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Úvod  

Dostává se Vám do rukou Strategický plán rozvoje města Moravská Třebová, klíčový středně- až 
dlouhodobý dokument, který orientuje další vývoj města zejména v oblasti hospodářské a sociální. 
Návrhy uvedené v dokumentu vycházejí z dohody rozhodujících představitelů života města, a to jak 
z veřejného, tak ze soukromého sektoru, o strategické vizi a prioritních oblastech rozvoje. Zahrnuje 
obecné dlouhodobé prioritní oblasti a záměry rozvoje města, ale také konkrétní opatření (projekty), 
jejichž realizace přispěje k naplnění daných priorit a dosažení strategické vize.  

Zpracování tohoto strategického plánu navazuje na strategie z let 2001 a 2008 a na zkušenost, kterou 
město učinilo s jejich implementací. V úvahu byly vzaty dílčí politiky a koncepce, kterými město řeší 
specifické oblasti svého života a také kontext rozvojových dokumentů na krajské (regionální) a na 
národní úrovni. 

Práce na tvorbě strategického plánu rozvoje města byly zahájeny v prosinci 2017. Starosta města 
JUDr. Miloš Izák oslovil nejvýznamnější představitele institucí a subjektů, které nejvíce ovlivňují dění 
ve městě a jejichž rozhodování nebo každodenní výkon práce má dopad na další rozvoj města, a 
požádala je o spolupráci v Komisi pro strategický rozvoj (dále jen Komise). Úkolem Komise bylo 
vytvořit ve strukturovaném procesu strategický plán rozvoje města. Komise se sešla celkem čtyřikrát. 
Plán by vypracován ve spolupráci s poradenskou firmou Berman Group s.r.o., která byla vybrána na 
základě veřejné soutěže.  

V první, analytické, fázi projektu byla zpracována Socioekonomická analýza města, která souhrnně 
charakterizuje dosavadní vývoj a současný stav města ve všech základních sociálně-ekonomických 
souvislostech. Analýza identifikovala hlavní problémy/bariéry socioekonomického rozvoje města a 
zároveň identifikovala jeho rozvojový potenciál. Socioekonomická analýza je přiložena k tomuto 
dokumentu.  

V lednu a únoru 2018 byl mezi významnými podnikatelskými subjekty a zaměstnavateli v Moravské 
Třebové proveden Průzkum podnikatelského prostředí. Průzkumu se zúčastnilo 25 podniků s 2797 
zaměstnanci. Jde o analytický materiál založený na pohovorech konzultantů, s majiteli či vrcholovými 
manažery (ti, kteří rozhodují) firem, které zaměstnávají ve městě lidi a realizují zde své investice. 
Smyslem tohoto šetření bylo zjistit, co si zaměstnavatelé myslí o podnikatelském klimatu, kvalitě 
služeb, správě a rozvoji města, jaké problémy považují za nejzávažnější a jaké jsou jejich plány do 
budoucna.  

Souběžně s Průzkumem podnikatelského prostředí byl zrealizován Průzkum spokojenosti obyvatel 
města. Průzkum představuje subjektivní analýzu, která byla provedena vyplňováním tištěné verze 
dotazníku, která byla distribuovaná jako příloha Moravskotřebovského zpravodaje. K dispozici byl 
rovněž on-line dotazník a celkem využilo možnost zapojit se do průzkumu 438 obyvatel Moravské 
Třebové. Cílem průzkumu bylo zprostředkovat nezávislou zpětnou vazbu názorů, postojů, preferencí 
a potřeb obyvatel města. Výstupy z průzkumu poskytly zmapování úrovně spokojenosti či 
nespokojenosti obyvatel s jednotlivými oblastmi života a zároveň také přispěly k lepšímu zaměření 
strategických záměrů města do budoucna.  

Pomocí této základní báze znalostí definovali členové Komise pro strategický rozvoj na své schůzi 22. 
března 2018 celkem tři Prioritní rozvojové oblasti plánu - A. “Atraktivní prostředí pro stávající i nové 
Moravskotřebováky“; B. “Zvyšování přidané hodnoty místní ekonomiky“ a C. “Dopravní infrastruktura 
umožňující udržitelnou mobilitu“.  

V další fázi procesu byla zformulována Strategická vize. Návrh znění vize vznikl u kulatého stolu z 
diskuse členů subkomise pro strategickou vizi a dopracován Komisí pro strategický rozvoj na jednání 
dne 12. dubna 2018. Vize je jednoduchý a výstižný text, který určuje základní směr dalšího rozvoje 
města v dlouhodobém výhledu. Tento text je mottem celého strategického plánu a je východiskem 
pro akční plány v jednotlivých prioritních oblastech.  
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Analytická fáze procesu byla završena v březnu 2018 vytvořením analýz SWOT. Analýzy navrhla k 
tomuto účelu speciálně vytvořená pracovní subkomise pro vnitřní a vnější analýzu na základě debaty 
nad analytickými materiály – socioekonomickým profilem, průzkumem podnikatelského prostředí a 
průzkumem spokojenosti obyvatel města. Jedná se o vnitřní charakteristiky města rozdělené na silné 
a slabé stránky a na jevy a tendence vnějšího prostředí, které mohou bezprostředně nebo v blízké 
budoucnosti ovlivnit další vývoj města a představují z tohoto pohledu pro Moravskou Třebovou 
příležitosti nebo naopak hrozby.  

V dubnu 2018 se Komise rozdělila do tří pracovních skupin, aby pro každou prioritní oblast byla 
provedena analýza současného stavu a dosáhlo se konsensu o tom, jaké kroky musí jednotliví aktéři 
(samospráva, podniky, vzdělávací a další instituce) učinit, aby nastalo v těchto oblastech zlepšení. 
Pracovní skupiny byly složeny z členů Komise, pracovníků Městského úřadu, zástupců podniků a 
institucí, kteří jako specialisté poskytli potřebné znalosti a zkušenosti.  

Pracovní skupiny se od dubna do června 2018 sešly celkem třikrát a výstupem jejich práce byly Akční 
plány. Akční plány jsou jádrem Strategického plánu města a jsou sestaveny pro každou prioritní 
oblast samostatně. Akční plány jsou sestaveny ze středně- až dlouhodobých Záměrů a krátko- až 
střednědobých Opatření. Každé opatření obsahuje jeden nebo i více konkrétních projektů, jejichž 
realizací má být rozvojových záměrů dosaženo. Ke každému definovanému opatření/projektu jsou 
uvedeny detailní informace nutné pro jejich realizaci – výstupy, zodpovědnost, termín realizace, 
finance apod. Každé opatření/projekt je rozpracován do podrobného projektového listu.  

Strategický plán rozvoje města Moravská Třebová byl projednán a schválen Komisí pro strategický 
rozvoj na 4. jednání dne 27. června 2018.  
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 Strategická vize 

Moravská Třebová je městem pro plnohodnotný život všech generací. Nabízí zdravé, bezpečné a 
dostupné zázemí pro rodiny s dětmi.  

Školy v Moravské Třebové poskytují kvalitní vzdělávání s vysokým potenciálem dobrého 
uplatnění (nejen) v úspěšných místních firmách.  

Podnikatelské prostředí města přeje růstu inovativních firem, které rozšiřují nabídku atraktivních 
pracovních míst, a přitahuje nové investory.  

Město pečuje o svoje historické kořeny, unikátní kulturní dědictví a přírodní prostředí a nabízí 
hodnotné zážitky pro návštěvníky a turisty. 

 

Globální cíl A: 
Město zastaví pokles počtu svých obyvatel. Stane se oblíbeným místem pro rodinný život a podnikání. 

Globální cíl B: 
Město podpoří kvalitativní změny v místní ekonomice a růst středních a malých firem. 

Globální cíl C: 
Město bude systematicky rozvíjet dopravní infrastrukturu, za účelem zvýšení bezpečnosti a komfortu 
obyvatel a podpory udržitelné mobility. 

Strategická vize je motto, které určuje základní směřování dalšího rozvoje města Moravská Třebová 
v následujících letech a v dlouhodobém výhledu. Představuje souhrnný text, který popisuje žádoucí 
situaci, k níž realizace strategického plánu přispěje. Strategická vize se stává východiskem pro akční 
plány v jednotlivých prioritních oblastech.  

Strategická vize je doplněna o globální cíle, což jsou výroky vyjadřující hlavní ambici strategického 
plánu pro každou z jeho prioritních oblastí. 
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Akční plány 

 

Pro prioritní oblasti: 

A. Atraktivní prostředí pro stávající i nové Moravskotřebováky 

B. Zvyšování přidané hodnoty místní ekonomiky  

C. Dopravní infrastruktura umožňující udržitelnou mobilitu 

 

 

Mapa strategického plánu 
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Prioritní oblast A: Atraktivní prostředí pro stávající i nové Moravskotřebováky 

Obecné demografické trendy v ČR a v Pardubickém kraji se projevují také v Moravské Třebové. Ve 

městě dochází k úbytku obyvatel, k celkovému stárnutí populace a k odlivu zejména mladých, 

vzdělaných lidí. Město si je těchto tendencí vědomo, chce se připravit na jejich důsledky zejména 

v oblasti sociálních a zdravotních služeb, a také chce zvýšit atraktivitu života v Moravské Třebové pro 

mladší generace. V této prioritní oblasti bude hlavní úsilí zaměřeno na aktivity, které zvýší komfort 

života stávajícím obyvatelům a stanou se také důvody pro udržení a příliv nových obyvatel města. Při 

plánování dílčích částí bude nutné mít na zřeteli takové aktivity, které pomohou: udržet mladé 

vzdělané lidi ve městě, přilákat mladé rodiny s dětmi, motivovat mladé lidi po ukončení studia 

k návratu do města a lákat nové obyvatele. 

Globální cíl: Město zastaví pokles počtu svých obyvatel. Stane se oblíbeným místem pro rodinný život 

i podnikání. 

Záměr A. 1 Dostupné bydlení 

Zvýšit nabídku a dostupnost bydlení pro nově příchozí i pro navracející se obyvatele města, zejména 

pro mladé rodiny.  

Město chce získávat nové obyvatele, a to jak nově příchozí, kteří mohou přicházet například za prací, 

tak chce získávat zpět obyvatele, kteří odešli studovat nebo pracovat jinam a uvažovali by o návratu. 

Dostatečná nabídka bydlení je jednou z podmínek tohoto úsilí. Ve městě je třeba zvýšit nabídku jak 

menších bytů pro mladé rodiny či přímo startovacích bytů pro mladé, tak ostatních druhů bytů. 

Nabídka bytů musí být atraktivnější než v současnosti a současně by část bytů měla být snadněji 

dostupná pro hlavní cílovou skupinu. Nabídka však nebude omezena na mladé či mladé rodiny. Velký 

důraz bude kladen na rozšíření nabídky všech forem bydlení při zachování kvality obytného prostředí 

ve městě. 

Opatření A.1.1 Podpora výstavby bytových domů 

Připravit lokality pro výstavbu bytových domů i rodinných domů. Nabídnout lokality a pozemky pro 

různé způsoby výstavby – individuální, developerská, komunální. Rozhodnou o míře angažovanosti 

města. 

Hlavní zodpovědnost: MěÚ - ORM 

Spolupráce/partneři: OMMKH, MA, VSR, Správci sítí, Developeři,  

Typové aktivity/výstupy: 

 Změny územního plánu;  
 Územní studie rezidenčních lokalit; 
 Příprava pozemků / zainvestování lokalit; 
 Výstavba nových bytových a rodinných domů; 
 Vytvoření systému pobídek / zvýhodnění mladých lidí / konkrétních profesí. 

Finanční zdroje: Rozpočet města, soukromé zdroje  

Časování: 2019 - 2025 

 

Opatření A.1.2 Sociální bydlení 

Vyčlenit a rekonstruovat část bytového fondu města pro účely sociálního bydlení. Využít dostupné 

dotační programy. 
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Hlavní zodpovědnost: MěÚ - ORM 

Spolupráce/partneři: OMMKH, MA, VSR, TS 

Typové aktivity/výstupy: 

 Vytipování / vyčlenění vhodných domů a bytů;  
 Určení cílových skupin a pravidel sociálního bydlení; 
 Příprava a rekonstrukce vyčleněných domů a bytů; 
 Realizace programu sociálního bydlení. 

Finanční zdroje: Rozpočet města, dotace  

Časování: 2019 - 2025 

 

Opatření A.1.3 Startovací byty 

Vytvořit systém / režim pro poskytování startovacích bytů pro vybrané kategorie nájemníků. 

Vytipovat bytový fond pro startovací byty. 

Hlavní zodpovědnost: MěÚ - OMMKH 

Spolupráce/partneři: ORM, TS 

Typové aktivity/výstupy: 

 Vytipování / vyčlenění vhodných bytů;  
 Určení cílových skupin, principů a pravidel pro startovací byty; 
 Posouzení možností půdních vestaveb u stávajících bytových domů; 
 Vytipování objektů vhodných pro konverzi na bydlení (vazba na XXX); 
 „Asistované“ výměny bytů; 
 Realizace programu startovacích bytů. 

Finanční zdroje: Rozpočet města, dotace  

Časování: 2019 - 2025 

 

Záměr A. 2  Zdravotnické služby 

Udržet a rozšířit nabídku lékařských ambulantních služeb a obnovovat zaniklé ambulantní služby. 

Kvalitní a dostatečně pestré zdravotní služby jsou další klíčovou podmínkou atraktivity města, 

významným faktorem kvality života místních i faktorem, podle kterého se rozhodují nově příchozí. Ve 

městě je zatím dostatek praktických lékařů chybí či brzy budou chybět dětští lékaři, je ohrožena zubní 

ordinace, některé ambulantní služby v minulosti zanikly, poliklinika nabízí 11 ambulancí, avšak rozsah 

služeb je stále považován za nedostačující (chybí např. chirurgie či interna). Město využije příležitosti 

související se záměrem výstavby nové nemocnice k tomu, aby usilovalo o rozšíření ambulantní péče a 

získání nových, kvalitních, mladších lékařů různých oborů a rozšířilo tak pestrost nabídky zdravotních 

služeb ve městě.  

Opatření A.2.1 Udržení ambulantních služeb v nemocnici 

Aktivní role města při jednání o výstavbě nové nemocnice s cílem udržet a rozšířit ty funkce, které 

zajišťují zdravotní péči pro obyvatele města / mikroregionu. 

Hlavní zodpovědnost: MěÚ – Starosta města 

Spolupráce/partneři: Pardubický kraj, Nemocnice následné péče Moravská Třebová 

Typové aktivity/výstupy: 
 Aktivní participace na jednáních s PK a dalšími aktéry;  
 Usnadnění výstavby nové nemocnice; 
 Udržení a rozšíření ambulantních služeb pro obyvatelstvo. 

Finanční zdroje: Rozpočet Pardubického kraje, Rozpočet města 

Časování: 2018 - 2021 
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Opatření A.2.2 Navýšení počtu soukromých lékařských praxí 

Připravit a realizovat systém aktivit / intervencí na podporu zakládání a provozování soukromých 

lékařských praxi ve městě. 

Hlavní zodpovědnost: MěÚ – starosta města  

Spolupráce/partneři: OSZV, OMMKH, OF - školství 

Typové aktivity/výstupy: 

 Zmapování hlavních problémů – „úzkých hrdel“ – a návrhy řešení; 
 Pronájem prostor, sdílené ordinace, specializované objekty (?); 
 Bydlení lékařů, místa ve školkách; 
 Dopravní obslužnost ordinací / senior bus (?). 

Finanční zdroje: Rozpočet města, soukromé zdroje 

Časování: 2019 - 2025 

 

Záměr A. 3  Volný čas a kultura 

Rozšiřovat nabídku pro trávení volného času i kulturních akcí (více zaměřených na mladé) a zajistit, 

aby stávající aktivity po odchodu organizátorů / tahounů pokračovaly. 

V Moravské Třebové je kvalitní, postupně modernizovaná infrastruktura pro trávení volného času, 

zejména dobrá nabídka sportovišť, která jsou dostupná a přístupná různým skupinám uživatelů. Ve 

městě působí celá řada sportovních oddílů, zájmových kroužků a dalších skupin nabízejících 

příležitosti pro trávení volného času dětí i dospělých. Objevují se také nové iniciativy s cílem 

organizovat další aktivity. Město bude vycházet těmto iniciativám vstříc a bude podporovat 

rozšiřování nabídky volnočasových aktivit, organizovaných i „poloorganizovaných / neformálních“ 

skupin a nabídku založenou na komunitní bázi (lidé sobě). Město bude podporovat spolkový život.  

Opatření A.3.1 Nové akce pro rodiče s dětmi 

Ve spolupráci s organizátory akcí navrhnout nové akce pro rodiče s dětmi (pro děti do šesti let). 

Hlavní zodpovědnost: MěÚ – KSMT 

Spolupráce/partneři: DDM, 

Typové aktivity/výstupy: 
 Podpora iniciativ a komunitních aktivit obyvatel města;  
 Rozšíření nabídky kulturních akcí zaměřených na mladé publikum; 
 Podmínky pro využití prostor / prostranství města pro akce. 

Finanční zdroje: Rozpočet města, soukromé zdroje 

Časování: 2019-2020 

 

Opatření A.3.2 Prostory pro trávení volného času 

Vytipovat a připravit nové prostory pro volnočasové aktivity především v centru města. 

Hlavní zodpovědnost: MěÚ – OMMKH 

Spolupráce/partneři: TS,  

Typové aktivity/výstupy: 
 Dětská hřiště;  
 Parky, parčíky; 
 Venkovní sportoviště. 

Finanční zdroje: Rozpočet města, dotace 

Časování: 2019-2022 
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Opatření A.3.3 Sportovní hala 

Realizovat projekt výstavby sportovní haly pro futsal, volejbal a florbal. 

Hlavní zodpovědnost: MěÚ - ORM 

Spolupráce/partneři: Sportovní kluby 

Typové aktivity/výstupy: 

 Vytipování lokality;  
 Zpracování studie, projektové dokumentace 
 Zajištění financování 
 Realizace projektu 

Finanční zdroje: Rozpočet města, dotace 

Časování: 2020 - 2023 

 

Opatření A.3.4 Víceúčelový kulturní sál 

Posoudit možnosti / varianty umístění víceúčelového kulturního sálu pro XXX osob buď využitím 
stávajícího, nebo výstavbou nového objektu. 

Hlavní zodpovědnost: MěÚ - ORM 

Spolupráce/partneři: KSMT 

Typové aktivity/výstupy: 
 Vytipování vhodné lokality / objektu;  
 Příprava studie a projektu; 
 Realizace. 

Finanční zdroje: Rozpočet města, dotace 

Časování: 2020 - 2023 

 

Opatření A.3.5 Další infrastruktura pro volný čas 

Vytipovat a připravit nové prostory pro volnočasové aktivity především v centru města. 

Hlavní zodpovědnost: MěÚ - OMMKH 

Spolupráce/partneři: ORM, TSMT 

Typové aktivity/výstupy: 
 Pumptrack;  
 Singletrack; 
 … . 

Finanční zdroje: Rozpočet města, dotace 

Časování: 2020 - 2023 

 

Opatření A.3.6 Moravská Třebová žije 

Posilovat image města jako kulturního a společenského centra a města sportu. Připravit a realizovat 
kampaň zaměřenou na propagaci Moravské Třebové jako města pro aktivní a kvalitní život. Zapojovat 
a koordinovat formální i občanské kulturní, sportovní a společenské iniciativy. 

Hlavní zodpovědnost: MěÚ – mluvčí města 

Spolupráce/partneři: KSMT, TIC, Zámek MT 

Typové aktivity/výstupy: 

 Návrh informační / propagační kampaně, určení cílových skupin; 
 Realizace kampaně; 
 Zapojení oficiálních institucí; 
 Zapojení místních zájmových spolků a sportovních klubů; 
 Koordinace kulturních, společenských a sportovních aktivit. 
 Průběžně realizovat kampaň v národních médiích (články, informace o tom, 

co se v Moravské Třebové děje), systematicky umísťovat informace o 
Moravské Třebové do širokého spektra médií – tradičních i nových.  

Finanční zdroje: Rozpočet města, soukromé zdroje 

Časování: 2019 a dále 
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Záměr A. 4  Bezpečné město 

Zlepšit bezpečnost ve městě, zejména v centru. 

Kriminalita v Moravské Třebové sice není výjimečná, ale lidé mají přesto pocit, že ve městě není 
bezpečno, což souvisí spíše s výtržnictvím a nevhodným chováním na veřejnosti některých obyvatel a 
jejich (obvykle malých) skupin. Centrum města nemá dobrou pověst. Město se zaměří na důslednější 
dohled a zvýší důraz na zajištění „pocitu bezpečnosti“ zejména v centrální části města. Zároveň bude 
město posilovat stávající a připravovat a uvádět do praxe nové aktivity v prevenci kriminality, 
založené jak na formálních postupech (např. projekty prevence kriminality), tak neformálních 
postupech (např. aktivity nízkoprahového klubu Díra). Klíčem dlouhodobých změn ve vnímání 
bezpečnosti ve městě je kombinace velkého důrazu na prevenci a přiměřené a cílené užití 
represivních nástrojů, které má město k dispozici.  

Opatření A.4.1 Program prevence kriminality 

Posílit a rozšířit aktivity Programu prevence kriminality. Zapojit obyvatele města do snah o zvyšování 

bezpečnosti (komunitní bezpečnost). 

Hlavní zodpovědnost: MěÚ – koordinátor prevence kriminality 

Spolupráce/partneři: Městská policie, Policie ČR, OSVZ, školy 

Typové aktivity/výstupy: 

 Pravidelné vyhodnocování a aktualizace aktivit programu prevence 
kriminality; 

 Zaměření na problémová témata, problémové lokality a problémové skupiny;  
 Zapojování neformálních iniciativ do realizace programu. 

Finanční zdroje: Rozpočet města, dotace 

Časování: 2019 a dále 

 

Opatření A.4.2 Informace Městské Policie 

Zvýšit informovanost o aktivitách Městské Policie a Policie ČR. Zlepšit míru i formu informovanosti. 

Hlavní zodpovědnost: Městská policie - velitel 

Spolupráce/partneři: MěÚ – mluvčí města, Policie ČR 

Typové aktivity/výstupy: 

 Pravidelné zprávy o práci MP. Aktuální informace a upozornění;  
 Pololetní / roční analytické zprávy. 
 Jiný charakter zpráv od policie ve zpravodaji – lepší prezentace MP za účelem 

působení na pocity občanů. 

Finanční zdroje: Rozpočet města 

Časování: 2019 a dále 

 

Záměr A. 5  Hezké město 

Zlepšovat fyzický vzhled města a zlepšovat jeho image navenek i mezi místními. 

Ve městě se dlouhodobě zlepšuje stav budov a památek, ale i v centru či jeho blízkosti stále zůstává 

celá řada objektů či míst, která město hyzdí. Město bude usilovat o cílené zlepšení stavu či o lepší 

využití jednotlivých lokalit a bude pokračovat v postupném zkrášlování města i drobnými akcemi a 

zlepšeními.  

Opatření A.5.1 Zmapování zanedbaných lokalit 

Vytvořit přehled lokalit a objektů, které nejvíce zhoršují vzhled města. Popsat hlavní parametry a 

problémy těchto lokalit. 
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Hlavní zodpovědnost: MěÚ - ORM 

Spolupráce/partneři: MA, OMMKH, TS 

Typové aktivity/výstupy: 

 Seznam zanedbaných lokalit; 
 Popis právních poměrů, účelu / určení staveb a příp. ekologických škod;  
 Návrh možného budoucího využití a způsobu realizace; 
 Jednání s vlastníky objektů. 

Finanční zdroje: Rozpočet města 

Časování: 2019 - 2024 

 

Opatření A.5.2 Rekonstrukce vybraných objektů 

Ve vazbě na dostupnost financování realizovat rekonstrukce / regenerace / revitalizace / konverze 

konkrétních objektů, přednostně pro účely rozvojových záměrů města. 

Hlavní zodpovědnost: MěÚ - ORM 

Spolupráce/partneři:  

Typové aktivity/výstupy: 

 Příprava studií a projektové dokumentace; 
 Identifikace externích zdrojů financování;  
 Vyjednávání s developery, budoucími uživateli a dalšími partnery; 
 Realizace projektů. 

Finanční zdroje: Rozpočet města, dotace 

Časování: 2020 - 2025 

 

Hodnocení (odhad) dopadů podle Pracovní skupiny: 

 

  

Dopad na: 
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Prioritní oblast B: Zvyšování přidané hodnoty místní ekonomiky 

Moravskotřebovská místní ekonomika prošla v uplynulých 20 letech hlubokou restrukturalizací, která 
výrazně změnila její profil. Dnes vykazuje mimořádnou exportní výkonnost, solidní investiční aktivitu 
a růst místních firem pomáhá překonat i dlouhodobý problém vyšší nezaměstnanosti v (mikro) 
regionu. Problémem zůstává nižší platová úroveň dále kombinovaná s nedostatečnou shodou mezi 
požadavky trhu práce a profily absolventů škol a uchazečů o zaměstnání. Komise pro strategický 
rozvoj vidí budoucnost ve zvyšování kvality / přidané hodnoty místní ekonomiky a doporučuje 
zaměření na témata směřující k podpoře udržitelného rozvoje místního průmyslu, upgradingu firem, 
zlepšování podnikatelské infrastruktury, kvalitnějšímu systému sekundárního vzdělávání a k podpoře 
rozvoje podnikavosti a živnostenského stavu.  

Globální cíl: Město podpoří kvalitativní změny v místní ekonomice a růst středních a malých firem. 

Záměr B. 1  Kvalitní lidské zdroje 

Posílit vazby místních středních škol s podnikatelským sektorem a sladit požadavky trhu práce, 

vzdělávání a klíčových zaměstnavatelů. 

Úspěšnost realizace kvalitativních změn v místní ekonomice bude do značné míry záviset na 
dostupnosti kvalifikovaných pracovníků pro místní firmy. Většina zaměstnavatelů je spokojena 
s kvalitou pracovní síly, současně však firmy upozorňují na špatnou dostupnost kvalitní kvalifikované 
pracovní síly, která se stává významným problémem. Nedostatečná je také provázanost vzdělávacích 
programů s potřebami trhu práce. 

Opatření B.1.1 Partnerství / konsorcium pro lidské zdroje 

Založit funkční platformu pro komunikaci a koordinaci aktivit v oblasti vzdělávání, přípravy pracovní 
síly a trhu práce v Moravské Třebové. Propagace technických oborů, firem, vazba na pracovní 
příležitosti ve městě / regionu. 

Hlavní zodpovědnost: MěÚ – starosta města 

Spolupráce/partneři: MěÚ – ORM, OF - školství, ZŠ a SŠ, podniky, PK 

Typové aktivity/výstupy: 

 Analýzy situace na trhu práce; 
 Koordinace a podpora vzdělávacích a školících aktivit;  
 Propagace technických oborů; 
 soutěže pro žáky základních a středních škol ve spolupráci s podniky; 
 nabídka praxí, brigád, stipendií pro student SŠ; 
 dny otevřených dveří, exkurze pro učitele, výchovné poradce; 
 Prosazování potřeb vzdělávání a trhu práce vůči kraji a státu. 

Finanční zdroje: Rozpočet města, zdroje partnerů 

Časování: 2019  

 

Opatření B.1.2 Multifunkční školící a kongresové centrum 

Vytvořit kvalitní zázemí pro školení a rekvalifikace nových i stávajících zaměstnanců firem v Moravské 
Třebové 

Hlavní zodpovědnost: protechnik consulting s. r. o. 

Spolupráce/partneři: Město, podniky, Úřad práce 

Typové aktivity/výstupy: 
 Vybudování školícího a kongresového centra;  
 Vytvoření školících a rekvalifikačních programů; 
 Poskytování školících a rekvalifikačních kurzů. 

Finanční zdroje: Soukromé zdroje 

Časování: 2018  
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Opatření B.1.3 Technické lyceum 

Vytvořit nový technický obor (letectví) na Gymnáziu v Moravské Třebové, který bude mít vazby na 

aktivity Aeroklubu ČR (letiště Staré Město) a na dopravní fakulty VŠ. 

Hlavní zodpovědnost: Gymnázium Moravská Třebová 

Spolupráce/partneři: Město, PK, VÚT Brno, ČVÚT Praha, Aeroklub ČR, EEA Tech Staré Město 

Typové aktivity/výstupy: 

 Vytvoření vzdělávacího programu;  
 Stanovení rolí a způsobu zapojení klíčových partnerů; 
 Propagace nového oboru mezi potenciálními žáky a rodiči; 
 Zahájení činnosti technického lycea. 

Finanční zdroje: PK, MŠMT, Soukromé zdroje 

Časování: 2018  

 

Opatření B.1.4 Centrum odborné přípravy řemesel 

Vytvořit podmínky pro realizaci centra přípravy odborných řemesel při Integrované střední škole 

Moravská Třebová. 

Hlavní zodpovědnost: Integrovaná střední škola Moravská Třebová 

Spolupráce/partneři: Město, PK, podniky, Partnerství pro lidské zdroje 

Typové aktivity/výstupy: 

 Projektová příprava a zajištění financování;  
 Stavební úpravy stávajících objektů ISŠ; 
 Vybavení technikou a pomůckami pro výuku; 
 Vytvoření vzdělávacích programů;  
 Zahájení činnosti centra. 

Finanční zdroje: PK, MŠMT, IROP 

Časování: 2019 

 

Záměr B. 2  Program následné péče o firmy ve městě 

Připravit a realizovat program následné péče / aftercare, který bude zaměřen na podporu upgradingu 

firem působících ve městě a zlepšování kvality i dostupnosti podnikatelské infrastruktury. 

Město bude i nadále vytvářet podmínky pro příchod nových investorů, ale hlavní důraz nadále 

zaměřen na komunikaci, spolupráci a podporu podniků, které již jsou ve městě lokalizovány. Hlavním 

smyslem této spolupráce bude podpora kvalitativních změn v podnicích a jejich dalšího růstu. 

Důležitým nástrojem budou investice do zlepšování a rozšiřování podnikatelské infrastruktury, 

především ve vazbě na rozvojové aktivity stávajících firem. 

Opatření B.2.1 Kvalitní komunikace 

Město bude udržovat pravidelnou komunikaci s podniky jak na úrovni vrcholového vedení, tak 

formou operativních kontaktů středního managementu. 

Hlavní zodpovědnost: MěÚ - ORM 

Spolupráce/partneři: Podniky, CzechInvest 

Typové aktivity/výstupy: 

 Tematická setkání s podniky;  
 Program návštěv v podnicích; 
 Periodické průzkumy podnikatelského prostředí; 
 Řešení důležitých otázek / problémů. 

Finanční zdroje: Rozpočet města, Soukromé zdroje 

Časování: 2019 - 2023 
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Opatření B.2.2 Podnikatelská infrastruktura 

Zmapovat existující problémy v dostupnosti podnikatelských nemovitostí, dopravní a technické 

infrastruktury a řešit prioritně potřeby rozvoje stávajících firem. 

Hlavní zodpovědnost: MěÚ - ORM 

Spolupráce/partneři: Podniky, OVÚP, OMMKH, TS 

Typové aktivity/výstupy: 

 Dostupnost pozemků pro expanze firem;  
 Přístupové komunikace k průmyslovým lokalitám (auta, cyklo, pěší); 
 Parkování v průmyslových lokalitách; 
 Dostupnost a kapacita inženýrských sítí. 
 Využití brownfieldů na podnikatelské prostory 

Finanční zdroje: Rozpočet města, Soukromé zdroje 

Časování: 2019 - 2023 

 

Opatření B.2.3 Podpora firemního VaV 

Podporovat místní podniky v jejich výzkumných a vývojových aktivitách. Poskytovat informace o 

možnostech podpory VaV. 

Hlavní zodpovědnost: MěÚ - ORM 

Spolupráce/partneři: Podniky, CzechInvest, S3 manažer PK 

Typové aktivity/výstupy: 
 Informace o možnostech podpory VaV ve firmách;  
 Informační / popularizační akce k VaV; 
 Podpora networkingu a spolupráce firem ve VaV. 

Finanční zdroje: Rozpočet města, Soukromé zdroje 

Časování: 2019 - 2023 

 

Opatření B.2.4 Podmínky pro přespolní a zahraniční pracovníky 

Město bude ve spolupráci s podniky monitorovat stav a potřeby a připravovat / regulovat podmínky 

pro pobyt přespolních a zahraničních pracovníků (těch, co jsou na ubytovnách). 

Hlavní zodpovědnost: MěÚ - ORM 

Spolupráce/partneři: Podniky, agentury, ÚP, http://www.mostlp.eu/  

Typové aktivity/výstupy: 

 Informace o stavu a potřebách / plánech firem;  
 Monitoring a řešení ubytování a volného času; 
 Řešení možných kolizních / konfliktních situací; 
 Podpora začleňování vybraných cílových skupin. 

Finanční zdroje: Rozpočet města, Soukromé zdroje 

Časování: 2019 - 2023 

 

Záměr B. 3 Podpora malých a začínajících podnikatelů 

Vytvářet prostředí vlídné pro zakládání a rozvoj malých firem. Stimulovat podnikavost místních 

obyvatel a aktivně podporovat vybrané segmenty drobného podnikání. 

Město chce hledat způsoby jak podpořit začínající podnikatele a drobné živnostníky, aby se rozvíjeli a 

do budoucna výrazněji podíleli na zaměstnanosti. Podpora může obsahovat přímé podněty zahrnující 

nabídku objektů pro podnikání, poradenství v oblasti ekonomiky, o finančních programech a službách 

pro podnikání, ale také podněty nepřímé v podobě „přátelského“ podnikatelského prostředí, dobře 

fungujících služeb a dostupné infrastruktury. Důležitým faktorem je také stimulace podnikavosti u 

místních obyvatel, zejména u mladých lidí. 

http://www.mostlp.eu/
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Opatření B.3.1 Motivace k podnikavosti 

Vytvořit program pro inspiraci / motivaci zejména mladých lidí k podnikavosti a zakládání nových 

firem. 

Hlavní zodpovědnost: MěÚ – OF - školství 

Spolupráce/partneři: Školy, CzechInvest, PK, Podniky, Podnikavé ženy Pardubického kraje, OŽÚ 

Typové aktivity/výstupy: 

 Výchova k podnikavosti na školách;  
 Semináře, workshopy – příklady úspěšné praxe; 
 Přívětivé prostředí na úřadech v Moravské Třebové; 
 Ocenění: Živnostník roku, začínající firma roku. 

Finanční zdroje: Rozpočet města, Soukromé zdroje 

Časování: 2019 - 2023 

 

Opatření B.3.2 Poradenství, asistence a pobídky 

Vytvořit funkční systém poradenských a asistenčních služeb pro začínající a drobné podnikatele, 

včetně intervenčních nástrojů. 

Hlavní zodpovědnost: MěÚ - ORM 

Spolupráce/partneři: CzechInvest, RPIC, HK, poskytovatelé poradenských služeb, OŽÚ 

Typové aktivity/výstupy: 

 Základní služby pro podnikatele;  
 Asistence / coaching (CzechInvest) začínajících firem a firem s vysokým 

růstovým potenciálem; 
 Kvalitní, specializované semináře / workshopy pro podnikatele (lean canvas); 
 Analýza sektoru řemesel a služeb, specifikace profesí, řemesel a služeb, které 

v MT nejsou, a je po nich poptávka;  
 Místní pobídky pro vybrané / deficitní služby. 

Finanční zdroje: Rozpočet města, dotace, soukromé zdroje 

Časování: 2019 – 2023 

 

Opatření B.3.3 Prostory pro start-upy a drobné firmy 

Zajistit dostatečnou nabídku kvalitních prostor pro drobné podnikání, včetně specializovaných 

nemovitostí pro začínající firmy a moderní formy sdílení podnikatelských prostor a zázemí. 

Hlavní zodpovědnost: MěÚ - ORM 

Spolupráce/partneři: OMMKH, CzechInvest, Podniky 

Typové aktivity/výstupy: 

 Průzkum trhu prostor pro MSP v Moravské Třebové;  
 Kanceláře, dílny, laboratoře, co-workingová centra, business inkubátor; 
 Vytipování objektů vhodných pro využití pro drobné podnikání; 
 Realizace vybraných projektů. 
 Využít brownfieldy k získání nových prostor 

Finanční zdroje: Rozpočet města, dotace, soukromé zdroje 

Časování: 2019 - 2023 
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Hodnocení (odhad) dopadů podle Pracovní skupiny: 

 

  

Dopad na: 



Strategický plán rozvoje města Moravská Třebová 

18 

Prioritní oblast C: Dopravní infrastruktura umožňující udržitelnou mobilitu 

Moravská Třebová má poměrně exponovanou dopravní polohu, která se po dostavbě dálnic D35 a 

D43 ještě umocní. Vybavenost města dopravní (a technickou) infrastrukturou ovlivňuje všechny další 

klíčové oblasti života a bez promyšlených intervencí do rozvoje dopravní infrastruktury a organizace 

dopravy se město neobejde. Město si uvědomuje, že rozhodování o zásadních dopravních stavbách 

se odehrává zejména na krajské a národní úrovni, ale považuje za důležité projevit strategický zájem 

na jejich realizaci. Strategický plán bude řešit zejména ty oblasti dopravy, které budou mít pozitivní 

dopad na každodenní život v Moravské Třebové.  

Globální cíl: Město bude systematicky rozvíjet dopravní infrastrukturu za účelem zvýšení bezpečnosti 

a komfortu obyvatel a podpory udržitelné mobility. 

Záměr C. 1  Organizace dopravy ve městě 

Realizovat opatření ke zlepšení organizace dopravy ve městě. Zvýšit její plynulost a bezpečnost a řešit 

problematiku parkování vozidel. 

Zajištění udržitelné mobility v Moravské Třebové není do budoucna myslitelné bez poměrně 

zásadních a dobře promyšlených zásahů do organizace dopravy ve městě. Přestože je silnice I/35 

vedena po obchvatu, město je i nadále zatíženo tranzitní dopravou v severojižním směru. V centrální 

zóně je několik obtížně průjezdných křižovatek a kolizních míst. Vedle řešení kritických míst, bude 

hlavní ambicí tohoto záměru docílit větší plynulosti a bezpečnosti vnitřní dopravy. 

Opatření C.1.1 Generel dopravy 

Připravit generel dopravy, který identifikuje hlavní problémy a potřeby obyvatel města a navrhne 

opatření k řešení těchto problémů a k naplnění cílů dopravní politiky města. 

Hlavní zodpovědnost: MěÚ - ORM 

Spolupráce/partneři: OMMKH, OD, MA, TS, Policie, komise 

Typové aktivity/výstupy: 

 Analýza dopravně bezpečnostní situace ve městě a popis hlavních problémů;  
 Návrh dopravně inženýrských a organizačních opatření ke zlepšení dopravy 

ve městě; 
 Realizace opatření Generelu dopravy. 

Finanční zdroje: Rozpočet města, dotace 

Časování: 2019 - 2020 

 

Opatření C.1.2 Dopravní terminál 

Realizovat projekt Dopravního terminálu včetně navazujících opatření / investic zajišťujících lepší 

využití železniční dopravy a vazby na ostatní druhy dopravy (a zhodnocení přilehlých nemovitostí (?) 

Hlavní zodpovědnost: MěÚ - ORM 

Spolupráce/partneři: SŽDC, PK, ČD 

Typové aktivity/výstupy: 

 Snazší a kulturnější přístup do prostoru vlakového nádraží;  
 Lepší vazba na ostatní druhy dopravy;  
 Parkoviště pro automobily, bezpečné parkování jízdních kol; 
 Kvalitnější, přehlednější a bezpečnější veřejné prostory; 
 Vyšší atraktivita a kultura cestování. 
 zvýšení komfortu pro cestující (SŽDC) lepší nastupovaní do vlaků, lepší 

přístupnost – bezbariérovost 

Finanční zdroje: Rozpočet města, dotace IROP, SŽDC 

Časování: 2018 - 2023 
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Opatření C.1.3 Parkování 

Připravit a realizovat projekty parkovacích stání, parkovišť a parkovacích domů jak v dosahu centra 

města, v residenčních lokalitách, tak na sídlištích a na průmyslové zóně (ul. Piaristická, Svitavská, 

atd.).  

Hlavní zodpovědnost: MěÚ - ORM 

Spolupráce/partneři: OMMKH, OD, MA, TS, Policie, komise 

Typové aktivity/výstupy: 

 Analýza potřeb a možností parkování – vazba na C.1.1;  
 Výběr lokalit pro parkoviště a parkovací domy; 
 Zjednosměrňování ulic a vytváření parkovacích stání; 
 Realizace vybraných projektů. 
 Promýšlet sdílené lokality 
 Využít brownfieldy na získání parkovacích míst 

Finanční zdroje: Rozpočet města, dotace, soukromé 

Časování: 2019 - 2023 

 

Opatření C.1.4 Pilotní projekt MHD 

Zkušebně zavést autobusovou linku MHD, zajišťující obsluhu hlavních směrů osobní dopravy ve/po 

městě a ověřit její funkčnost a udržitelnost. Na základě ověření využití a konkrétních výsledků 

definovat další rozvoj MHD ve městě. 

Hlavní zodpovědnost: MěÚ - ORM 

Spolupráce/partneři: OD, externí technolog dopravy 

Typové aktivity/výstupy: 

 Návrh trasy / tras a jízdního řádu;  
 Výběr poskytovatele služby / provozovatele MHD; 
 Vyhodnocení přínosů a nákladů; 
 Rozhodnutí o (ne)pokračování. 

Finanční zdroje: Rozpočet města, jízdné 

Časování: 2018 - 2023 

 

Záměr C. 2  Bezpečný pohyb chodců 

Zvýšit bezpečnost a komfort pohybu chodců ve městě se zvláštním důrazem na okolí (mateřských) 

škol, vytváření bezpečných přechodů a bezbariérovost. 

Zvyšující se zátěž města tranzitní i cílovou automobilovou dopravou nevyhnutelně vede k omezování 

bezpečnosti a komfortu pohybu chodců a to je v přímém konfliktu s ambicí města profilovat se jako 

oblíbené místo pro rodinný život. Opatření realizovaná v rámci tohoto záměru budou mít za cíl nejen 

zvýšení bezpečnosti, ale také učinit pohyb chodců po městě komfortnějším a příjemnějším – podpořit 

pěší dopravu jako atraktivní alternativu pohybu po městě. 

Opatření C.2.1 Průchody pro pěší 

Obnovit / otevřít průchod pro pěší mezi parkem u Muzea a parkovištěm u Billy v ulici Komenského. 

Zmapovat možnosti obnovy a zkulturnění dalších průchodů usnadňující pohyb pěších po městě. 

Myslet na to, aby fungovaly i pro cyklisty. 
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Hlavní zodpovědnost: MěÚ - OMMKH 

Spolupráce/partneři: TS, OD, MA, ORM 

Typové aktivity/výstupy: 

 Zmapování možností otevření průchodů pro pěší; včetně identifikace 
možností průchodů (např. dle starých katastrálních map) i v částech mimo 
střed města; 

 Realizace technických a organizačních opatření pro začlenění průchodů do 
systému komunikací pro pěší; 

 Informace o nových trasách. 

Finanční zdroje: Rozpočet města 

Časování: 2019 - 2022 

 

Opatření C.2.2 Rekonstrukce a rozšiřování sítě chodníků 

Realizovat akce rekonstrukcí a rozšiřování sítě chodníků ve městě. Preferovat bezbariérová, bezpečná 

řešení (Olomoucká, Lanškrounská, Svitavská, Udánky, Boršov atd.). 

Hlavní zodpovědnost: MěÚ - ORM 

Spolupráce/partneři: OMMKH ,TS, OD, MA, správci sítí 

Typové aktivity/výstupy: 

 Výběr prioritních tras pro rekonstrukce a budování nových chodníků;  
 Příprava projektové dokumentace, zajištění financování a koordinace se 

správci sítí; 
 Realizace projektů. 

Finanční zdroje: Rozpočet města, dotace 

Časování: 2018 - 2023 

 

Opatření C.2.3 Bezpečné přechody pro chodce 

Navrhnout a realizovat dodatečná opatření pro zvýšení bezpečnosti chodců na frekventovaných 

přechodech (ostrůvky, osvětlení, bariéry, semafory, vazba na Generel dopravy, chytrá řešení). 

Hlavní zodpovědnost: MěÚ - ORM 

Spolupráce/partneři: TS, OD, MA, Policie 

Typové aktivity/výstupy: 

 Vytipování přechodů s vyšším rizikem kolize chodců s automobily;  
 Zklidnění / bezpečná řešení v blízkosti mateřských škol a škol; 
 Návrh, projednání a schválení konkrétních řešení / dodatečných opatření; 
 Realizace projektů. 
Krizová místa: U Moravy (prověřit možnost „ chytrého semaforu“), Komenského 

x Čs. Armády, Marxova x 9. května, Boršov u školky, JK Tyla. 

Finanční zdroje: Rozpočet města, dotace 

Časování: 2020 - 2024 

 

Opatření C.2.4 Zpomalení rychle jedoucích vozidel 

Navrhnout a realizovat dodatečná opatření pro zpomalení nedisciplinovaných řidičů (zpomalovací 

semafory, retardéry, radary, vazba na Generel dopravy, chytrá řešení). 

Hlavní zodpovědnost: MěÚ - OD 

Spolupráce/partneři: OMMKH, TS, PK, Policie 

Typové aktivity/výstupy: 

 Vytipování míst kde dochází k častému překračování povolené rychlosti, a 
kde to ohrožuje ostatní účastníky silničního provozu;  

 Zklidnění / bezpečná řešení v blízkosti mateřských škol a škol; 
 Návrh, projednání a schválení konkrétních řešení / dodatečných opatření; 
 Instalace zpomalovacích prvků / zařízení. 

Finanční zdroje: Rozpočet města, dotace 
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Časování: 2020 - 2024 

Záměr C. 3  Cyklodoprava 

Rozšířit cyklostezky do okolních obcí a realizovat technické opatření pro zvýšení bezpečnosti cyklistů. 

Podpořit rozvoj infrastruktury a služeb pro cyklodopravu. 

Moravská Třebová zažívá růst popularity cyklodopravy jak pro pohyb po městě a okolí, tak 

k rekreačním účelům. Na území města je cca 25 km cyklotras a 2 km cyklostezek, což jsou spíše 

průměrné hodnoty. Další rozvoj infrastruktury pro cyklodopravu bude zaměřen na budování (fyzicky 

oddělených) cyklostezek primárně pro účely zajištění mobility a na doplňkovou infrastrukturu, která 

usnadní parkování kol, a také zareaguje na rychlý nástup elektrokol. 

Opatření C.3.1 Rozvoj cyklostezek 

Postupně realizovat projekty cyklostezek a cyklotras po městě a do okolních obcí tak, aby vznikla 

ucelená páteřní síť. Řešit místa střetů a zvýšit bezpečnost cyklistů (Svitavská, …, …, …) 

Hlavní zodpovědnost: MěÚ - ORM 

Spolupráce/partneři: OMMKH, OD, MA, TS, okolní obce 

Typové aktivity/výstupy: 

 Výběr prioritních tras pro budování cyklostezek a cyklotras;  
 Příprava projektové dokumentace, zajištění financování a koordinace 

okolními obcemi, vlastníky pozemků a dalšími; 
 Realizace projektů. 

Finanční zdroje: Rozpočet města, dotace 

Časování: 2020 – 2024 

 

Opatření C.3.2 Cyklisté v centru města 

Vytvořit systém značených tras pro cyklisty v centru města a zajistit potřebnou doprovodnou 

cyklistickou infrastrukturu. Řešit místa střetů s automobily i chodci a zvýšit bezpečnost cyklistů i 

chodců. 

Hlavní zodpovědnost: MěÚ - ORM 

Spolupráce/partneři: OMMKH, OD, MA, TS 

Typové aktivity/výstupy: 

 Výběr bezpečných tras pro pohyb cyklistů v centru města;  
 Návrh, projednání a schválení konkrétních řešení; 
 Mobiliář a doplňková infrastruktura pro cyklodopravu; 
 Realizace opatření / projektů. 

Finanční zdroje: Rozpočet města, dotace 

Časování: 2020 – 2024 

 

Opatření C.3.3 Doprovodná infrastruktura a služby pro cyklodopravu 

Zajistit bezpečné parkování kol u hlavních cílů cyklodopravy (nádraží, školy, zdravotnická zařízení, 

úřady, sportoviště, atp.). Iniciovat a podpořit rozvoj služeb pro cyklodopravu (nabíjecí stanice pro 

elektrokola).  

Hlavní zodpovědnost: MěÚ - ORM 

Spolupráce/partneři: OMMKH, OD, MA, TS 

Typové aktivity/výstupy: 

 Návrh míst a způsobů parkování kol u hlavních cílů cyklodopravy; 
 Mobiliář a doplňková infrastruktura pro cyklodopravu; 
 Příprava, projednání a schválení konkrétních projektů; 
 Realizace opatření / projektů. 
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Finanční zdroje: Rozpočet města, dotace 

Časování: 2019 - 2023 

Záměr C. 4  Dálniční napojení 

Nadále podporovat výstavbu dálnic D35 a D43 a napojení města na dopravní infrastrukturu vyššího 

řádu. 

Napojení na dopravní infrastrukturu vyššího řádu je jedním z kritických faktorů (budoucího) rozvoje 

města a tuto otázku nelze pominout, byť má místní komunita jen omezené možnosti, jak výstavbu 

dálnic D35 a D43 pozitivně ovlivnit. Smyslem tohoto záměru je zdůraznit kontext rozvojích ambicí 

města a vyšší dopravní infrastruktury, a také podpořit a usnadnit její výstavbu. 

Opatření C.4.1 Podpora budování D35 a D43 

Ve spolupráci s Pardubickým krajem, městy na trase a dalšími partnery prosazovat výstavbu D35 a 

D43 a napojení města na tyto dálnice. 

Hlavní zodpovědnost: Město - starosta 

Spolupráce/partneři: ORM, OD, vnější partneři 

Typové aktivity/výstupy: 

 Stálé monitorování postupu výstavby;  
 Aktivní participace města ve sdružení pro D35 ???; 
 Usnadňování / spolupráce při řešení problému při výstavbě; 
 Lobbování / tlak na centrální orgány bude-li potřeba. 

Finanční zdroje: Rozpočet města 

Časování: 2018 a dále 

 

Opatření C.4.2 Mediální kampaň za dostavbu  

Ve spolupráci s místními podniky a městy / obcemi na trase připravit a realizovat mediální kampaň na 

podporu urychlení výstavby D35 a přípravy D43.  

Hlavní zodpovědnost: Město - starosta 

Spolupráce/partneři: ORM, OD, vnější partneři 

Typové aktivity/výstupy: 

 Výběr cílových skupin a cílů kampaně;  
 Návrh klíčových sdělení, formy a komunikačních kanálů; 
 Realizace kampaně; 
 Průběžné a soustředěné prosazování pozitivních zpráv o potřebě D35 do 

celostátních či nelokálních médií (tiskové zprávy, rozhovory, články do 
celostátních médií s informacemi o zátěži dopravou na stávajících trasách a o 
dopadech neexistence D35, monitoring tisku a aktivní reakce města a dalších 
subjektů na zprávy zpochybňující D35, atd…). 

Finanční zdroje: Rozpočet města 

Časování: 2019 - 2020  
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Hodnocení (odhad) dopadů podle Pracovní skupiny: 

 

 

Dopad na: 


