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VIZE MĚSTA MILEVSKA

Vize jsou výstižným vyjádřením celého komplexu úkolů, které město Milevsko na jeho
rozvojové cestě čekají.
Vyjádření vize zahajuje další část Strategie rozvoje města Milevska, kterou je část
strategická. K formulaci vize jsou využity závěry Analytické části a SWOT analýzy Strategie.
Stejně jako v případě SWOT analýzy byly zformulovány vize pro jednotlivé oblasti rozvoje
města.
Na definování vizí se podíleli členové nově vytvořené pracovní skupiny rozvoje, která
původní znění zcela přepracovala.
Nosná vize:
Město Milevsko, charakteristické koncentrací ekonomické síly, technického umu
a kulturních tradicí, bude při respektování místních podmínek vytvářet zázemí pro rozvoj
podnikání, lidských zdrojů a cestovního ruchu. S cílem zastavit a obrátit trend poklesu počtu
obyvatel, se chce ve všech směrech přiblížit tomu, čemu se říká „dobré místo pro život“.
Vize pro jednotlivé oblasti rozvoje (základní témata, na které chce město především
zaměřit svoji pozornost):
I.

Město chce zastavit a obrátit trend poklesu počtu obyvatel a jeho stárnutí,
v delším horizontu se přiblížit k hranici 10 tisíc obyvatel a zvýšit podíl mladých lidí.

II.

Město bude trvale vytvářet podmínky pro snížení nezaměstnanosti v regionu a
zlepšení její struktury, zejména podmínky pro podnikání a nové investice v regionu a
podmínky pro dobrou dopravní dostupnost vnějších pracovních příležitostí (dojíždění
za prací).

III.

Město má být i do budoucna „městem vzduchotechniky“. Bude proto spolupracovat
s dominantním strojírenským podnikem a aktivně vytvářet podmínky pro všechny
formy podnikání v příbuzných i nově se rozvíjejících oborech. Město svou
budoucnost nevidí jako „město montoven“, ale jako „město vysoké přidané hodnoty“.

IV.

Město chce být správně fungujícím centrem svého regionu, v dobrém slova smyslu
kvalitním provinčním sídlem, které pomáhá svému okolí a poskytuje mu potřebné
společenské a ekonomické zázemí.

V.

Město chce udržet velmi vysokou úroveň sociálních služeb v regionu, odpovídající
zdravotnictví a rozvíjet školství zaměřené na kvalitní technické vzdělání.
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VI.

Město chce mít dobré dopravní propojení především na centra lokální (Tábor,
Písek), krajská (České Budějovice) a hlavní město Prahu, i dobré propojení na
významné nadregionální dopravní linie.

VII.

Město bude trvale klást velký důraz na existenci velmi komfortní nabídky pro
využití volného času obyvatel (s důrazem na mladou generaci) i návštěvníků,
intenzivně a systematicky proto podporuje společenský život, kulturu, sport a
turismus.

VIII. Město chce být široce známé svou centrální památkou - klášterem a zejména pak svou
maškarní tradicí, bude podporovat rozvoj turistiky a cestovního ruchu v rámci
širšího regionu.
IX.

Město si je vědomo své velké přednosti, kterou je příjemný vzhled města a
mimořádně krásné okolí se zachovalou krajinou a životním prostředím, chce tento
stav udržet a využít ve svůj prospěch.
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STRATEGIE MĚSTA MILEVSKA

2 . 1 P r i o r i t n í o b l a s t 1 I n f r a s t r u kt u r a a ž i v o t n í p r o s t ř e d í
Cíl 1.1:

Zlepšení stavu dopravní a technické infrastruktury

Opatření 1.1.1

Dopravní infrastruktura

Opatření 1.1.2

Dopravní obslužnost

Opatření 1.1.3

Technická infrastruktura

Opatření 1.1.4

Snižování škod působených povodněmi a jinými živelnými
pohromami

Opatření 1.1.5

Vodohospodářská infrastruktura

Cíl 1.2:

Zvyšování atraktivity města Milevska

Opatření 1.2.1

Zlepšení architektonického vzhledu města

Opatření 1.2.2

Obnova a udržování veřejných prostranství a zeleně

Cíl 1.3: Zlepšení stavu ovzduší a nakládání s odpady na území města, podpora
environmentálního vzdělávání a výchovy
Opatření 1.3.1

Zlepšení stavu ovzduší

Opatření 1.3.2

Opatření vedoucí k efektivnímu nakládání s odpady

Opatření 1.3.3

Podpora environmentálního vzdělávání a výchovy
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2 . 2 P r i o r i t n í o b l a s t 2 Po d n i ká n í a r o z v o j l i d s ký c h z d r o j ů
Cíl 2.1:

Spolupráce s malými a středními podnikateli, rozvoj inovací

Opatření 2.1.1

Zajištění rozvojových kapacit pro další podnikání

Opatření 2.1.2

Podpora podnikání ze strany města

Cíl 2.2:

Rozvoj zemědělství s důrazem na udržení krajiny a čistého prostředí

Opatření 2.2.1

Cíl 2.3:

Rozvoj alternativních způsobů zemědělství
hospodaření v zemědělství, lesnictví a rybářství

a

udržitelného

Podpora vzdělávání

Opatření 2.3.1

Zvýšení zájmu veřejnosti o učební obory a zajištění spolupráce
mezi základními školami, středními školami, úřadem práce a
budoucím zaměstnavatelem

Opatření 2.3.2

Zajištění odpovídajícího technického stavu školních zařízení a
jejich vybavení

Opatření 2.3.3

Zvyšování kvalifikace, celoživotní vzdělávání
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2 . 3 P r i o r i t n í o b l a s t 3 C e s t o v n í r u c h , p a má t ky a ku l t u r a
Cíl 3.1:

Podpora rozvoje turistické infrastruktury

Opatření 3.1.1

Podpora vzniku kvalitních ubytovacích a stravovacích zařízení

Opatření 3.1.2

Rozvoj různých druhů turistiky a zkvalitnění doprovodné
infrastruktury

Cíl 3.2:

Vytvořit společnou marketingovou strategii a nabídku turistických
produktů

Opatření 3.2.1

Společná marketingová strategie a jednotná propagace regionu

Opatření 3.2.2

Nabídka turistických produktů

Cíl 3.3

Využití památek pro rozvoj cestovního ruchu

Opatření 3.3.1:

Využití a rozvoj kláštera

Opatření 3.3.2:

Turistické využití dalších historických objektů na území města

Cíl 3.4

Vytvářet kvalitní kulturní nabídku pro občany i návštěvníky města,
rozvíjet vnější vztahy

Opatření 3.4.1:

Rozvoj kulturních aktivit

Opatření 3.4.2:

Podpora přeshraniční a mezinárodní spolupráce
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2.4 Prioritní oblast 4 Kvalita života a sport
Cíl 4.1:

Zastavení úbytku obyvatel stěhováním z města

Opatření 4.1.1

Zajištění podmínek pro kvalitní bydlení obyvatel města

Opatření 4.1.2

Podpora zaměstnanosti

Cíl 4.2:

Zajištění dostupné a kvalitní sociální péče

Opatření 4.2.1

Cíl 4.3

Dostupné sociální a zdravotní služby

Milevsko - dobré místo pro život

Opatření 4.3.1

Vybudování odpovídající sportovní infrastruktury

Opatření 4.3.2

Podpora sportovních a volnočasových aktivit
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2 . 5 P r i o r i t n í o b l a s t 5 Mo d e r n i z a c e ve ř e j n é s p r á v y
Cíl 5.1

Zajištění vysoké kvality služeb veřejné správy

Opatření 5.1.1

Zefektivnění služeb veřejné správy

Opatření 5.1.2

Rozvoj programového a technického vybavení

Cíl 5.2

Čerpání veřejných zdrojů pro rozvoj města

Opatření 5.2.1

Rozvojové dokumenty města
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3

SPECIFIKACE OPATŘENÍ

3.1

P r i o r i t n í o b l a s t 1 I n f r a s t r u kt u r a a ž i v o t n í p r o s t ř e d í
CÍL 1.1 Zlepšení stavu dopravní a technické infrastruktury
POPIS CÍLE:
Dopravní a technická infrastruktura hrají důležitou roli v dalším rozvoji města.

Problémem v oblasti dopravní infrastruktury je zejména velmi vytížený průtah silnice II/105 městem,
který je díky narůstajícímu provozu na hranici své kapacity.
Cílem je v oblasti infrastruktury dosáhnout na území města rovnovážného stavu, kdy bude zabezpečena
jak kvalitní dopravní obslužnost a dobrý technický stav pozemních komunikací, tak odpovídající napojení
obyvatelstva a nemovitostí na všechny inženýrské sítě. Mezi důležité prvky technické infrastruktury lze
počítat i řešení snižující rizika škod při živelních událostech.

OPATŘENÍ 1.1.1: Dopravní infrastruktura
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Silniční síť vykazuje závady především na průtahu silnice II/105 městem, nárůst intenzity provozu lze
teoreticky řešit obchvatem města. Bodové závady vykazují i silnice III. třídy a místní komunikace, jejich
počet je vzhledem k menší intenzitě provozu únosný. Povrchy komunikací jsou většinou v dobrém stavu a
neustále se zlepšují. Zvýšení bezpečnosti chodců a bezbariérové přístupy u chodníků a budov jsou průběžně
řešeny.
Z pohledu rozvoje cestovního ruchu ve městě, který je považován za jednu z hlavních priorit, jsou nutné
koncepční práce – generel rozvoje pěší a cyklistické dopravy a koncepce parkování ve městě. Na ně by
měly navazovat projekty vybudování cyklistických a in-line bruslařských stezek a řešení dopravy v klidu
(parkovací místa)

AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
-

Realizace projektu „Mobilita pro všechny“

-

Řešení bodových závad na silniční síti města

-

Vybudování obchvatu města – silnice II/105

-

Zvýšení počtu parkovacích míst pro občany a návštěvníky města

-

Opravy komunikací s nevyhovujícím povrchem

-

Výstavba parkoviště v ul. J. A. Komenského – dokončení akce VZOR

-

Výstavba příjezdové komunikace a parkoviště ke koupališti

-

Rekonstrukce ul. Jeřábkova

-

Rekonstrukce ul. Klášterní + U Bažantnice

-

Přístup k pozemku města za zahrádkářskou kolonií v severozápadní části města

-

Rekonstrukce křižovatky ulic Blanická a Čs. legií na okružní křižovatku
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-

Úprava přechodného řešení okružní křižovatky u Bažantnice na stav odpovídající předpisům

-

Komunikace a chodníky – dokončení akce Švermova

OPATŘENÍ 1.1.2: Dopravní obslužnost
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Dopravní obslužnost je vzhledem k centrální poloze města zajištěna dostatečně. Autobusovou dopravu
zajišťují společnosti ČSAD Autobusy Č. Budějovice a.s. ve spolupráci s táborskou firmou Comett Plus
spol. s r.o. Provoz je udržován na 19 linkách 216 spoji, nejvíce spojů je směrováno na jih na Veselíčko a
Písek. Linkové vedení autobusů a počty spojů opět potvrzují nelogičnost spádovosti. Do Tábora (jízdní
doba 25 min.)je vedeno méně spojů, než do Písku (jízdní doba 40 min.).
Železniční doprava je stále na ústupu, vzhledem k dopravní politice ČD ji využívá stále méně
cestujících. Provoz na regionální trati Tábor-Milevsko-Písek-Ražice je úměrný poklesu zájmu veřejnosti.
Ve dnech pracovního klidu je ovšem železniční doprava převažující variantou dopravy v regionu.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
- Podpora dopravní obslužnosti do města jako centra regionu
OPATŘENÍ 1.1.3: Technická infrastruktura
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Elektrická síť provozovaná společností E-ON Distribuce a.s. má dostatečnou rezervu výkonu a
vyhovuje pro dnešní zatížení. Zásobování plynem zajišťuje společnost Jihočeská plynárenská a.s. Výkon
regulační stanice 3000 m3/hod. s dostatečnou rezervou pokrývá současnou i předpokládanou spotřebu
plynu. Plynofikace pokrývá značnou část města mimo dosah systému Centrálního zásobování teplem. Míra
připojení obyvatel kolísá podle ceny plynu, v současné době při nárůstu této ceny se projevuje tendence
k přechodu na vytápění tuhými palivy.
Na systém CZT je napojeno Staré sídliště,ulice Komenského, Libušina, B. Němcové, Sažinova,
Nádražní a Písecké předměstí., tj. více než 50% obyvatel města. Tepelným zdrojem je parní kotelna ZVVZ
Milevsko, a.s., kde se výroba tepla provádí spalováním hnědého uhlí.. Přivaděč horké vody v délce 940 m
zajišťuje dodávku horké vody pro 3 výměníkové stanice města. Od nich je topná voda a teplá užitková voda
rozváděna k uživatelům. Nejslabší článek teplovodních rozvodů - teplovodní větev „staré sídliště“ byl
zrekonstruován v roce 2012. Tyto cca 50 let staré rozvody byly nahrazeny novým předizolovaným
potrubím. Dalším slabým článkem jsou rozvody tepla a TUV v některých částech systému. Na rekonstrukci
je již vypracována kompletní projektová dokumentace. Postupná rekonstrukce započne v roce 2015. V roce
2013 již byla zrekonstruována přípojka „ pošta“ v Komenského ulici.
Ve výměníkových stanicích VS 1, VS 2 i VS 3 byly v letech 2011 až 2013 nahrazeny staré poruchové
řídící systémy vč. vizualizace a dálkového přenosu.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
-

Rekonstrukce rozvodů CZT s nevyhovujícím stavem – J. A. Komenského, staré sídliště, Písecké
předměstí

-

Rekonstrukce rozvodů TUV

-

Veřejné osvětlení - dokončení akce Švermova

-

Rekonstrukce veřejného osvětlení v centru města a v částech, kde je nevyhovující

-

Odstraňování vzdušných vedení NN a jejich převod do podzemních kabelů
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OPATŘENÍ 1.1.4: Snižování škod působených povodněmi a jinými živelnými pohromami
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Město bylo zasaženo povodněmi v letech 2002 a 2006. K ohrožení majetku dochází v okolí Milevského
potoka a také pod hrázemi městských rybníků, kde hrozí při přívalových deštích jejich protržení. Dříve bylo
uvažováno o proražení protipovodňové štoly, nyní se město přiklání ke zvýšení kapacity městské
kanalizace v ohrožených oblastech.
Informovanost obyvatel při povodních a jiných živelných pohromách je na dobré úrovni. Dobrá
spolupráce složek Integrovaného záchranného systému spolehlivě zajišťuje zabezpečení majetku obyvatel,
firem a organizací. K ohrožení životů většinou nedochází.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
-

Rekonstrukce rybníka Kubík

-

Protipovodňová ochrana města - výstavba retenčních nádrží nad rybníkem Suchanův

-

Dokončení rekonstrukce požární zbrojnice a doplnění technického vybavení - JSDH Milevsko

-

Dokončení rekonstrukce rybníka Smolařovský

-

Rekonstrukce rybníka u Rukávče (lok. Na Požárech)

-

Rekonstrukce poškozených částí zatrubněných vodotečí

-

Nádrž velká – úprava vypouštění a prostoru pod jezem

OPATŘENÍ 1.1.5: Vodohospodářská infrastruktura
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Provozovatelem vodohospodářské infrastruktury pro město Milevsko je ČEVAK a.s. Pro Milevsko je
pitná voda zajišťována z několika zdrojů podzemní a povrchové vody v rámci skupinového vodovodu
Veselí-Soběslav-Tábor-Milevsko (V-S-T-M). Hlavní zdroj skupinového vodovodu je v současnosti
napojení na Římov (Vodárenská soustava Jižní Čechy), a úpravna vody v Táboře (125 l/s - úpravna
povrchové vody z Jordánu). Z těchto zdrojů je voda dopravována přes přečerpací stanici "Klokoty" a
"Všechov" do vodojemu "Hodušín" a odtud přiváděna gravitačním řadem DN 300 do vodojemů v
Milevsku. Současné napojení obyvatel na veřejný vodovod je dle majetkové a provozní evidence Milevsko
99,4 %. Stávající vodovodní síť, vodní zdroje a akumulace vody vyhovují stávajícím potřebám města v
zásobování vodou a mají i dostatečnou kapacitní reservu pro navrhovanou novou městskou zástavbu.
Stávající slabě dimenzované a dožívající úseky uliční sítě budou postupně rekonstruovány na profil min.
DN 90 až DN 100.
Jednotná kanalizační sít v délce 34,18 km zajišťuje odkanalizování převážné části stávající zástavby
města. Odpadní vody jsou vedeny kmenovými stokami a sběrači do hlavního kanalizačního sběrače, který
vede podél Milevského potoka až do čistírny odpadních vod. Kapacita ČOV je 2 831 m3/den, což odpovídá
ekvivalentnímu počtu 14 500 obyvatel. Současné napojení obyvatel na veřejnou kanalizaci je dle údajů
MěÚ Milevsko 92,4 %. Stávající kanalizační sít' a ČOV v Milevsku musí být vyřešena a celkově
dobudována tak, aby vyhovovala současným i budoucím kapacitním požadavkům na odkanalizování celého
řešeného území města, včetně čištění odpadních vod od obyvatel a průmyslu.
Záměrem města je rekonstrukce části kanalizace a intenzifikace ČOV ke splnění emisního limitu
celkového dusíku (Ncelk. φ 15 mg/l) pro případ dosažení kategorie zatížení ČOV nad 10 000 EO (nyní cca
9 100 EO), neboť pro tuto velikost byla ČOV projektována a budována.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
-

Rekonstrukce vodovodů a vodovodních přípojek v ulicích, kde je nevyhovující stav
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-

Rekonstrukce, modernizace a intenzifikace stávající čistírny odpadních vod

-

Rekonstrukce kanalizace a kanalizačních přípojek v ulicích, kde je nevyhovující stav

-

Rekonstrukce hlavních kanalizačních sběračů

-

Vodovody a kanalizace - dokončení akce Švermova

-

Přeložení a přepojení kanalizace v ul. Petrovická – U Bažantnice

CÍLOVÉ SKUPINY PRO CÍL 1.1:
-

město Milevsko
podnikatelské subjekty zabývající se přímo či nepřímo dopravní a technickou infrastrukturou –
ŘSD, SÚS JčK, distributoři energie, provozovatelé kotelen, 1. JVS apod.
vlastníci nemovitostí
obyvatelé města
turisté

GARANT A SPOLUPRÁCE:
Městský úřad, ministerstva, Krajský úřad Jihočeského kraje, Ředitelství silnic a dálnic ČR, projekční
kanceláře, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje – závod Písek, Okresní ředitelství Policie ČR, složky
Integrovaného záchranného systému, provozovatelé – dopravci, vodohospodáři, internetové firmy,
Evropská unie, podle povahy aktivit mohou být implementací pověřeny i další organizace a podnikatelské
subjekty.
DOBA TRVÁNÍ:
2014 – 2020
VAZBA NA JINÉ DOKUMENTY:
-

Národní rozvojový plán ČR

-

Regionální operační program

-

Tematické operační programy

-

Program rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje

-

Fond soudržnosti EU

-

Krajská energetická koncepce

-

Energetický audit CZT města Milevska (SEVEn o.p.s., 2006)

-

Generel rozvoje kanalizace a ČOV města Milevska (1. JVS a.s.)

-

Územní plán města Milevska

-

Povodňový plán města Milevska

STRATEGICKÁ ČÁST
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CÍL 1.2 Zvyšování atraktivity města Milevska
POPIS CÍLE:
Krajinný ráz, charakterizovaný jako přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa, je
potřebné chránit před činnostmi snižujícími jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu
musí být prováděny s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území,
kulturních dominant krajiny a jiných prvků tvořících krajinu. Vyrovnaný a zachovalý stav přírody zvyšuje
retenční schopnost krajiny, a tím umožňuje lepší ochranu území před povodněmi.
Veřejná prostranství – ulice, parky, náměstí apod. – plní kromě funkce pobytové také odvozené funkce
– prostorové, estetické, uliční vybavení apod. Tyto prostory mají občanům sloužit také jako místo pro
setkání, kontakt a relaxaci. Je tedy nutné tato místa udržovat, vybavovat je zelení či drobnou architekturou.
Tyto prostory zvyšují jak kvalitu života občanů, tak atraktivitu měst a obcí pro návštěvníky.
Město Milevsko má sice pro návštěvníky z pohledu krajinného rázu a historických památek určitou
atraktivitu, kvůli necitlivé zástavbě však jeho centrum nemá jednotné architektonické řešení. Jedním z cílů
by měla být alespoň částečná náprava tohoto neutěšeného stavu.
OPATŘENÍ 1.2.1: Zlepšení architektonického vzhledu města
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Centrální náměstí E. Beneše a přilehlé ulice prodělaly v průběhu historického vývoje několik stavebních
úprav. Bohužel, většina z nich byla provedena necitlivě a současný architektonický vzhled centra města
působí nejednotně a velmi nevzhledně.
Prvním necitlivým zásahem bylo vybudování velkého činžovního domu na rohu nám. E. Beneše a
Riegrovy ulice v 60. letech minulého století. Dalším velkým zásahem bylo vybudování rozlehlého
autobusového nádraží v 90. letech za blokem historických budov na východním okraji náměstí. Kvůli této
výstavbě byla zbourána historická zástavba města složená z malých domků a úzkých uliček, která působila
mnohem příznivěji. Na této straně náměstí byl dále vystavěn obchodní dům, který spolu se stavební
prolukou u vjezdu do autobusového nádraží pohledovou devastaci dokončil.
Na západní straně náměstí je velmi působivá novorenesanční budova historické radnice „obklíčena“
novostavbami městského úřadu a objektu Froll (v současné době nepříliš využívaného) z období po roku
1990. Tyto nové administrativní budovy pohledově devastují západní stranu náměstí. Bohužel, náprava
tohoto stavu je v současné době téměř nemožná, neboť vysoké investice na zlepšení vzhledu těchto budov
by nebyly vynaloženy účelně.
Možným řešením alespoň částečné nápravy architektonického vzhledu centra města je redukce
autobusového nádraží vybudováním smíšené obytné a obchodní zóny. V současné době je velká část
autobusového nádraží nevyužitá, pro zajištění dopravní obslužnosti centra by stačilo několik stání, případně
je možné přemístit nádraží jinam. Nejlepším řešením by bylo vybudovat zde několik menších objektů
obytné a obchodní zóny, s pasážemi, průchody a uličkami, které by měly v přízemí obchody a v patře byty
vyšší kategorie či kancelářské prostory. Město by mělo zadat na toto řešení architektonickou studii, která by
v několika variantách posoudila možnosti přesunu autobusového nádraží a výstavby smíšené zóny.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
-

Alternativní využití autobusového nádraží

-

Revitalizace náměstí E. Beneše

OPATŘENÍ 1.2.2: Obnova a udržování veřejných prostranství a zeleně
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STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Město Milevsko a jeho okolí nabízí místním obyvatelům i turistům jak atraktivní venkovskou krajinu,
tak kulturně vybavenou městskou zástavbu. Pro zachování potřebné vyváženosti mezi zastavěnou oblastí a
městskou zelení je třeba vhodně pečovat o zelené plochy. Upravené parky a veřejná zeleň má velký vliv na
kvalitu života a atraktivitu města pro obyvatele a potenciální návštěvníky. Na území města je velké
zastoupení parků a vzrostlé zeleně, neboť při realizaci nové zástavby (sídliště, obytné čtvrti s rodinnými
domy apod.) bylo v minulosti vysázeno velké množství stromů, které jsou již dostatečně vzrostlé. Město
působí dojmem místa, kde je o veřejná prostranství a zeleň dobře pečováno. Nejlepšími příklady městské
zeleně jsou park Bažantnice, obytná čtvrť Hůrka, okolí Domu kultury či park na Tyršově náměstí.
Uvnitř urbanizovaného prostoru města je vhodné upravovat další prostranství, která pak jsou využívána
pro relaxaci, hru a odpočinek, buď výsadbou zeleně (funkce estetická, ozdravná a hygienická – zvyšování
vlhkosti vzduchu, produkce kyslíku, zachytávání prachu a tlumení hluku) nebo doplňováním drobné
architektury (mobiliáře, informační tabule, kašny, plastiky apod.).
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
-

Revitalizace a doplňování zeleně a mobiliáře parků a ostatních veřejných prostranství

-

Údržba hřbitovních prostranství a zeleně

CÍLOVÉ SKUPINY PRO CÍL 1.2:
-

město Milevsko

-

majitelé a správci veřejných prostranství, hřbitovů, parků a rybníků

-

subjekty působící v oblasti ochrany přírody a souvisejících oborech

-

neziskové organizace a zájmová sdružení

-

obyvatelé města

-

návštěvníci města

GARANT A SPOLUPRÁCE:
Městský úřad, ministerstva, Krajský úřad Jihočeského kraje, Agentura ochrany přírody a krajiny, Česká
inspekce životního prostředí, lesní společnosti, Evropská Unie, podle povahy aktivit mohou být
implementací pověřeny i další organizace a podnikatelské subjekty.
DOBA TRVÁNÍ:
2014 – 2020
VAZBA NA JINÉ DOKUMENTY:
-

Národní rozvojový plán ČR

-

Regionální operační program

-

Tematické operační programy

-

Program rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje

-

Územní plán města Milevska
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CÍL 1.3
Zlepšení stavu ovzduší a nakládání s odpady na území města,
podpora environmentálního vzdělávání a výchovy
POPIS CÍLE:
Zdravé životní prostředí je jednou ze základních podmínek nezbytných pro život lidí ve městě.
Cílem je udržet a nadále zlepšovat životní prostředí ve městě Milevsku. Toho lze dosáhnout podporou
zavádění nových moderních a životnímu prostředí neškodících technologií (plynofikace, obnovitelné
zdroje energie, zateplování atd.) a snížením intenzity dopravy v centru města vybudováním obchvatu.
Při nakládání s tuhými odpady je třeba hospodařit v souladu s předpisy o odpadech a ochraně
přírody (např. zabránit vzniku černých skládek, využít separaci odpadů, tlumit dopad činnosti
průmyslových provozů na krajinu apod.). V oblasti výchovy a vzdělávání je třeba podpořit zachování
přírodních a historických krás města v souladu s myšlenkou udržitelného rozvoje.
OPATŘENÍ 1.3.1: Zlepšení stavu ovzduší
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Nejvíce zatížené oblasti z pohledu stavu ovzduší jsou na řešeném území města náměstí E. Beneše,
navazující Riegrova a Masarykova ulice, které jsou na průtahu silnice II/105 nejvíce zatíženy dopravou.
Kromě emisí z dopravy je dalším problémem vysoká hlučnost a prašnost. Je třeba omezit a přenést toto
silné dopravní zatížení mimo město (severojižní obchvat silnice II/105) a na území města snižovat
provoz osobní dopravy (automobilů) přechodem k většímu využívání cyklodopravy nebo MHD.
Evidovaným zdrojem znečištění je kotelna na tuhá paliva ZVVZ Milevsko, a.s., která ovšem
vzhledem k poloze na SV okraji není pro město výrazným ohrožením. Menší kotelny ve městě byly
převedeny na plyn a ovzduší neznečišťují. Problémová jsou spíše lokální topeniště, a to především na
území místních částí a v okrajových částech města. Vzhledem k poměrně vysokým cenám plynu je
málo pravděpodobné, že by se již tak vysoká míra plynofikace ve městě dále zvyšovala. V současné
době se objevuje spíše opačný efekt – domácnosti na plyn již připojené opouštějí tento způsob vytápění
a přecházejí zpět k sice levnějšímu, ale ovzduší více zatěžujícímu způsobu vytápění tuhými palivy.
Cílem tohoto opatření je zlepšení stavu ovzduší, a to odkloněním dopravy, snižováním emisí jak
z dopravy, tak z dalších zdrojů znečišťování, jakými jsou hlavně lokální topeniště. Řešením je přechod
na centrální vytápění nebo využívání alternativních paliv, solární či geotermální energie. Ke snížení
tepelné ztrátovosti také může přispět kvalitnější zateplování. V rámci zlepšování stavu ovzduší je třeba
postupovat koncepčně, k čemuž napomáhá zpracování koncepčních dokumentů obsahujících jednotlivé
kroky a postupy, kterými má být požadovaného stavu dosaženo.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
-

Regulace dopravy

-

Snižování energetických ztrát zateplováním objektů

-

Podpora ekologicky šetrných alternativních zdrojů vytápění

-

Zvýšení/udržení využití již zavedených rozvodů plynu a tepla

OPATŘENÍ 1.3.2: Opatření vedoucí k efektivnímu nakládání s odpady
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Na území města je systém svozu a likvidace komunálních a nebezpečných odpadů zajišťován
společností Služby Města Milevska, s.r.o., a několika dalšími menšími firmami. Svoz komunálního
odpadu ve městě se provádí v pravidelných intervalech (1x týdně) vozidly s lineárním stlačováním. Pro
třídění odpadů (separovaný sběr) slouží speciální nádoby, každý občan může dále využívat služeb
sběrných dvorů. Služby Města Milevska zajišťují veškeré činnosti související s technickým
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zabezpečením odpadového hospodářství města a jsou provozovatelem Řízené skládky odpadů Milevsko
- Jenišovice a také Sběrného dvora města Milevska, který je umístěn v areálu skládky.
V případě dalších vytříděných složek komunálních odpadů (např. kovy) je opět možnost využít
sběrného dvora v areálu skládky, popřípadě Sběrných surovin a firmy FAST Kovošrot s.r.o., nebo též
2x ročně pořádaného mobilního svozu kovového odpadu. V případě nebezpečných odpadů je občan
povinen odpady předat do sběrného dvora nebo využít mobilních sběrů nebezpečných odpadů, které se
konají 1x ročně. Na převzetí komunálního odpadu a vytříděných složek z území města Milevska se
podílejí společnosti Služby Města Milevska, spol. s r.o., FAST KOVOŠROT s.r.o., AMT s.r.o Příbram,
RUMPOLD-B s.r.o. Tábor a Sběrné suroviny a.s. Nejčastějším způsobem nakládání s komunálním
odpadem je skládkování (cca 80 %), 17 % komunálního odpadu je znovu využíváno. Největší měrou se
na této hodnotě podílí papír, sklo, plasty, kovy a také vyřazené chladničky.
Město Milevsko je zapojeno od roku 2001 do integrovaného systému zpětného odběru obalů
zajišťovaného autorizovanou společností EKO-KOM, a.s. Dotace získávané na základě smlouvy tvoří
část příjmů v systému odpadového hospodářství města.
Na území města Milevska zůstává evidována jedna stará ekologická zátěž. Jedná se o bývalou
obalovnu živičných směsí, která je v současnosti v majetku firmy Strabag Bohemia a.s. Zde byla
provedena bezodkladná opatření pro odstranění havarijního stavu (zafóliování uložených materiálů,
ucpání odpadu) která zabraňují kontaminaci spodních vod. Tato skládka patří mezi nejvýznamnější
staré ekologické zátěže v Jihočeském kraji, a je jí v Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje
stanovena jedna z nejvyšších priorit na odstranění. Další bývalá skládka komunálního odpadu „Pod
Spojkou“ je již zrekultivována a nepředstavuje v současné době žádnou hrozbu.
Černé skládky na území města byly zlikvidovány a v současné době se zde žádné neevidují.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
-

Odstranění staré ekologické zátěže na území města – bývalá obalovna

-

Výstavba dalšího sběrného dvora v Milevsku

-

Zefektivnění nakládání s biologicky rozložitelnými odpady

-

Zvyšování informovanosti obyvatel v oblasti odpadového hospodářství

OPATŘENÍ 1.3.3: Podpora environmentálního vzdělávání a výchovy
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Velký důraz je v současné době kladen na zapojování veřejnosti do rozhodování v záležitostech
životního prostředí. Veřejné sdělovací prostředky se environmentální osvětě věnují nedostatečně, a
proto je důležité ji podporovat a rozvádět tak, aby byla přístupná a pochopitelná pro širokou veřejnost.
Cílem environmentální výchovy, osvěty a vzdělávání je přivést občany k myšlení a jednání, které je v
souladu s principem udržitelného rozvoje dále k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního
prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách. Jedná se především o
preventivní opatření.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
-

Podpora organizací zabývajících se environmentální výchovou, osvětou a vzděláváním

-

Komplexní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v oblasti odpadového
hospodářství

CÍLOVÉ SKUPINY PRO CÍL 1.3:
-

město Milevsko
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-

obyvatelé města

-

majitelé veřejných i soukromých objektů

-

soukromé společnosti zabývající se odpadovým a tepelným hospodářstvím

-

organizace zabývající se ekologickou výchovou a vzděláváním

GARANT A SPOLUPRÁCE:
Městský úřad, jednotlivá ministerstva, Krajský úřad Jihočeského kraje, Státní fond životního
prostředí, Evropská unie, podle povahy aktivit mohou být implementací pověřeny i další organizace a
podnikatelské subjekty.
DOBA TRVÁNÍ:
2014 – 2020
VAZBA NA JINÉ DOKUMENTY:
-

Národní rozvojový plán ČR

-

Regionální operační program

-

Tematické operační programy

-

Program rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje

-

Krajská energetická koncepce

-

Krajský plán odpadového hospodářství

-

Energetický audit CZT města Milevska (SEVEn o.p.s., 2006)

-

Plán odpadového hospodářství města Milevska

-

Územní plán města Milevska

3 . 2 P r i o r i t n í o b l a s t 2 Po d n i ká n í a r o z v o j l i d s ký c h z d r o j ů
CÍL 2.1 Spolupráce s malými a středními podnikateli, rozvoj inovací
POPIS CÍLE:
Město chce dosáhnout dalšího rozvoje podporou malých a středních podnikatelů. Zajištěním nových
rozvojových ploch pro podnikání a podporou rekonstrukcí stávajících areálů a budov chce zvýšit zájem o
rozvoj podnikání ve městě a nalákat nové investory. Město se přímo zapojí do propagace města a jeho
rozvojových možností za účelem získání nových investorů a podpory produktů tradiční výroby. Cílem je
také vytvoření databáze nevyužitých nemovitostí vhodných pro podnikání na území města.
OPATŘENÍ 2.1.1: Zajištění rozvojových ploch pro další podnikání
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
V současné době probíhá výběr vhodných lokalit a stupně zainvestování ploch pro budoucí průmyslové
zóny. Dále probíhá výběr vhodného investora pro vytvoření smíšené obytné a obchodní zóny v prostoru
stávajícího autobusového nádraží, kdy jednou z podmínek je zachování autobusového nádraží v potřebném
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rozsahu.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
-

Podpora rozvoje průmyslových zón

-

Podpora rekonstrukce chátrajících areálů na nové provozy – průmysl, zemědělství, služby

OPATŘENÍ 2.1.2: Podpora podnikání ze strany města
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
V současné době není na území města pořádána žádná výstava nebo veletrh propagující místní
podnikatele a výrobky. Není k dispozici ucelená databáze objektů vhodných k podnikání ani zpracován
marketingový plán podpory místních, specifických výrobků.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
-

Propagace města a jeho rozvojových možností

-

Zlepšení prezentace malého a středního podnikání (internet, výstavy, veletrhy apod.)

-

Vytvoření databáze nevyužitých nemovitostí na území města

-

Podpora místních produktů a tradiční výroby

-

Podpora inovačních postupů při zajišťování výroby

-

Informační služby a odborné poradenství podnikatelům – JHK a další

CÍLOVÉ SKUPINY PRO CÍL 2.1:
-

obce a města

-

obyvatelé pracovního mikroregionu

-

investoři

GARANT A SPOLUPRÁCE:
Obce a sdružení obcí, jednotlivá ministerstva, Krajský úřad Jihočeského kraje, Státní fond životního
prostředí, Evropská unie, podle povahy aktivit mohou být implementací pověřeny i další organizace a
podnikatelské subjekty.
DOBA TRVÁNÍ:
2014 – 2020
VAZBA NA JINÉ DOKUMENTY:
-

Národní rozvojový plán ČR

-

Regionální operační program

-

Tematické operační programy

-

Program rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje

CÍL 2.2 Rozvoj zemědělství s důrazem na udržení krajiny a čistého prostředí

STRATEGICKÁ ČÁST

19/37

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE
MĚSTA

M I L E V S K A - 20 1 5

POPIS CÍLE:
Rozvojovým cílem pro zemědělství je rozvoj agroturistiky, který přispěje k udržení stávajícího
charakteru krajiny a čistého životního prostředí a další diverzifikace zemědělské činnosti, tak aby se
zvyšovaly šance zemědělských podniků v rostoucí konkurenci v Evropě i ve světě. Dále se bude město
zaměřovat na podporu investic do inovačních technologií a postupů výroby v oblasti zemědělství s cílem
zlepšení konkurenceschopnosti zemědělských produktů na evropském trhu.

OPATŘENÍ 2.2.1: Rozvoj alternativních způsobů zemědělství a udržení hospodaření
v zemědělství, lesnictví a rybářství
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Oblast Milevska nevyniká výjimečně kvalitní zemědělskou půdou. Přesto mělo zemědělství vždy velký
význam pro region i jeho obyvatele. Tuto skutečnost neovlivnilo ani období silných industriálních tlaků
vrcholících v 70. létech minulého století, ani násilná kolektivizace z období padesátých let, ani naopak
významné rozdělení zemědělské půdy mezi větší počet vlastníků po restitucích a privatizaci v průběhu
devadesátých let minulého století. Během této poslední etapy bylo nutno se vypořádat s potížemi při
identifikaci a způsobu nakládání s pozemky. Díky provádění komplexních pozemkových úprav je tento
proces, až na ojedinělé sporné případy, prakticky ukončen.
Obdobná situace existuje v oblasti lesnictví, které je však v případě Milevska, společně s rybářstvím,
poněkud okrajovou hodnotou.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
-

Podpora opatření ke zlepšení kvality povrchových vod

-

Podpora přírodě blízkého hospodaření v lesích

-

Dokončení komplexních pozemkových úprav ve všech katastrálních územích města

-

Podpora ekologických forem hospodaření

-

Podpora obnovy a údržby polních a lesních komunikací

-

Prezentace zemědělství a souvisejících služeb

-

Podpora činnosti mysliveckých a rybářských sdružení

CÍLOVÉ SKUPINY PRO CÍL 2.2:
-

obce

-

podnikatelské subjekty spojené se zemědělskou výrobou

-

obyvatelé mikroregionu

-

neziskové organizace

-

turisté

GARANT A SPOLUPRÁCE:
Obce a sdružení obcí, ministerstva, Krajský úřad Jihočeského kraje, Agrární komora, podnikatelské
subjekty, Evropská unie, EAFRD, podle povahy aktivit mohou být implementací pověřeny i další
organizace a podnikatelské subjekty.
DOBA TRVÁNÍ:
2014 – 2020
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VAZBA NA JINÉ DOKUMENTY:
-

Národní rozvojový plán ČR

-

Regionální operační program

-

Program rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje

CÍL 2.3 Podpora vzdělávání
POPIS CÍLE:
Cílem města je podpořit investice do zkvalitňování vzdělávacích procesů svých občanů, ať už v oblasti
povinné školní docházky a přípravy na budoucí povolání, tak i v oblasti celoživotního vzdělávání. Město se
zaměří na investice do zkvalitnění výuky a podpory komunikace mezi školami a zaměstnavateli i na
investice do infrastruktury školství, tak aby bylo možné dosahovat co nejlepších výsledků v oblasti
vzdělávání. Další investice budou směřovány do mimoškolních a zájmověvzdělávacích aktivit občanů,
(jazykové kurzy, semináře, debaty apod.)
OPATŘENÍ 2.3.1: Zvýšení zájmu veřejnosti o učební obory a zajištění spolupráce mezi
základními školami, středními školami, úřadem práce a budoucím zaměstnavatelem
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
V současné době je ve městě Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, kde je výuka je zaměřena
na tradiční strojírenské obory (např. mechanik, zámečník, obráběč kovů) a na oblast obchodu a služeb, a
Gymnázium, kde je každý rok, v případě naplnění, otevřena jedna třída čtyřletého studia, jedna třída
šestiletého studia a dobíhá třída osmiletého studia. Gymnázium nabízí úplné střední všeobecné vzdělání
zakončené maturitní zkouškou.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
-

Zvýšení informovanosti dětí a jejich rodičů o možnostech uplatnění technicky vzdělaných
pracovníků (popularizace odborného vzdělávání)

-

Podpora spolupráce mezi základními a středními školami (zejména mezi základními školami a
Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm)

-

Spolupráce mezi podniky, středními školami a úřadem práce při podpoře vzniku učňovských míst v
podnicích

OPATŘENÍ 2.3.2: Zajištění odpovídajícího technického stavu školních zařízení a jejich vybavení
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Na území města Milevska se nachází čtyři mateřské školy, dvě základní školy, jedna základní umělecká
škola, jedno gymnázium a jedno střední odborné učiliště. Budovy jsou v současné době
v provozuschopném stavu, je však vhodné se zaměřit průběžné zlepšování jejich technického stavu a
kvalitního vybavení, tak aby odpovídaly platným předpisům i vývojovým trendů z hlediska stavebního i
technického zázemí po kvalitní výuku. V Domě kultury bylo při rekonstrukci vybudováno Centrum
celoživotního vzdělávání vybavené nejmodernější multimediální technikou a jsou zde pořádány různé kurzy
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a semináře.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
-

Rekonstrukce a modernizace MŠ Sluníčko –
o

Doplnění herních prvků zahrady

o

Propojení budov s realizací tělocvičny

o

Oprava chodníků, výměna dlažby

-

MŠ Pastelka - Ateliér pro předškolní děti

-

MŠ Klubíčko - Zateplení objektu a spojovací chodby a oprava fasády

-

1. ZŠ T. G. Masaryka, Milevsko –
o

Zateplení a výměna oken budov 1. a 2. stupně;

o

Sportovní areál – asfaltové hřiště;

o

Sportovní víceúčelová hala;

o

Rekonstrukce topné soustavy (kotle, regulace)

-

Výměna prosklení vestibulu ZŠ J. A. Komenského

-

Zlepšení podmínek pro vzdělávání handicapovaných žáků SOŠ a SOU Milevsko

OPATŘENÍ 2.3.3: Zvyšování kvalifikace, celoživotní vzdělávání
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
V Domě kultury vzniklo při rekonstrukci centrum celoživotního vzdělávání vybavené nejmodernější
multimediální technikou a jsou zde pořádány různé kurzy a semináře. Střední odborná škola a Střední
odborné učiliště se zaměřuje na spolupráci se zaměstnavateli a podle jejich požadavků pořádá rekvalifikační
a vzdělávací kurzy pro jejich současné i budoucí zaměstnance.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
-

Spolupráce se sociálními partnery na trhu práce - SOŠ a SOU Milevsko

-

Vytvoření e-learningového portálu pro studenty dálkového studia - SOŠ a SOU Milevsko

-

Škola jako centrum celoživotního vzdělávání

-

Pokračování a další rozvoj celoživotního vzdělávání v Domě kultury

-

Rozvoj sociálního partnerství škol

CÍLOVÉ SKUPINY PRO CÍL 2.3:
-

obce

-

podnikatelské subjekty

-

obyvatelé mikroregionu

-

školy v regionu

GARANT A SPOLUPRÁCE:
Obce a sdružení obcí, ministerstva, Krajský úřad Jihočeského kraje, podnikatelské subjekty, Evropská
unie, podle povahy aktivit mohou být implementací pověřeny i další organizace a podnikatelské subjekty.
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DOBA TRVÁNÍ:
2014 – 2020
VAZBA NA JINÉ DOKUMENTY:
-

Národní rozvojový plán ČR

-

Regionální operační program

-

Program rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje

3.3 Prioritní oblast 3

C e s t o v n í r u c h , ku l t u r a a p a má t k y

CÍL 3.1 Podpora a rozvoj turistické infrastruktury
POPIS CÍLE:
Význam cestovního ruchu jako plnohodnotného hospodářského odvětví generujícího příjmy a pracovní
místa v posledních letech trvale roste. Cestovní ruch představuje velkou příležitost pro rozvoj města
Milevska. Na jeho území a v blízkém okolí se nachází značné množství kulturních, turistických a přírodních
zajímavostí. Jejich dostatek však sám o sobě rozvoj cestovního ruchu nezajistí, je proto třeba tento rozvoj
vhodnými aktivitami podporovat. Jedná se zejména o zkvalitnění informačních služeb a zavedení
jednotného systému propagace, budování a značení turistických tras, rekonstrukci místních památek a
celkové propojení a využití kulturních akcí. Hlavním cílem je lepší využití turistického potenciálu města
Milevska a jeho další zkvalitňování a rozšiřování.
OPATŘENÍ 3.1.1: Podpora vzniku kvalitních ubytovacích a stravovacích zařízení
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Nabídka ubytovacích kapacit ve městě je stále nedostatečná. Ubytování nižší kategorie v rozsahu 160
lůžek nabízejí pouze hotely Stadion a Sporthotel, které jsou využity spíše k ubytování zahraničních
pracovníků. Další hotel vyšší kategorie v Milevsku není. Pro účely zvýšení kvality a kvantity ubytování by
byla vhodná rekonstrukce stávajících hotelů Stadion, Sporthotel a Modrá hvězda (v současné době
uzavřen), případně zřídit nové ubytovací kapacity v prostorách kláštera či v jiných soukromých objektech.
Ubytování turistického typu nabízí pouze kemp Vášův mlýn v chatkách a dále menší počet míst pro
stany a karavany. Jeho nabídka je vzhledem k současné návštěvnosti dostatečná, při případném zvýšení
poptávky ale nemusí stačit. Proto je nutné podporovat vznik rodinných penzionů a ubytování v soukromí na
území města, které by měly být aktivovány a následně jednotně nabízeny a propagovány např. společností
Milevský kraj o.p.s.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
-

Zlepšení ubytovacích a stravovacích kapacit – rekonstrukce hotelů Sport a Stadion
Podpora rozšíření kapacity kempu Vášův mlýn
Podpora rekonstrukce hotelu „Modrá hvězda“
Podpora vzniku rodinných penzionů a ubytování v soukromí na území města
OPATŘENÍ 3.1.2: Rozvoj různých druhů turistiky

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
V současné době jsou v Milevsku a jeho okolí vyznačeny cyklotrasy KČT a místní cykloturistické
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okruhy, na kterých jsou každoročně pořádány turistické akce (Milevský čtyřlístek). Dále je v terénu
vyznačena žlutou turistickou pásovou značkou Milevská vlastivědná naučná stezka. Na trase dlouhé
okolo 25 km je umístěno 23 zastavení s informačními tabulemi, které popisují jednotlivé zajímavosti. Tuto
nabídku by bylo vhodné doplnit dalšími cyklostezkami v prostoru lokalit Vášův mlýn, Na Vinicích, Hajda,
Šibený vrch aj. Pro jejich výstavbu je nutné zpracovat generel rozvoje cyklistických a pěších stezek na
území města a v jeho blízkém okolí.
Město i region je vzhledem ke krajinnému rázu, venkovskému charakteru a klimatickým podmínkám
vhodné i pro rozvoj dalších forem turistiky, jako je hipoturistika (jízda na koních) a zimní lyžařská turistika.
Pro tyto druhy je nutné vytvořit v místě podmínky, tzn. prohloubit marketingové propojení jednotlivých
center této turistiky, a jejich provázání na obdobnou nabídku okolních regionů – Čertovo břemeno
(Jistebnicko), Sedlčansko, Táborsko a Severní Písecko (Orlická přehrada).
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
-

Vybudování vhodných komunikací pro pěší, cyklisty a in-line v prostoru lokalit Hajda, Vášův
mlýn, Na vinicích, Šibený vrch aj.

-

Rozvoj dalších pěších a naučných stezek

-

Provázání zimní lyžařské turistiky na nabídku regionu Čertovo břemeno

-

Rozvoj nabídky hipoturistiky a venkovské turistiky v blízkém okolí města

-

Rozvoj doplňkových služeb zejména v oblasti pěší turistiky a cykloturistiky (odpočívadla, mobiliář,
informační cedule a zkvalitnění místního značení, půjčovny a úschovny kol apod.)

CÍLOVÉ SKUPINY PRO CÍL 3.1:
-

město Milevsko

-

podnikatelské subjekty provozující služby v cest. ruchu (SPOS Milevsko s.r.o. aj.)

-

neziskové organizace (Klub českých turistů aj.)

-

obyvatelé města

-

turisté

GARANT A SPOLUPRÁCE:
Městský úřad, ministerstva, Krajský úřad Jihočeského kraje, regionální rozvojové agentury,
podnikatelské subjekty, Evropská unie, podle povahy aktivit mohou být implementací pověřeny i další
organizace a podnikatelské subjekty.
DOBA TRVÁNÍ:
2014 – 2020
VAZBA NA JINÉ DOKUMENTY:
-

Národní rozvojový plán ČR

-

Regionální operační program NUTS II Jihozápad

-

Program rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje

-

Koncepce státní politiky cestovního ruchu – návrh pro období 2007 – 2013

-

Strategie rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji
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Vytvořit společnou marketingovou strategii a nabídku turistických
produktů

POPIS CÍLE:
Město Milevsko má potenciál stát se místem nabízejícím odpočinek, pohodu a klid, kam se budou
návštěvníci právě z těchto důvodů vracet. Napomoci by tomu měla marketingová strategie, která by navrhla
aktivity a kroky pro vytvoření jednotného image města jako místa pro odpočinek, pohodu a klid. Základním
pilířem strategie by se mělo stát motto: „Milevsko - dobré místo pro život“
OPATŘENÍ 3.2.1: Společná marketingová strategie a jednotná propagace
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Turistické informační centrum Milevsko je umístěno poblíž centra města na Husově náměstí, jeho
návštěvnost v sezóně je průměrná, mimo sezónu nedostatečná. TIC Milevsko je členem Asociace turistických
informačních center České republiky (ATIC ČR) kategorie C, je součástí členské sítě infocenter o. p. s.
Toulava a je rovněž zaregistrováno u státní agentury na podporu domácího cestovního ruchu Czech Tourism.
Město Milevsko se hlásí k regionu Středního Povltaví, jehož poměrně atraktivní nabídka (Orlická přehrada,
Středočeská pahorkatina apod.) je velkou příležitostí pro rozvoj místního cestovního ruchu
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
-

Zpracování marketingové strategie města a regionu

-

Podpora společné prezentace města a regionu

-

Založení společného marketingového regionu Střední Povltaví

-

Přesunutí TIC Milevsko do prostor ke galerii M

-

Aktivní spolupráce města a celého regionu s turistickou oblastí Toulava

OPATŘENÍ 3.2.2: Nabídka turistických produktů
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Nabídka turistických produktů pro dlouhodobější pobyt turistů se postupně zlepšuje. Je třeba prohlubovat
provázanost a společnou propagaci turistických cílů, návaznost na nabídku okolních regionů Táborska,
severního Písecka, Orlické přehrady, Sedlčanska a Čertova břemena. Chybí však nabídka některých
infrastrukturních zařízení, které podporují dlouhodobý pobyt návštěvníků, jako je např. golfové hřiště.
Historický vývoj na území města umožňuje vytvořit společnou nabídku kláštera premonstrátů, židovské
komunity (synagoga a hřbitov) a Milevského muzea, která by podpořila záměr profilovat město jako „centrum
duchovní kultury“. V souladu s tím je nutná podpora místních zvyků a slavností (Milevské maškary ad.), na
kterých lze rovněž stavět nabídku vedoucí ke zvýšení návštěvnosti.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
-

Zdůraznění historické nabídky města – klášter, židovská komunita

-

Propojení turistické nabídky města s Orlickou přehradou, Sedlčanskem, Čertovým břemenem s
turistickou oblastí Toulava

-

Zřízení incomingové agentury

-

Podpora vzniku golfového hřiště včetně ubytovacího zázemí

-

Vytváření vícedenních turistických tematicky zaměřených balíčků (např. historie, příroda, lidové
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tradice,...) či orientovaných na určitou cílovou skupinu – senioři, sportovci, rodiny s dětmi apod.
-

Vytvoření interaktivního prohlídkového okruhu města

-

Rozšiřování nabídky zážitkových turistických tras v regionu (např. po stopách slavných osobností, po
církevních památkách, kolem rybníků apod.)

-

Rozvoj služeb pro rodiny s dětmi (budování dětských koutků, rozvoj animačních zábavních programů
pro děti, školy a kurzy různých sportů a aktivit pro děti a mládež apod.)

CÍLOVÉ SKUPINY PRO CÍL 3.2:
-

město Milevsko

-

podnikatelské subjekty, provozující služby v cest. ruchu

-

neziskové organizace (Milevský kraj o.p.s. aj.)

-

obyvatelé města

-

turisté

GARANT A SPOLUPRÁCE:
Městský úřad, ministerstva, Krajský úřad Jihočeského kraje, marketingové agentury, podnikatelské
subjekty, Evropská unie, podle povahy aktivit mohou být implementací pověřeny i další organizace a
podnikatelské subjekty.
DOBA TRVÁNÍ:
2014 – 2020
VAZBA NA JINÉ DOKUMENTY:
-

Národní rozvojový plán ČR

-

Regionální operační program NUTS II Jihozápad

-

Program rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje

-

Koncepce státní politiky cestovního ruchu – návrh pro období 2007 – 2013

-

Strategie rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji
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CÍL 3.3 Využití památek pro rozvoj cestovního ruchu
POPIS CÍLE:
Historie města Milevska je především spjata s historií premonstrátského kláštera. Jeho objekt je
v současné době rekonstruován a využíván jen zčásti, značná část zůstává zchátralá po bývalém JZD, které
zde bylo v minulém století umístěno. Cílem je v souladu s politikou údržby a obnovy historických památek
v Jihočeském kraji vrátit historickým objektům v Milevsku jejich původní tvář a najít pro ně účelné využití
v souladu s rozvojem cestovního ruchu.
OPATŘENÍ 3.3.1: Využití a rozvoj kláštera
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Jihočeský kraj dbá ve zvýšené míře na využití chátrajících památek a historických objektů pro účely
rozvoje cestovního ruchu. V tomto ohledu se nachází ve městě Milevsku významný památkový objekt
premonstrátského kláštera, který je postupně rekonstruován a přestavován pro církevní i turistické využití.
V části kláštera jsou instalovány expozice Milevského muzea, v další části zvané Latinská škola se pořádají
koncerty. V devadesátých letech 20. století se začal unikátní areál obnovovat, stav zejména druhého a
třetího nádvoří a přilehlých budov je však velmi špatný.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
-

Rekonstrukce části kláštera na ubytovací, stravovací a relaxační zařízení

-

Obnova a údržba areálu kláštera

-

Vybudování klášterního muzea premonstrátů

OPATŘENÍ 3.3.2: Turistické využití dalších historických objektů na území města
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Kromě objektu kláštera jsou na území města další historické objekty, v první řadě budova bývalého
soudu č.p. 1 a židovská synagoga.
Zvláště objekt kláštera představuje značný potenciál pro využití v cestovním ruchu.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
-

Revitalizace parku Bažantnice – infrastruktura

-

Zřízení židovského muzea v objektu synagogy

CÍLOVÉ SKUPINY PRO CÍL 3.3:
-

město Milevsko

-

majitelé památkových objektů

-

neziskové organizace

-

obyvatelé města

-

turisté

GARANT A SPOLUPRÁCE:
Městský úřad, ministerstva, Krajský úřad Jihočeského kraje, regionální rozvojové agentury,
podnikatelské subjekty, Evropská unie, podle povahy aktivit mohou být implementací pověřeny i další
organizace a podnikatelské subjekty.
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DOBA TRVÁNÍ:
2014 – 2020
VAZBA NA JINÉ DOKUMENTY:
-

Národní rozvojový plán ČR

-

Regionální operační program NUTS II Jihozápad

-

Program rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje

-

Koncepce státní politiky cestovního ruchu – návrh pro období 2007 – 2013

-

Strategie rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji

CÍL 3.4 Vytvářet kvalitní kulturní nabídku pro občany i návštěvníky města,
rozvíjet vnější vztahy
POPIS CÍLE:
Město Milevsko je centrem regionu Střední Povltaví. K rozšíření atraktivity a zvýšení návštěvnosti
města především v období mimo letní turistickou sezonu má sloužit rozšíření činnosti kulturních zařízení,
podpora festivalů, podpora spolkového života, lidových tradic, zvyků a řemesel, pořádání výstav apod.
OPATŘENÍ 3.4.1: Rozvoj kulturních aktivit
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Ve městě je v průběhu roku pořádána řada kulturních aktivit zejména místního významu zaměřená na
místní obyvatele. Pro návštěvníky v období letní sezóny je nabídka kulturních akcí na dobré úrovni,
v období mimo hlavní turistickou sezonu je potřeba činnost rozšířit.
Zapotřebí je též zvýšit publicitu akcí, které mohou přispět k naplnění stanovené vize „Milevsko –
centrum duchovní kultury“. Jedná se především o Milevské maškary konané každoročně v únoru, dále o
Milevské Bartolomějské posvícení konané v srpnu (jedná se o kulturní slavnosti města) a o Milevské
bienále konané v září v klášteře premonstrátů. Další možností je založení tradice nového festivalu, např.
Slavností Středního Povltaví.
Ve městě působí řada aktivních spolků, kulturních zařízení a dalších organizací, které pořádají kulturní
akce. Některé neziskové organizace, např. Milevský kraj o.p.s., vydaly řadu publikací o městě a okolí, které
ovšem nemají odpovídající publicitu. Proto je nutné kulturní a publikační dění ve městě dostatečně
zviditelnit alespoň v rámci regionu či kraje.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
-

Podpora a rozšíření činnosti kulturních zařízení – knihovna, galerie, kino, dům kultury ad.
Založení tradice festivalu krajského rozměru
Podpora spolkového života ve městě
Podpora místních zvyků, lidových tradic a řemesel
Podpora vydávání publikací o městě, jeho historii apod.
Podpora kulturních akcí propagujících město a mikroregion
Podpora pořádání výstav a dalších akcí s celostátním dopadem
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OPATŘENÍ 3.4.2: Podpora přeshraniční a mezinárodní spolupráce
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Město Milevsko je členem Svazku obcí Milevska, Svazu měst a obcí ČR a Euroregionu Silva Nortica
zaměřeného na spolupráci Jihočeského kraje s Dolním Rakouskem, regionem Waldviertel. V rámci těchto
organizací spolupracuje s ostatními městy a obcemi Jihočeského kraje především na přípravě projektů a
čerpání prostředků státu a EU z různých operačních programů, na koordinaci přístupu k regionálním,
státním a evropským orgánům při získávání dalších dotačních prostředků.
Partnerství na mezinárodní úrovni bylo dosud navázáno s těmito zahraničními partnery – francouzským
Canton de Guichen a švýcarským městem Münchenbuchsee. V poslední době je tato spolupráce víceméně
formální či deklaratorní a bylo by dobré jí rozšířit a prohloubit.
Neziskové subjekty ve městě budou mít i v období 2014-2020 možnost čerpat pro svou činnost
příspěvky z fondů EU. V novém období 2014-2020 může být tato přeshraniční spolupráce zejména
s Rakouskem a Bavorskem systematicky podporována.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
-

Zapojení města do činnosti euroregionu

-

Podpora malých projektů vhodných k podpoře z Dispozičního fondu

-

Pokračování dosavadní mezinárodní spolupráce

CÍLOVÉ SKUPINY PRO CÍL 3.4:
-

město Milevsko

-

pořadatelé kulturních akcí

-

neziskové organizace

-

obyvatelé města

-

turisté

GARANT A SPOLUPRÁCE:
Městský úřad, ministerstva, Krajský úřad Jihočeského kraje, regionální rozvojové agentury,
podnikatelské subjekty, Evropská unie, podle povahy aktivit mohou být implementací pověřeny i další
organizace a podnikatelské subjekty.
DOBA TRVÁNÍ:
2014 – 2020
VAZBA NA JINÉ DOKUMENTY:
-

Národní rozvojový plán ČR

-

Regionální operační program NUTS II Jihozápad

-

Program rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje

-

Strategie rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji
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3.4 Prioritní oblast 4 Kvalita života a sport
CÍL 4.1 Zastavení úbytku obyvatel stěhováním z města
POPIS CÍLE:
Důležitým faktorem pro rozvoj města je dostatek obyvatel v produktivním věku. Důležitou oblastí v rozvoji
města je zastavení odlivu obyvatel v produktivním věku způsobeným stěhováním za prací a navození vhodných
podmínek pro rodiny s dětmi. Vybudováním příznivého obrazu města z pohledu kvality života mladých rodin
s dětmi dojde k zastavení odlivu obyvatel a po čase k otočení trendu. K dosažení tohoto cíle je zapotřebí
vybudovat kvalitní zázemí pro matky s dětmi a kulturní a sportovní vyžití mládeže a obyvatel v produktivním
věku. Nemalou součástí zastavení odlivu obyvatel v produktivním věku je zajištění kvalitního bydlení ve městě a
podpora zaměstnanosti.
OPATŘENÍ 4.1.1: Zajištění podmínek pro kvalitní bydlení obyvatel města
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Pro hospodářský růst území je důležitým faktorem dostatečná nabídka bytů a domů s dostatečným
vybavením, odpovídajícím stavem a dostupností. V současné době je větší zájem o bydlení v rodinných domech
než o bydlení v bytech. Z tohoto poznatku vyplývá potřeba vybrat a infrastrukturně připravit nové lokality pro
individuální výstavbu. V současnosti je pouze dostatečný počet bytů ve stávající zástavbě panelových sídlišť,
které je nutné regenerovat tak aby odpovídaly současným technickým standardům.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
-

Vytváření podmínek pro výstavbu rodinných a bytových domů v návaznosti na územní plán města

-

Obnova a podpora využití stávajícího bytového a domovního fondu

-

Zajištění podmínek pro sociální bydlení, bydlení v krizových situacích apod.

-

Vytváření podmínek pro bydlení mladých manželů, rodin s dětmi apod.

-

Regenerace panelových sídlišť

OPATŘENÍ 4.1.2: Podpora zaměstnanosti
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Kromě bydlení je důležité pro obyvatele města v produktivním věku mít i přiměřený počet pracovních
příležitostí. Přestože se počet nezaměstnaných v Milevsku dle nové metodiky postupně snižuje, nelze podporu
zaměstnanosti brát na lehkou váhu a je třeba zlepšovat informovanost a koordinaci mezi Úřady práce, školami
(Městský a Krajský úřad), Hospodářskou komorou a zaměstnavateli
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
-

Zlepšení toku informací mezi školami, MěÚ, KÚ, Hosp. komorou a Úřadem práce

CÍLOVÉ SKUPINY PRO CÍL 4.1:
-

město Milevsko
vlastníci nemovitostí
obyvatelé města
turisté
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GARANT A SPOLUPRÁCE:
Městský úřad, ministerstva, Krajský úřad Jihočeského kraje, Evropská unie, podle povahy aktivit mohou být
implementací pověřeny i další organizace a podnikatelské subjekty.
DOBA TRVÁNÍ:
2014 – 2020
VAZBA NA JINÉ DOKUMENTY:
-

Národní rozvojový plán ČR

-

Regionální operační program

-

Tematické operační programy

-

Program rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje

-

Fond soudržnosti EU

-

Územní plán města Milevska

-

Povodňový plán města Milevska

CÍL 4.2 Zajištění kvalitní a dostupné sociální péče
POPIS CÍLE:
Na kvalitu života ve městě má vliv i dostupnost kvalitní zdravotní a sociální péče. Cílem kvalitní zdravotní
a sociální péčí o obyvatele je zastavit odliv obyvatel v produktivním věku do větších center. Zkvalitněním
zdravotní péče dojde také k podpoře cestovního ruchu a atraktivity města jako centra turisticky přitažlivé
oblasti. Dostupnost kvalitní zdravotní péče přispěje ke zlepšení celkového obrazu města a v návaznosti na
kvalitní sociální péči zkvalitnění života ve městě.
OPATŘENÍ 4.2.1: Dostupné sociální a zdravotní služby
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
V Milevsku se nachází ordinace praktického lékaře pro dospělé, praktického lékaře pro děti a dorost,
ordinace stomatologie, gynekologicko-porodnická, internisty a kardiologa, očního specialisty, specialisty
psychiatra, ortodontie, ordinace ortopedie a traumatologie a ORL. Většina specializovaných lékařů do
Milevska dojíždí ordinovat 2x týdně. Ve městě je také možnost zdravotní rehabilitace, nachází se zde zubní
laboratoř a tři lékárny.
Příspěvková organizace Sociální služby Města Milevska zajišťuje sociální služby v Domově pro seniory v
Milevsku a sociální služby v šesti domech s pečovatelskou službou s celkovou kapacitou 116 bytů. Jedná se o
nájemní městské byty, které jsou přidělovány v souladu s Pravidly pronajímání bytů pro seniory a osoby se
zdravotním omezením v domech s pečovatelskou službou města Milevska. V Milevsku a jeho regionu působí
i další poskytovatelé sociálních služeb.
V dalším rozšiřování a zkvalitňování sociálních služeb se jeví být limitujícím faktorem zejména
nedostatek míst v pobytové sociální službě (domov pro seniory).
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AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
-

Zefektivnění fungující sítě služeb v sociální oblasti

-

Udržení kvalitní zdravotní péče apod.

-

Podpora a rozvoj stávajících sociálních služeb

-

Rozvoj dalších typů sociálních služeb v souladu s Plánem rozvoje sociálních služeb města Milevska

-

Zvýšení kapacit zařízení sociálních služeb

-

Spolupráce se sociálními zařízeními z ostatních regionů

-

Rozvoj zdravotnických zařízení
CÍLOVÉ SKUPINY PRO CÍL 4.2:
-

město Milevsko
vlastníci nemovitostí
obyvatelé města
turisté

GARANT A SPOLUPRÁCE:
Městský úřad, ministerstva, Krajský úřad Jihočeského kraje, Evropská unie, podle povahy aktivit
mohou být implementací pověřeny i další organizace a podnikatelské subjekty.
DOBA TRVÁNÍ:
2014 – 2020
VAZBA NA JINÉ DOKUMENTY:
-

Národní rozvojový plán ČR

-

Regionální operační program

-

Tematické operační programy

-

Program rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje

-

Fond soudržnosti EU

-

Územní plán města Milevska

-

Povodňový plán města Milevska

CÍL 4.3 Milevsko - dobré místo pro život
POPIS CÍLE:
Podle rčení: „Ve zdravém těle, zdravý duch“, je cílem města získat si pověst centra zdravého životního stylu
zaměřením aktivit na vybudování kvalitního sportovně regeneračního zázemí pro obyvatele i návštěvníky města.
Rozšířením nabídky sportovního vyžití a následné relaxace a regenerace dojde k příznivému posunu města
v oblasti kvality života. Město se chce kvalitním sportovně regenerační zázemím zatraktivnit pro udržení a
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přilákání nových, obyvatel v produktivním věku.
OPATŘENÍ 4.3.1: Vybudování odpovídající sportovní infrastruktury
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Město Milevsko disponuje velkým sportovním areálem, jedná se o jeden z mála ucelených komplexů v rámci
Jihočeského kraje. Město chce dokončit rekonstrukci zahájenou pod názvem „Milevsko – centrum zdravého
životního stylu“. Ve městě je třeba rozšiřovat kapacity i pro neorganizovanou sportovní činnost. Město je
sportovním centrem celého spádového regionu SO ORP Milevsko. Správcem sportovních zařízení je společnost
SPOS Milevsko s.r.o., která zajišťuje pronájem zařízení letního stadionu, zimního stadionu, sportovní haly,
tenisového areálu a venkovního hřiště s umělou trávou.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
-

Rekonstrukce a modernizace zimního stadionu

-

Dokončení areálu extrémních sportů

-

Dokončení rekonstrukce letního stadionu – atletický ovál, in-line okruh, budovy areálu

-

Vytvoření relaxačního parku

-

Dostavba zázemí venkovního koupaliště

-

Výstavba šaten s ubytovnou (Areál tenis. kurtů – Bažantnice)

-

Oprava kurtů (Areál tenis. kurtů – Bažantnice)

-

Rekonstrukce a zateplení haly míčových her

-

Přístavba a stavební úpravy sokolovny

-

Rekonstrukce venkovního hřiště u sokolovny– umělý povrch

-

Výstavba venkovních vícegeneračních posiloven (fitnessparky), senior park, stretworkout park

-

Výstavba squash kurtů mezi sp. halou a ZS

-

Zastřešení hřiště s umělým povrchem u sp. haly

OPATŘENÍ 4.3.2: Podpora sportovních a volnočasových aktivit
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Město Milevsko disponuje velkým sportovním areálem, jedná se o jeden z mála ucelených komplexů v rámci
Jihočeského kraje. Město částečně realizovalo projekt rekonstrukce pod názvem „Milevsko – centrum zdravého
životního stylu“. Dosud se nepodařila zrealizovat část týkající se rekonstrukce hotelů Sport a Stadion.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
-

Podpora aktivit volného času dětí a mládeže

-

Podpora činnosti sportovních klubů a zařízení na území města

-

Zapojení občanů do pravidelné sportovní činnosti

-

Dokončení rekonstrukce a modernizace budovy kina

-

Rekonstrukce a modernizace Domu kultury

CÍLOVÉ SKUPINY PRO CÍL 4.3:
-

město Milevsko
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vlastníci nemovitostí
obyvatelé města
turisté

GARANT A SPOLUPRÁCE:
Městský úřad, ministerstva, Krajský úřad Jihočeského kraje, Evropská unie, podle povahy aktivit mohou být
implementací pověřeny i další organizace a podnikatelské subjekty.
DOBA TRVÁNÍ:
2014 – 2020
VAZBA NA JINÉ DOKUMENTY:
-

Národní rozvojový plán ČR

-

Regionální operační program

-

Tematické operační programy

-

Program rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje

-

Fond soudržnosti EU

-

Územní plán města Milevska

-

Povodňový plán města Milevska

3.5 Prioritní oblast 5

Mo d e r n i z a c e v e ř e j n é s p r á v y

CÍL 5.1 Zajištění vysoké kvality služeb veřejní správy
POPIS CÍLE:
Dosáhnout vysoké kvality poskytovaných služeb, zjednodušení administrativních postupů a
maximálního přiblížení úřadu občanům.
OPATŘENÍ 5.1.1:
Zefektivnění služeb veřejné správy
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Přestože je možné registrovat vysoké úsilí městského úřadu v této oblasti, stále nejsou všechny prostory
úřadu bezbariérově přístupné a budovy úřadu jsou od sebe značně vzdálené. V oblasti komunikace, týkající
se především výpočetní techniky a programů, je zřetelný prostor ke zlepšování – jde zejména o
nedostatečnou propojenost agend – zvláště v oblasti integrace spisové služby s užívaným software, a to jak
u agend samosprávných, tak u celostátních IS pro výkon státní správy.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
-

Vzdělávání zaměstnanců úřadu (využívání nových systémů a technologií, jazykové vzdělávání, elearning)

-

Rekonstrukce zasedací místnosti v budově MěÚ, nám. E. Beneše 420
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Půdní vestavba v budově MěÚ, nám. E. Beneše 420

OPATŘENÍ 5.1.2:
Rozvoj programového a technického vybavení
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Počítačové, programové, komunikační i jiné technické vybavení vyžaduje neustálou obnovu, která je po
všech stránkách náročná. Možné je též zlepšovat a zkvalitňovat možnost přístupu občanů k vyřizování
agend a zjišťování informací prostřednictvím veřejných sítí a počítačů.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
-

Modernizace služeb veřejné administrativy města Milevska - modernizace informačních systémů
veřejné správy

CÍLOVÉ SKUPINY PRO CÍL 5.1:
-

město Milevsko
vlastníci nemovitostí
obyvatelé města
turisté

GARANT A SPOLUPRÁCE:
Městský úřad, ministerstva, Krajský úřad Jihočeského kraje, Evropská unie, podle povahy aktivit mohou
být implementací pověřeny i další organizace a podnikatelské subjekty.
DOBA TRVÁNÍ:
2014 – 2020
VAZBA NA JINÉ DOKUMENTY:
-

Národní rozvojový plán ČR

-

Regionální operační program

-

Tematické operační programy

-

Program rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje

-

Fond soudržnosti EU

-

Územní plán města Milevska

-

Povodňový plán města Milevska
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CÍL 5.2 Čerpání veřejných zdrojů pro rozvoj města
POPIS CÍLE:
K realizaci projektů důležitých pro rozvoj města je nezbytné mít splněny všechny předpoklady k
úspěšnému čerpání veřejných zdrojů, t.j. aktuální dokumenty toto čerpání umožňující – územní plán,
regulační plány, strategické dokumenty, projektovou dokumentaci atd., aktuální informace o programech
vhodných pro konkrétní financování a zkušený tým pracovníků zpracovávajících konkrétní žádosti.
Vhodným zvýšením pravděpodobnosti úspěšného získávání finančních prostředků je spolupráce se
zkušeným externím partnerem znajícím problematiku a reálie.
OPATŘENÍ 5.2.1:
Rozvojové dokumenty města
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Nutnost vypracování nové územního plánu podle nové legislativy a trvalé aktualizace regulačních a
strategických dokumentů a jejich zavádění do praxe.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
-

Příprava a zpracování projektové dokumentace, žádostí a povinných příloh

-

Příprava a realizace projektů za podpory regionálních, státních a EU zdrojů

-

Vypracování nového územního plánu města

CÍLOVÉ SKUPINY PRO CÍL 5.1:
-

město Milevsko
vlastníci nemovitostí
obyvatelé města

GARANT A SPOLUPRÁCE:
Městský úřad, ministerstva, Krajský úřad Jihočeského kraje, Evropská unie, podle povahy aktivit mohou
být implementací pověřeny i další organizace a podnikatelské subjekty.
DOBA TRVÁNÍ:
2014 – 2020
VAZBA NA JINÉ DOKUMENTY:
-

Národní rozvojový plán ČR

-

Regionální operační program

-

Tematické operační programy

-

Program rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje

-

Fond soudržnosti EU

-

Územní plán města Milevska

-

Povodňový plán města Milevska
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