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Shrnutí veřejného setkání v Novém Městě nad Metují

Úvod
Dne 6.10. 2005 se ve velkém sálu Sokolovny v Novém městě nad Metují konalo veřejné setkání občanů se
zástupci města. Veřejné setkání se uskutečnilo v rámci přípravy Strategického plánu rozvoje Nového Města nad
Metují a jeho cílem bylo zapojit veřejnost do přípravy tohoto dokumentu a zároveň nabídnout obyvatelům
města možnost upozornit i na aktuální problémy současného Nového Města.
Veřejné setkání organizovalo spolu s městem občanské sdružení Agora CE, které na zapojení veřejnosti do
přípravy strategického plánu města získalo grant od Ministerstva životního prostředí.
Program večera byl následující:

17:00 Zahájení a úvodní slovo
17:15 Komunitní plánování sociálních služeb
17:30 Výsledky názorového průzkumu
17:45 Diskuse o aktuálních problémech města
18:15 Přestávka
18:30 Diskuse o budoucnosti města
19:10 Závěry a vysvětlení dalšího postupu

Veřejného setkání se zúčastnilo přibližně 150 obyvatel města, kteří společně diskutovali a hledali řešení
aktuálních problémů města i budoucího rozvoje Nového Města nad Metují. Příjemnou a tvůrčí atmosféru
veřejného setkání dokumentují přiložené fotografie.

V následujících kapitolách se podrobně věnujeme výsledkům veřejného setkání.
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Shrnutí veřejného setkání v Novém Městě nad Metují – 1. část

Aktuální problémy města
I.Úvod
Z dotazníkového šetření mezi obyvateli Nového Města nad Metují vzešlo několik základních oblastí
problémů, které je podle názoru občanů potřeba řešit. Na veřejném setkání měli obyvatelé města možnost
diskutovat tyto problémové oblasti. Diskusi o aktuálních problémech města byla věnována první část veřejného
setkání. Přibližně 150 občanů, kteří se setkání zúčastnili, bylo rozděleno do 15-ti pracovních skupin. Na
připraveném formuláři, se kterým dále účastníci diskuse pracovali, bylo vypsáno několik problémových okruhů,
jež vyplynuly z názorového průzkumu. Každá skupina pak v rámci těchto problémových okruhů nejen že
vyjmenovávala jednotlivé problémy, ale zároveň pro ně hledala řešení.
V následující tabulce je přehled problémových okruhů a zároveň četnost jejich hodnocení jako „skutečně“
problémových. To, že účastníci veřejného setkání chápou daný problémový okruh jako opravu závažný, lze
odvodit z toho, jakým problémovým okruhům se při skupinové práci věnovali. Jinými slovy z tabulky je patrné u
kolika diskusních stolů bylo dané téma rozebíráno 1.
Oblast/problémový okruh

Počet stolů, které se danou
oblastí zabývaly.

Doprava
Bydlení
Volný čas
Stav chodníků a komunikací
Čistota města a životní prostředí
Sociální služby
Pracovní příležitosti
Bezpečnost
Jiné

14
13
13
12
11
10
10
8
4

Na následujících stránkách jsou přepsány veškeré návrhy, které účastníci veřejného setkání uvedli. Snažili jsme
se z každého formuláře vypsat příslušné dvojice problém-řešení.

s ohledem na omezený čas na diskusi aktuálních problémů města si museli diskutující vždy vybrat jen několik oblastí,
kterým se chtěli věnovat.
1
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II. Přehled všech uváděných poznámek
DOPRAVA
Hlavní problémy:
přeložka silnice I/14 (podle původních plánů)

Návrhy řešení:
realizace jiné varianty přeložky silnice I/14, výkup
pozemků pro přeložku silnice I/14

průjezd těžké dopravy (kamionů) městem, dopravní
zatížení města obecně
MHD

realizace obchvatu mimo město

autobusové nádraží

nedostačující parkování ve městě
nedodržování dopravních předpisů (rychlá jízda)
kruhová křižovatka ve Vrchovinách
přechody u škol

spojení nádraží – Rychta – náměstí, posílit dopravu
z/do Krčína, Františku, Nového města apod., od
nádraží na Malecí, František, pod Bránu, návaznost
bus – vlak
využít malé autobusy – minibusy (např. směrem
k náměstí s otočkou na Náměstí republiky, od nádraží
k autobusovému nádraží)
informační tabule všech společností, nejen Orlobus,
vhled nádraží, zlepšení značení spojů autobusů
v celém městě
lavičky u autobusového nádraží
rozšíření parkovacích ploch
výstavba krytých garáží
zpoplatnění parkování na náměstí
zlepšit práci (kontrolu) policie ve městě, zakoupit radar
vybudovat retardéry u škol (zejména Krčín a
Komenského)

Rychta – chybí přístřešek před deštěm, chybí jízdní
řád všech společností
rozbitá silnice od náměstí kolem mlýna k R. Mostu
k Jestřebí
rozšíření silnice STA – Vrchoviny
dvojí značení směru Ústí nad Orlicí před kruhovým
objezdem ve Vrchovinách
silnice od hřbitova ve Spech do Vladivostoku je
nebezpečná
nepřehledné křižovatky – Krčín – křižovatka u
Papežů, u sokolovny, Žižkovo nám.
malá podpora cyklistiky po městě

vybudovat chodník od hřbitova do Vladivostoku
světelné signály
stojany na kola u všech veřejných budov

BYDLENÍ
Hlavní problémy:
nedostatek bytů

chybí startovací byty
finančně dostupné bydlení pro mladé lidi
nájemní byty pro seniory
nejsou pozemky
v Malecí je mnoho důchodců ve velkých bytech
chybí byty pro mladé - řadové domky
nedostatečná výstavba

Návrhy řešení:
využít objekt kasáren
kombinovaná výstavba investor + komunální
iniciativa města v získávání prostředků z dotačních
titulů
výstavbou domova důchodců se uvolní byty
využít objekt kasáren, v přízemí prostory pro služby a
obchody
iniciativa města k získávání pozemků finančně
dostupných
menší byty s výtahem a službami v kasárnách
dotace parcel pro mladé
urychlit změnu územního plánu
možnost vybudování sídliště v prostoru mezi novým
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Eltonem a Luštincem
VOLNÝ ČAS
Hlavní problémy:
koupaliště
(otázka nezní zda ano, ale kde)
ev. krytý bazén (pro místní i turisty)
hřiště pro děti a mládež, pro děti s rodiči

Návrhy řešení:
nerušit, postupně vybavovat, revitalizovat, filtr.
zařízení, lepší cesta a parkoviště
neničit rybník v původní lokalitě, udělat koupaliště za
stadionem gen. Klapálka
postupně budovat

veřejně přístupná sportoviště, sportovní hala

rekonstrukce starších zařízení, tak aby dosahovala
požadovaných rozměrů (např. pro floorball, házená,
volejbal)

nedostatečné prostory pro trávení volného času
mládeže

využití prostor kasáren – basketbal, lezecká stěna,
skateboard, malá kopaná, rekonstrukce hřiště na
sokolovně (úprava povrchu)
celoroční plavání
kurzy (internet, jazykové, sebeobrana)
zahrnout do stávajících sportovišť

okruh pro in-line brusle
chybí park u sokolovny
Dům dětí a mládeže Stonožka

přesunout do kasáren

Baby klub
divadelní představení

hledání prostor, kulturní dům, přístavba kina,
přístřešek na pořádání kult. akcí na náměstí
výstavba divadla (přestavba sokolovny)
urychlení přemístění do kvalitních prostor (pošta)
přispět KČT materiálem, technikou, finančně
podpora při jednání s LČR
společné prostory, hřiště
vícezdrojové financování

vybudování kulturního stánku
Městská knihovna
stav turistické stezky na Husí krk
rodinné zástavby
cyklostezky
(Nové Město – Náchod přes Peklo, Přibyslav les –
pomník, Krčín – Černčice, Vrchoviny - letiště)
lavičky pro město a okolí

STAV CHODNÍKŮ A KOMUNIKACÍ
Hlavní problémy:
průjezd nákladní dopravy ul. 1. máje způsobuje hluk

Návrhy řešení:
odborně (vyfrézovat) opravit co nejdříve silnici 1.
máje – odstranit nerovnosti, snížit rychlost na 30
km/hod

používat ve městě k odhrnutí sněhu radlici, protože
„šíp“ nebo „křídlo“ hází sníh na chodníky
špatný stav chodníků v celém městě v zimním období
(led)

kontrola čištění chodníků Městskou policií
město by mohlo přispívat majitelům domku na zimní
údržbu chodníků
město by mělo čistit chodníky před domy starých lidí
umístění zrcadla k „Hamplovce“

doplnit oboustranně chodníky v ulicích na Františku
špatný stav chodníků: ul. TGM, Rezecká,
„Hamplovka“, Klosova, Komenského, Na Hradčanech,
Na hradišti, Na Rychtě, OUNZ, u papírnictví a řeznicví
Drak, směr Malecí od kruhového objezdu, od
polikliniky k nové lékárně, od býv. kovomatu k Měst.
knihovně, od Hasičské zbrojnice k Malecí, pod

sjednání nápravy
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Zákravím
renovace komunikace v lokalitě kasárna (spojka
z Franišku)
komunikace ve Spech
katastrofální stav Husova náměstí
katastrofální stav městských komunikací
chybí chodník z Vrchovin k vlak. Nádraží a Stavostroji
Opravit opěrnou zeď v Klosově ulici

ul. Havlínská – asfalt
celková rekonstrukce
odfrézování a rekonstrukce
alespoň stezka pro bezpečný pohyb pěších

ČISTOTA MĚSTA A ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Hlavní problémy:
kanalizace Vrchoviny, Spy

Návrhy řešení:
využití státních dotací

napojení kanalizace v ulici Českých bratří na čističku
odpadky

více kontejnerů na tříděný odpad i na další druhy

Železova louka

upravit, možná zalesnit

černé skládky („Třešňovka“ na Františku)

cedule se zákazem skládky, údržba ze strany
majitele pozemku
výsadba další zeleně i mobilní
využití nezaměstnaných osob
zákaz městskou vyhláškou

park v Krčíně
Zadomí – více uklízet
kouření na veřejných místech
likvidace domu naproti Přibylově továrně
obnova záhonů růží
hluk dopravy v Krčíně
čistota okolních lesů

SOCIÁLNÍ SLUŢBY
Hlavní problémy:
domov důchodců
výtah v poliklinice
zachovat stav lékařů
rozšíření klubu „Oáza“
bezbariérový přístup na novou poštu v areálu radnice

Návrhy řešení:
dostavět, rozšířit kapacity, postavit nový

PRACOVNÍ PŘÍLEŢITOSTI
Hlavní problémy:
chybějící pracovní příležitosti

Návrhy řešení:
využít areál Stavostroje
využívat příležitosti příchodu nových závodů, firem
maximálně podpořit střední a velké podnikání, místní
podnikatele
participace na zainvestování průmyslové zóny
podpora podnikání např. formou poradenství
daňově zvýhodnit poskytovatele nedostatkových
služeb
podporovat hospůdky v hist. centru, ale zajistit
historický ráz a pořádek a noční klid
nabídnout industriální plochu investorů,
finanční podpora města zaměstnavatelů, kteří
zaměstnávají soc. slabší občany a absolventy škol
servis v nabídce nebytových prostor
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BEZPEČNOST
Hlavní problémy:
vandalismus mládeže

nebezpečné přechody pro chodce

rychlá jízda
cyklisté na chodníku ohrožují chodce
zlepšit práci policie, intenzivnější pochůzky
nedostatečné osvětlení stezky Jar. Frinty

Návrhy řešení:
častější kontroly policie v Discoklubech, zvláště při
ukončení akcí
častější pochůzky policie v určitých lokalitách
dohled na dodržování nočního klidu policií
intenzivnější dohled obou sborů policie
dohled policie
omezení rychlosti na výjezdových komunikacích z
města
ve Spech vybudovat 2 retardéry (u čekárny u
Holadových, u transformátoru u Bořkových)
zabudování radaru
možnost používat kola

JINÉ
Hlavní problémy:
rekonstrukce náměstí

Návrhy řešení:

historické centrum - přeložení žul. kostek, obnova
povrchů
sanace skalního podloží

využít granty z kraj. Úřadu HK, Programy regenerace
MK ČR
možnosti financování – havarijní programy MK ČR

zachování rázu města

majitelům, kteří zachovávají ráz, možnost odpočtu
nákladů na rekonstrukci z daní 10 let (stejně jako
v Německu)
dobudování plochy pravé strany u smuteční síně

smuteční síň
Osvětlení na hřibově
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Shrnutí veřejného setkání v Novém Městě nad Metují – 2 část

Diskuse o budoucnosti města
I. Úvod:
V průběhu přestávky lidé vybírali vizi rozvoje svého města, svůj hlas vyjádřili umístěním samolepky pod
nabídnuté vize rozvoje města. Podle jejich volby pak byl pro každou vizi budoucnosti města připraven příslušný
počet diskusních stolů.
Svoji samolepku pod některou z vizí nalepilo celkem 130 přítomných. Dle výsledků hlasování bylo připraveno
dohromady 13 stolů, u kterých nakonec diskutovalo téměř 100 obyvatel města. První části veřejného setkání se
přitom účastnilo přibližně 150 občanů města. Nižší počet odevzdaných samolepek, resp. hlavně lidí, kteří
v druhé části opravdu diskutovali, je dán jednak tím, že část lidí po přestávce odešla a také proto, že někteří
lidé zůstali i během přestávky sedět v sále a poté si sedli ke stolům dle svého uvážení, nebo nenašli dostatek
odvahy zapojit se do diskuse a práci u stolů sledovali z povzdálí.

Nabídnutá vize města

Počet
Počet lidí
Počet
připravených diskutujících
samolepek
stolů
danou vizi

Relativní
četnost z
názorového
průzkumu

Vyhlášené turistické město

40

5

41

48%

Město s kvalitním bydlením a službami
obyvatelům
Město zeleně a kvalitního životního prostředí
Město otevřené podnikatelům a investorům
Město sportu a volnočasových aktivit
Město moderních technologií
Jiné
Celkem

36

4

25

48%

24
15
10
3
2
130

1
2
1
0
0
13

9
14
6
0
0
95

47%
23%
11%
6%
2%

XXXX

Ve srovnání s výsledky názorového průzkumu byl při samotné diskusi výrazně menší zájem o „Město zeleně a
kvalitního životního prostředí“ (i když ještě při hlasování jej lidé volili relativně často), naopak představa „města
otevřeného podnikatelům a investorům“ zaujala občany na veřejném setkání více 2.
V průběhu diskuse skupinky u stolů rozebíraly zvolené představy o budoucnosti města. Pro každou vizi měli
k dispozici formulář s několika oblastmi života města. Jejich úkol byl popsat, jak tyto (příp. i další) oblasti mají
v budoucnu vypadat. Na konci večera pak každý dostal 5 samolepek, které měl umístit k těm oblastem, které
jsou pro naplnění vize nejdůležitější (lidé mohli dát jedné oblasti i více samolepek a tím ještě více zdůraznit její
důležitost).

II. Přehled všech uváděných poznámek
V následujícím přehledu uvádíme všechny názory, které občané k jednotlivým vizím (a v jejich rámci i
k jednotlivých oblastem života města) uváděli3. Zároveň uvádíme i počet přidělených samolepek k jednotlivým
oblastem. Pro názornost jsme ke každé vizi vložili tzv. úvodní přehled. Ten obsahuje seznam nejčastěji
volených oblastí dané vize z veřejného setkání a také uvádíme oblasti nezbytné pro naplnění dané vize tak, jak
byly respondenty vybírány v názorovém průzkumu4.
V případě, že o určité vizi diskutovaly skupiny u více stolů, jsou v rámci každé oblasti názory všech diskutujících
uváděny společně (tzn. vždy pohled všech skupin v rámci dané oblasti). Není tak vyloučeno, že podbody u
některých oblastí si vzájemně odporují (zkrátka dvě skupiny v rámci jedné vize měly odlišný názor na danou
Nutno poznamenat, že v názorovém průzkumu měli občané možnost vybrat dvě možné vize a na veřejném setkání jen
jednu.
3
V rámci zachování autenticity názorů občanů jsme získané poznámky jen minimálně upravovali.
4
S vědomím toho, že v názorovém průzkumu mohli respondenti uvést maximálně tři oblasti, kdežto na veřejném setkání
měli mezi oblasti rozdělit 5 samolepek. Navíc oblasti v názorovém průzkumu a na veřejném setkání nejsou zcela totožné.
V úvodním přehledu u každé vize jsou přitom prezentovány pouze názory těch, respondentů, kteří danou vizi v názorovém
průzkumu označili.
2
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oblast). Pokud se u skupin diskutujících jednu vizi objevily shodné (nebo podobné) návrhy, přidali jsme je
pouze k sobě a nepokoušeli se o žádnou agregaci a určení důležitosti v rámci jednotlivých oblastí.5

VYHLÁŠENÉ TURISTICKÉ MĚSTO
(5 stolů a 41 diskutujících)

Úvodní přehled
Klíčové oblasti (v závorce uvedena četnost)
Vize města

Z

názorového

(v %)

průzkumu Z

Čistota a životní prostředí (60%)

Vyhlášené turistické město

veřejného

(počet samolepek)

setkání

Cestovní ruch (60)

Péče o památky (47%)

Doprava (28)

Zaměstnanost (40%)

Životní prostředí a čistota
(26)
Volný čas (22)

Bydlení (31%)
Sport, rekreace a kultura (22%)

Práce úřadu a
k občanům (20)

vztah

pozn. počet samolepek přidělených k jednotlivým oblastem je třeba posuzovat s ohledem na počet diskutujících
(celkem 41). V tomto případě je patrné, že cestovní ruch jako problémovou oblast zřejmě označili všichni a
někteří její důležitost podtrhli přidělením více než 1 samolepky.
CESTOVNÍ RUCH
ubytování
výstavba hotelů
zlepšit hotelovou základnu
žádné velké hotely, spíše malé rodinné penziony
zvýšení standardu v současných ubytovacích zařízeních
levné turistické ubytovny
levná turistická ubytovna

počet samolepek 60

propagace přírodních lokalit a památek
propagace města (navázat spolupráci s cestovními kancelářemi), propagace na nádraží,
informační panely + směrovky
propagace
obnovení a rozšíření tabulek označujících významné rodáky
cyklotrasy
turistické trasy (pěší), naučné stezky
běžecké lyžařské trasy
rekonstrukce náměstí
rekonstrukce a dlažba na náměstí
spolupráce s obcemi DSORN (agroturistika)
atrakce pro turisty (jako obůvka?)
sanace skal
rozšíření muzea a výstavních ploch, nalézt vhodný prostor pro Antarktidu (bezbarierově)
starání se o památky (např. hrob rodiny Smetanů) + plánek hrobů osobností na hřbitově
vytvořit integrovaný systém: ubytování-stravování-volný čas

počet samolepek 28

DOPRAVA
přeložka silnice I/14
přeložka silnice I/14
obchvat města
MHD i v sobotu a v neděli
5

obsah, kvalita a autenticita získaných názorů je zkrátka přednější než kumulace podobných názorů do jednoho obecného.

10

doprava směrem Rozkoš, Česká Skalice, Náchod, Opočno, Nový hrádek, a zpět
přímé vlakové spojení s Prahou
zkvalitnit autobusové nádraží
čekárna na autobusovém nádraží (na úrovni)
informační zálivy na příjezdu do města
parking
havarijní stav Husova náměstí (západ, od Broučka ke Kahancovým)
rozšíření letiště pro malá turistická letadla
budovat a zlepšit cyklostezky

počet samolepek 26

ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a ČISTOTA
záhony růží podél chodníků
růže podél cest
více odpadkových košů po městě
více strojů na čištění města
ochrana okolí města (přírody)
čistota okolních lesů (odpadky)
podpora ekologického vytápění
obnova parku u Sokolovny
VOLNÝ ČAS
promenádní koncerty
divadlo
kulturní dům nebo divadlo pro všechny obyvatele a návštěvníky
staročeské jarmarky

počet samolepek 22

sportovní akce
koupaliště v přírodním prostředí
netradiční sporty (minigolf…)
sportovní zapojení i neorganizované veřejnosti, více plácků na hry
síť pro pěší (např. okruh kolem českého betléma), více vyhlídek a posezení, udržet výhledy (např.
prořezat klosovu vyhlídku)
síť cyklostezek
půjčovna lyží a kol
volný prostor pro volný čas (železova louka?)
rozšířit dům zdraví-krytý bazén
PRÁCE MĚSTSKÉHO ÚŘADU a VZTAH RADNICE A OBČANŮ
počet samolepek 20
propagace města (památek a přírody)
propagace: česká centra ve městě
propagace města, v médiích, tiskový mluvčí (?), brožury
profesionálně se věnovat využití grantů na podporu cestovního ruchu
obecně se věnovat podpoře cestovního ruchu (samostatný odbor, agentura ve spolupráci s městem)
město ať se účastí veletrhů cestovního ruchu
získat zpravodaje do okresního a krajského tisku (informace o našem městě)
vytvářet podmínky pro služby a prodejnu chybějícího sortimentu

počet samolepek 14

EKONOMICKÁ SITUACE
přilákání velkého a středního podnikání + vznik a rozšíření průmyslové zóny
podpora drobného podnikání a služeb
pohostinství
půjčovna lyží a kol
taxi
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počet samolepek 6

SOCIÁLNÍ SLUŢBY a ZDRAVOTNICTVÍ
dům s pečovatelskou službou a domov důchodců
rozšíření penzionu pro důchodce
bezbariérové zdravotní středisko
pohotovost
odstraňování barier

počet samolepek 5

BYDLENÍ
hotely a levné ubytovny
penziony a zvýšení úrovně hotelů
ubytovny (pro mládež)
dostatek bytů (spíše nízkopodlažní a nízkoenergetické)
startovací byty pro mladé
preferovat jiné formy bydlení než panelové

tomu, kdo rekonstruuje dům (zachovávající ráz města) dát dotace nebo daňové úlevy (jako
v Německu)
propagace
OBCHOD a SLUŢBY
více sortimentní obchodní dům
oživení sortimentu (fádní zboží u vietnamců) + tuzemské trhy
posílit obchodní síť a služby v Krčíně

počet samolepek 5

suvenýry, keramika, dřevěné výrobky
obchody a služby pro turisty
kapacitní restaurační zařízení na náměstí (pro autobus turistů)
soustředění služeb
občerstvení
taxi
opravny kol a lyží
oživení Zadomí
pohyblivá reklama (Rychta, Nádraží ČD) i u zálivů, o akcích ve městě
JINÉ:…………
počet samolepek 19
*-pozn.uvádíme zde pouze ty názory občanů, které nespadají do žádné z výše uvedených oblastí (často
respondenti uvedli něco, co lze zařadit do předcházejících oblastí)
realizovat plánované kanalizace ve Spech a Vrchovinách
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MĚSTO S KVALITNÍM BYDLENÍM A SLUŢBAMI OBYVATELŮM6

(4 stoly a 25 diskutujících)

Úvodní přehled
Klíčové oblasti (v závorce uvedena četnost)
Vize města

Z názorového průzkumu

Z

Bydlení (55%)

Bydlení (38)

(v %)

Město s kvalitním bydlením
a sluţbami obyvatelům

veřejného

(počet samolepek)

setkání

Zaměstnanost (52%)
Ekonomická situace (14)
Čistota a životní prostředí (51%) Sociální
služby
a
zdravotnictví ( 14)
Sociální oblast (23%)
Čistota a životní prostředí
(13)
Spolupráce a komunikace radnice Doprava (12)
(23%)

BYDLENÍ
počet samolepek 38
cenově dostupné bydlení pro mladé rodiny s nízkým příjmem
odpovídající kapacita malometrážních startovacích bytů (např. renovací areálu kasáren)
startovací byty pro mladé-kasárna
přestavba kasáren na hlavní budovy na bytový komplex
nové byty v Krčíně
podpora výstavby rodinných domů v lokalitách typu František
zajištění pozemků pro výstavbu RD a byt. domů
dům pro seniory může uvolnit byty

počet samolepek 14

EKONOMICKÁ SITUACE
větší spolupráce města s velkými podniky
průmyslová zóna
podpora drobných podnikatelů

max. využití evropské finanční podpory zaměstnanosti i ve službách pomocí projektů neziskových
organizací
(podporujících
zaměstnanost
rizikových
skupin)
+
spolupráce
s
radnicí

počet samolepek 14

SOCIÁLNÍ SLUŢBY a ZDRAVOTNICTVÍ
vybudovat domov důchodců
domov důchodců s kapacitou odpovídající správnímu městu s 15000 obyv.
dům pro seniory
vyšší počet bytů pro seniory (s pečovatelskou službou)

rozvoj zdravotnictví (nesnižovat úroveň) – zajistit zázemí lékařům
stomatologická péče
nové zázemí pro lékařskou službu (praktické i odborné lékaře) + větší možnost výběru
Babykluby
ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a ČISTOTA
dokonalý systém třídění domovního odpadu vč. sběru papíru
třídění odpadu + prevence ve školách
6

počet samolepek 13

v jednom případě se diskutující u stolu shodli na vizi města: Bezpečné město, kde budou žít spokojení lidé
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nepřipustit topení tuhými palivy v domech
využití nezaměstnaných pro úklid města
DOPRAVA
počet samolepek 12
zvýšení počtu parkovacích míst pro občany
vybudování parkovišť, umožnit zájemcům vybudování garáží (i podzemní garáže)
výstavba garáží (podzemní garáže)
zastřešené autobusové nádraží (nástupiště)
omezování individuální dopravy + podpora MHD
výstavba cyklostezek
komplexní rekonstrukce komunikací
prosazení územního plánu pro přeložku

počet samolepek 10

VOLNÝ ČAS
společenské akce v Krčíně
více tanečních zábav (i pro střední generaci)
nabídka kulturních akcí (divadlo, koncerty)
Z Luštince vybudovat lesopark s hřištěm
koupaliště
dětské hřiště

aktivní zastoupení města v regionálních svazcích obcí pro čerpání dostupných financí
OBCHOD a SLUŢBY
počet samolepek 9
více obchodů v Krčíně
podpora obchodníků a služeb v oblasti historického centra (náměstí a zadomí) + moderního centra „U
Rychty“
prodloužit provoz toalet do večerních hodin
CESTOVNÍ RUCH
počet samolepek 7
propagace historie i současnosti města v dárkové podobě - i cizojazyčně (malé publikace, CD DVD)
propagace v rámci kraje
cyklostezky
udržované a značené turistické a vycházkové trasy v okolí města
PRÁCE MĚSTSKÉHO ÚŘADU a VZTAH RADNICE A OBČANŮ
zřídit osadní výbor v Krčíně
nejen průzkum, ale i realizovat přání občanů
spolupráce a vyjednávání o řešení problémů a možných projektech
finanční podpora občanským sdružením a aktivitám

počet samolepek 7

JINÉ:…………
počet samolepek 0
*-pozn.uvádíme zde pouze ty názory občanů, které nespadají do žádné z výše uvedených oblastí (často
respondenti uvedli něco, co lze zařadit do předcházejících oblastí)
sloučení Vrchovin a spojení jak obchodově tak i s novým bydlení
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MĚSTO OTEVŘENÉ PODNIKATELŮM A INVESTORŮM7

(2 stoly a 14 diskutujících)

Úvodní přehled
Klíčové oblasti (v závorce uvedena četnost)
Vize města

Z názorového průzkumu

(v %)

Zaměstnanost (63%)
Bydlení (44%)
Město otevřené podnikatelům
a investorům

Z

veřejného

(počet samolepek)

setkání

Ekonomická situace (23)
Doprava (16)

Čistota a životní prostředí (37%) Bydlení (12)
Spolupráce a komunikace radnice Obchod a služby (5)
(31%)
Sport, rekreace a kultura (21%)
Volný čas (4)

počet samolepek 23

EKONOMICKÁ SITUACE
hledat místo pro průmyslovou zónu, parkování
hledat investory s čistými technologiemi
využití stavostroje
DOPRAVA
přeložka I/14
využívat železnici (mimo město úplně)

počet samolepek 16

BYDLENÍ
slušné zaměstnání a vydělávající lidé si zaplatí i „komerční bydlení“
dobrá práce=rozvoj bydlení

počet samolepek 12

byty pro mladé (startovací) i sociální byty
podpora města=investované pozemky
OBCHOD a SLUŢBY
růst kupní síly=rozvoj služeb a obchodu

počet samolepek 5

VOLNÝ ČAS
propojení s Náchodem cyklostezkou údolím Metuje
podpora organizací/spolků pracujících s mládeží a dětmi (junák, DDM...)
více volně přístupných univerzálních sportovišť

počet samolepek 4

CESTOVNÍ RUCH
rozvoj letiště – komerční lety podnikatelů apod.
zlepšení propagace města v EU

počet samolepek 3

ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a ČISTOTA
regenerace lesoparku „Luštinec“
naučné stezky

počet samolepek 3

dokonalé zpracování odpadů
technologie šetrné k ŽP
7

V jednom případě se diskutující u stolu shodli na vizi města: město s moderní průmyslovou výrobou šetrnou k životnímu
prostředí a historickým tradicím, městem s vysokou zaměstnaností, která podporuje rozvoj všech služeb.
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počet samolepek 2

SOCIÁLNÍ SLUŢBY a ZDRAVOTNICTVÍ
domov/penzion pro důchodce

PRÁCE MĚSTSKÉHO ÚŘADU a VZTAH RADNICE A OBČANŮ
počet samolepek 2
rychlejší a vstřícnější postup MěÚ k řešení investic podnikatelů a občanů (stavby…)
JINÉ:…………
počet samolepek 0
*-pozn.uvádíme zde pouze ty názory občanů, které nespadají do žádné z výše uvedených oblastí (často lidé
uvedli něco, co lze zařadit do předcházejících oblastí)
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MĚSTO ZELENĚ A KVALITNÍ ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

(1 stůl a 9 diskutujících)

Úvodní přehled
Klíčové oblasti (v závorce uvedena četnost)
Vize města

Z názorového průzkumu

(v %)

Čistota a životní prostředí (77%)
Zaměstnanost (38%)
Město zeleně
a kvalitního ţivotního prostředí

Bydlení (32%)

Z

veřejného

(počet samolepek)

setkání

Doprava (14)
Čistota a životní prostředí
(9)
Sociální
služby
a
zdravotnictví ( 8)

Péče o památky (32%)
Spolupráce a komunikace radnice
(20%)

DOPRAVA
přeložka silnice I/14 (+ vyloučení nákl. dopravy z centra)
parkování ve městě (hromadné garáže, zpoplatněné parkování v centru)
hustá síž MHD
rozšíření cyklostezek
pěší zóny ve městě
zkvalitnění chodníků a jejich rozšíření

počet samolepek 14

ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a ČISTOTA
třídění odpadů a jejich využití, zabezpečení kapacity na skládce
kanalizace ve Spech a Vrchovinách, Podskalí a okolí
rozšíření péče o zelené plochy ve městě

počet samolepek 9

SOCIÁLNÍ SLUŢBY a ZDRAVOTNICTVÍ

počet samolepek 8

rozšíření Oázy
domov důchodců
pečovatelská služba
rozšíření zdravotnických pracovišť na stávající klinice
BYDLENÍ
prostor pro individuální výstavbu RD
výstavba nájemních (zejména startovacích) bytů

počet samolepek 3

CESTOVNÍ RUCH
podpora rozšíření ubytovacích kapacit pro turisty
rozšíření cyklostezek
rekonstrukce městské památkové rezervace

počet samolepek 3

EKONOMICKÁ SITUACE

počet samolepek 3

podpora drobného a středního podnikání
VOLNÝ ČAS
specializovaná sportoviště pro mládež
veřejné koupaliště
pořádání kvalitních kulturních akcí

počet samolepek 2

PRÁCE MĚSTSKÉHO ÚŘADU a VZTAH RADNICE A OBČANŮ
vztah mezi úředníky a občany na vysoké úrovni

počet samolepek 2
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počet samolepek 1

OBCHOD a SLUŢBY
dostupné nákupní možnosti v celém městě
rozšíření rychlého občerstvení
rozšíření komunálních služeb
donášková služba potravin a květin

JINÉ:…………
počet samolepek 0
*-pozn.uvádíme zde pouze ty názory občanů, které nespadají do žádné z výše uvedených oblastí (často
respondenti uvedli něco, co lze zařadit do předcházejících oblastí)
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MĚSTO SPORTU A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT

(1 stůl a 6 diskutujících)

Úvodní přehled
Klíčové oblasti (v závorce uvedena četnost)
Vize města

Z názorového průzkumu

(v %)

Sport, rekreace a kultura (71%)
Zaměstnanost (46%)
Město otevřené podnikatelům Bydlení (33%)
a investorům

Z veřejného setkání (počet

samolepek)

Volný čas (9)
Bydlení (9)
Čistota a životní prostředí (7)

Čistota a životní prostředí (31%)

Ekonomická situace (4)

Péče o památky (27%)

počet samolepek 9

BYDLENÍ
kasárna-byty pro mladé

VOLNÝ ČAS
počet samolepek 9
informační tabule (orientační systém, sportoviště)
cyklostezky (Josefov-Krčín, Přibyslav-pomník bitvy na brance, peklo-ostrovy…)
nové koupaliště v Malecí (25 m, venkovní vedle sauny+parkoviště)
staré koupaliště – tábořiště, ze starého bazénu rybářský rybník, kemp „Brána Metuje“
přestěhování knihovny do „budovy pošty“ Krčín do větší místnosti
do sokolovny dokoupit horolezeckou stěnu z ???
informace o kurzech, sportovních aktivitách
obnova liščí boudy + dětské hřiště
basket po městě /basketbalové kouty
stezka pro kočárky od „dubu“ na stárovku
doinvestování jeviště v kině + rekonstrukce sedadel v kině
možnost vypůjčit si sportovní vybavení v sokolovně (volejbalová síť …)
v případě koncertů v kině otevřít jinou „kavárnu“ mimo obsazený bar
ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a ČISTOTA

počet samolepek 7

EKONOMICKÁ SITUACE

počet samolepek 4

podpora drobného a středního podnikání
CESTOVNÍ RUCH
informační středisko (club) – tabule na Rychtě nádraží ČD
stará cesta do pekla-doplnit lavičky
doplnit lavičky u nádraží ČD (u zastávek autobusů)

počet samolepek 2

DOPRAVA

počet samolepek 2

SOCIÁLNÍ SLUŢBY a ZDRAVOTNICTVÍ

počet samolepek 1

PRÁCE MĚSTSKÉHO ÚŘADU a VZTAH RADNICE A OBČANŮ

počet samolepek 1

OBCHOD a SLUŢBY

počet samolepek 0

JINÉ:…………

počet samolepek 0
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Shrnutí veřejného setkání v Novém Městě nad Metují
Závěrečná shrnutí
Celková vize rozvoje města, která má být v dalších fázích vzniknout, bude zřejmě kombinací a rozšířením
nejčastěji uváděných dílčích vizí z názorového průzkumu. Lze také předpokládat, že i klíčové oblasti dalšího
rozvoje budou nejspíše zahrnovat různé cíle a opatření (vycházející z dílčích vizí). Je proto dobré podívat se,
jaké oblasti byly celkově (souhrnně za všechny dílčí vize projednávané na veřejném setkání) nejčastěji
vybírány a také jaké cíle a opatření v jejich kontextu uváděny.
Ze všech projednávaných vizí lze vybrat celkem 5 oblastí, které byly zmiňovány nejčastěji. Těmito oblastmi
byly: Cestovní ruch (celkem 75 samolepek), Doprava (72 samolepek), Bydlení (67 samolepek), Životní prostředí
a čistota, Ekonomická situace (shodně po 58 samolepkách). Ve srovnání s výsledky názorového průzkumu je
překvapivě více zmíněna doprava. Ostatní oblasti pak byly shledány jako klíčové i v názorovém průzkumu.
Podívejme se také, jaké cíle a opatření nejčastěji účastníci veřejného setkání navrhovali8:
Cestovní ruch
Zcela jednoznačně (a napříč diskutujícími skupinami) se objevil požadavek rozšíření a zkvalitnění ubytovacích
služeb ve městě (ubytování pro turisty přitom některé diskutující skupiny uvedly jako bod v oblasti bydlení).
Mělo by se přitom jednat nejen o kvalitní hotely, ale i o levnější turistické ubytovny a částečně též místo pro
stanování, resp. kemp.
Dalším převládajícím názorem je nutnost důkladné prezentace a propagace města a jeho okolí. Občané na
veřejném setkání si jsou zcela logicky vědomi toho, že o každé turistické zajímavosti (památky, příroda, akce..)
se musí turisté nejprve dozvědět.
Dále byla jmenována cela řada dalších opatření např. rekonstrukce náměstí, cyklotrasy, běžecké a turistické
trasy…
Doprava
Zásadním strategickým úkolem pro město je zřejmě urychlená výstavba přeložky silnice I/14. O její potřebě se
opět zmiňuje většina diskusních stolů bez ohledu na projednávanou vizi.
Dalším dopravním problémem je parkování a (ne)možnost získat, resp. vybudovat garáž (event. podzemní).
Konečně v rámci dopravní obslužnosti bude třeba v budoucnu věnovat více pozornosti autobusovému nádraží
(zastřešení zastávek, lavičky apod.).
Inspirativní (i když ne příliš uváděné) je lepší využití místního letiště (např. pro turisty).
Bydlení
V rámci bydlení je třeba se více zaměřit na startovací byty pro mladé lidi a v tomto směru je možné také využít
areál kasáren.
Město by mělo také poskytovat větší podporu v rámci budování technické infrastruktury pro další pozemky
k výstavbě rodinných domů.
Opět spíše inspirativní je myšlenka vybudování domova důchodců, nebo domu s pečovatelskou službou s tím,
že senioři, kteří těchto zařízení budou využívat, uvolní své byty nastupující generaci.
Ţivotní prostředí a čistota
Při zlepšování životního prostředí ve městě by měl být velký důraz kladen zejména na nakládání s odpady
(třídění a recyklace).
Dále je třeba věnovat pozornost i péči o okolní přírodu a zeleň ve městě (např. výsadba květin).
Ekonomická situace
V rámci ekonomické prosperity města byly v zásadě zmiňovány dva hlavní trendy a to podpora malého
a středního podnikání a dále budování průmyslové zóny a přilákání velkých investorů. Je velmi potěšující, že i
mezi lidmi diskutujícími u stolu s vizí „město otevřené podnikatelům….“ se objevuje přání umísťovat do Nového
Města takové výrobní provozy a technologie, které jsou šetrné k životnímu prostředí.

Shrnujeme zde pouze nejčastěji uváděné skutečnosti. Při vlastním rozpracování jednotlivých oblastí rozvoje doporučujeme
pečlivé seznámení se všemi navrhovanými opatřeními, která mohou v mnoho případech být minimálně velmi inspirativní.
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