařízení využívané především pro sportovní volnočasové aktivity  

Aktivity 

Zkvalitnit areál zimního stadionu  
včetně jeho lepší dostupnosti 

Počet provedených rozvojových akcí  
v areálu zimního stadionu a jeho okolí 

počet 0 3 

Provést rekonstrukce doprovodného zázemí  
všesportovního stadionu pod Hankovým domem 

Podíl nově zrekonstruované plochy budovy  
stojící u všesportovního stadionu  

% 0 100 

Počet nově vyměněných laviček počet 0 20 

Rekonstruovat sportovní halu na nábřeží J. Wolkera Podíl nově zrekonstruované plochy haly % 0 50 

Rekonstruovat stadion v Podharti 
Podíl nově regenerovaného a revitalizovaného 

území stadionu 
% 0 15 

Opatření Rekonstruovat a zkvalitnit prostory určené pro volnočasové aktivity dětí 

Aktivity 

Rekonstruovat budovu č. p. 1620,  
Dům dětí a mládeže JEDNIČKA 

Podíl nově zrekonstruované plochy budovy % 0 20 

Podíl nově provedené revitalizace  
okolí budovy 

% 0 20 

Podporovat revitalizaci hřišť Počet nově revitalizovaných hřišť počet 0 2 

Opatření Rekonstruovat a zkvalitnit další objekty, plochy a zařízení využívané především pro volnočasové aktivity 

Aktivity 
Rekonstruovat budovu Hankova domu Podíl nově zrekonstruované plochy budovy % 0 20 

Pokračovat v rekonstrukci Tyršova koupaliště Podíl nově zrekonstruované plochy koupaliště % 0 20 
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Cíl Rozvoj volnočasových aktivit stávajících a potencionálních 
Počet nově dostupných prvků  

pro trávení volného času 
počet 0 14 

Opatření Usilovat o zajištění postrádaných volnočasových aktivit 

Aktivity 

Zajistit vybudování pódia na náměstí Vybudováno pódium na vybraném náměstí ANO/NE 0 1 

Vytvořit workoutové hřiště i v dalších lokalitách města Počet nově vytvořených workoutových hřišť počet 0 3 

Rozšířit možnosti in-line bruslení Délka nově vybudované in-line stezky km 0 1 

Vytipovat a vytvořit dráhu pro singletrack 
Vytipovaná lokalita pro singletrack ANO/NE 0 1 

Vytvořená dráha pro singletrack ANO/NE 0 1 

Uvažovat o rekonstrukci budovy bývalých městských lázní 
Zpracováno posouzení záměru a studie 

proveditelnosti 
ANO/NE 0 1 

Uvažovat o výstavbě krytého bazénu 
Zpracováno posouzení záměru a studie 

proveditelnosti 
ANO/NE 0 1 

Opatření Zlepšit podmínky pro provozování činnosti zájmových spolků 

Aktivity 

Vytvořit komunitní centrum ve městě Vytvořeno komunitní centrum ve městě ANO/NE 0 1 

Zajistit odpovídající zázemí pro potřeby loutkářů ve městě 
Zajištěno odpovídající zázemí  

pro potřeby loutkářů ve městě 
ANO/NE 0 1 

Opatření Usilovat o zajištění většího využití vybraných prostor vhodných pro volnočasové aktivity 

Aktivity 

Zajistit větší využití parku Schulzovy sady Počet nově pořádaných/dostupných aktivit počet 0 3 

Najít vhodné aktivity pro využití přírodního areálu v zoo 
Nalezeny vhodné aktivity  

pro využití amfiteátru v zoo 
ANO/NE 0 1 
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TABULKA 78: SADA MONITOROVACÍCH UKAZATELŮ KLÍČOVÉ OBLASTI ROZVOJE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Klíčová 
oblast 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Monitorovací ukazatel Jednotka 
Výchozí 

stav 
Cílový stav 

Cíl 
Obnova a rozvoj zeleně a dalších přírodních ploch  

na území města 
Počet lokalit s nově provedenou revitalizací  

či s navýšeným počtem prvků veřejné zeleně 
počet 0 20 

Opatření Revitalizovat stávající plochy zeleně na území města 

Aktivity 

Vytvořit Plán péče a údržby veřejné zeleně na území města Vytvořen Plán péče a údržby veřejné zeleně ANO/NE 0 1 

Revitalizovat park Schulzovy sady  
a zajistit jeho průběžnou péči 

Podíl nově revitalizovaného území % 0 20 

Revitalizovat další plochy veřejné zeleně na území města 
Počet dalších revitalizovaných ploch  

veřejné zeleně 
počet 0 8 

Opatření Navýšit množství prvků zeleně ve městě 

Aktivity 

Zatraktivnit vytipované veřejné plochy  
vybranými prvky zeleně 

Počet zatraktivněných veřejných ploch  
prvky zeleně 

počet 0 5 

Realizovat výsadbu nových alejí 
Počet lokalit s nově realizovanou výsadbou 

nových alejí 
počet 0 3 

Vybudovat arboretum ve vytipované lokalitě Vybudováno arboretum ANO/NE 0 1 

Zpestřit náměstí T. G. Masaryka zelení 
Počet nově umístěných zpestřujících  

prvků zeleně 
počet 0 10 

Opatření Usilovat o zvýšení počtu vodních ploch ve městě 

Aktivity 
Vytvořit vodní plochu s možností koupání Vytvořena vodní plocha s možností koupání ANO/NE 0 1 

Uvažovat o vytvoření vodní plochy v parku Schulzovy sady Vytvořena vodní plocha v parku Schulzovy sady ANO/NE 0 1 
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Cíl Minimalizace negativních vlivů na životní prostředí 
Počet projektů zaměřených na zmírnění 

negativních vlivů na životní prostředí 
počet 0 12 

Opatření Minimalizovat negativní vlivy v oblasti odpadového hospodářství 

Aktivity 

Rozšířit funkce a modernizovat sběrný dvůr 

Počet nově dostupných funkcí sběrného dvora počet 0 2 

Nově dostupná plocha pro potřeby  
sběrného dvora  

m
2
 0 10 000 

Zajistit výstavbu kompostárny Dostupná kompostárna na území města ANO/NE 0 1 

Navýšit počet kontejnerů na separovaný sběr 
Počet nově umístěných kontejnerů  

na separovaný sběr 
počet 0 50 

Rozšířit počet tříděných komodit Počet nově tříděných komodit počet 0 2 

Zvýšit povědomí, jak nakládat s odpady  
a jak být šetrnější k životnímu prostředí 

Počet nově vytvořených informačních materiálů počet/rok 0 1/rok 

Opatření Předejít negativním vlivům na životní prostředí v důsledku realizace preventivních opatření 

Aktivity 

Realizovat činnosti za účelem odstranění lokalit  
starých ekologických zátěží 

Nově odstraněné lokality staré ekologické zátěže počet 0 2 

Podpořit prevenci vzniku odpadů Podpořena prevence vzniku odpadů ANO/NE 0 1 

Opatření Zajistit realizaci aktivit zaměřených proti suchu a povodním 

Aktivity 

Vytvořit umělé vodní plochy Počet nově vytvořených umělých vodních ploch počet 0 2 

Zajistit vytvoření poldru v místní části Žireč Vytvořen poldr v místní části Žireč ANO/NE 0 1 

Sjednotit zobrazení informací o výšce hladin  
na rizikových tocích ve městě, instalovat srážkoměr 

Sjednoceno zobrazení informací o výšce hladin  
na rizikových tocích ve městě 

ANO/NE 0 1 

Instalován srážkoměr ANO/NE 0 1 
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TABULKA 79: SADA MONITOROVACÍCH UKAZATELŮ KLÍČOVÉ OBLASTI ROZVOJE ŠKOLSTVÍ 

Klíčová 
oblast 

ŠKOLSTVÍ Monitorovací ukazatel Jednotka 
Výchozí 

stav 
Cílový stav 

Cíl Zkvalitnit stávající infrastrukturu škol a školských zařízení 
Počet nově uskutečněných projektů za účelem 

rozvoje objektů škol a školských zařízení  
počet 0 14 

Opatření Rekonstruovat budovy škol a školských zařízení včetně související infrastruktury 

Aktivity 

Rekonstruovat tělocvičny a hřiště sloužící především  
pro potřeby škol 

Počet nově rekonstruovaných tělocvičen a hřišť počet 0 3 

Rekonstruovat budovy ZŠ Schulzovy sady 
Počet zrekonstruovaných budov  

ZŠ Schulzovy sady 
počet 0 2 

Pokračovat v opravách budovy gymnázia 
Podíl nově zrekonstruované plochy 

budovy gymnázia 
% 0 10 

Realizovat energeticky úsporná opatření dalších budov škol  
a školských zařízení na území města 

Počet budov škol a školských zařízení 
s realizovanými úspornými opatřeními 

počet 0 5 

Opatření Realizovat činnosti za účelem zvýšení bezpečnosti a lepší dostupnosti škol a školských zařízení 

Aktivity 

Zajistit bezbariérové přístupy do ZŠ  
a budování odborných učeben na ZŠ 

Počet budov s nově zajištěným  
bezbariérovým přístupem 

počet 0 5 

Počet nově vybudovaných odborných učeben počet 0 4 

Zvýšit zabezpečení škol a školských zařízení 
Počet budov škol a školských zařízení s nově 

realizovaným zvýšeným zabezpečením 
počet 0 10 
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Cíl 
Podpora potenciálních rozvojových aktivit  

souvisejících se školstvím 
Celkový počet nově realizovaných rozvojových 

aktivit souvisejících se školstvím  
počet 0 7 

Opatření Zajistit chybějící prostory pro potřeby školských zařízení 

Aktivity 

Zajistit vhodnější prostory pro potřeby  
Domu dětí a mládeže JEDNIČKA 

Nalezeny vhodnější prostory pro potřeby DDM ANO/NE 0 1 

Zlepšit prostorové možnosti školních družin a školních klubů 
Počet školních družin a školních klubů  

se zlepšenými prostorovými možnostmi 
počet 0 4 

Opatření Zajistit rozvoj vzdělávání pro vybrané cílové skupiny 

Aktivity 

Podpořit vzdělávání seniorů Počet vzdělávacích kurzů pro seniory počet/rok 0 2/rok 

Usilovat o vznik středního odborného učiliště ve městě Dostupné střední odborné učiliště ve městě ANO/NE 0 1 

Podpořit vzdělávání vedení města, zaměstnanců města  
a zaměstnanců organizací zřízených městem za účelem 

modernizace veřejné správy a zlepšování  
poskytovaných služeb MěÚ 

Počet nově uskutečněných odborných školení počet/rok 0 2/rok 

Opatření Podporovat další aktivity související se školstvím 

Aktivity 

Pokračovat v projektu Města vzdělávání Pokračováno v projektu Města vzdělávání ANO/NE 0 1 

Uvažovat o vytvoření zařízení jeslového typu 
Zpracování posouzení záměru a studie 

proveditelnosti 
ANO/NE 0 1 

Podpořit využití sportovišť u škol široké veřejnosti 
Podpořeno využití sportovišť u škol  

široké veřejnosti 
ANO/NE 0 1 

 

TABULKA 80: SADA MONITOROVACÍCH UKAZATELŮ KLÍČOVÉ OBLASTI ROZVOJE SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

Klíčová 
oblast 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY Monitorovací ukazatel Jednotka 
Výchozí 

stav 
Cílový stav 

Cíl 
Rozvoj ubytovacích zařízení, která mají  

bezprostřední souvislost s oblastí sociálních služeb 

Počet nově uskutečněných projektů  
v oblasti sociálních služeb zaměřených  

a souvisejících s bydlením 
počet 0 10 

Opatření Navýšit kapacity sociálního bydlení 

Aktivity 

Rekonstruovat další dvě patra Domu Žofie Počet nově zrekonstruovaných pater Domu Žofie počet 0 2 

Podpořit ubytování pro sociálně slabé občany Počet nově dostupných bytů sociálního bydlení počet 0 10 

Uvažovat o transformaci části domu s pečovatelskou službou 
na sociální bydlení pro seniory 

Provedena transformace části domu 
s pečovatelskou službou na sociální bydlení  

pro seniory 
ANO/NE 0 1 
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Opatření Podpořit řešení otázky bydlení vybraných cílových skupin 

Aktivity 
Podpořit aktivity vedoucí k řešení otázky bezdomovectví 

Počet nově podpořených aktivit vedoucích 
k řešení otázky bezdomovectví  

počet/rok 0 1/rok 

Podpořit vznik startovacích bytů Počet dostupných startovacích bytů ve městě počet 0 4 

Cíl 
Rozvoj vybraných druhů sociálních služeb,  
rozvoj prevence a podpora dalších aktivit  

s oblastí sociálních služeb souvisejících 

Celkový počet nově realizovaných aktivit 
vedoucích k rozvoji a podpoře oblasti sociálních 

služeb na území města 
počet 0 16 

Opatření Podpořit činnosti za účelem prevence proti vybraným nežádoucím jevům 

Aktivity 
Neustále podporovat a rozvíjet aktivity prevence 

 sociálně-patologických jevů 

Počet nově realizovaných aktivit za účelem 
zvýšení prevence proti  

sociálně-patologickým jevům 
počet/rok 0 1/rok 

Opatření Posílit dostupné služby pro osoby s psychickými problémy a duševním onemocněním 

Aktivity 

Rozšířit dostupnost sociální služby sociální rehabilitace 
Nově dostupná kapacita služby  

sociální rehabilitace 
počet 0 7 

Poskytovat ve městě služby následné péče Dostupné služby následné péče ve městě ANO/NE 0 1 

Podpořit vznik Psychologického a psychoterapeutického 
centra, případně vznik Centra duševního zdraví 

Dostupné Psychologické a psychoterapeutické 
centrum či Centrum duševního zdraví ve městě 

ANO/NE 0 1 

Opatření Podpořit činnosti související s oblastí sociálních služeb 

Aktivity 

Zajistit bezbariérový přístup do vybraných prostor a objektů 
Počet prostor a objektů s nově zajištěným 

bezbariérovým přístupem 
počet 0 5 

Zapojit více seniory a další sociálně znevýhodněné skupiny 
obyvatel do prospěšných činností ve městě 

Počet nově zapojených seniorů a dalších 
sociálně znevýhodněných osob do prospěšných 

činností ve městě 
počet 0 10 

Pokusit se motivovat lidi k dobrovolnické činnosti Počet nových dobrovolníků počet 0 10 


