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1. Základní informace o strategii (souhrnný dokument) 

Název strategie 

Strategie území správního obvodu ORP Turnov 

v oblasti předškolní výchovy a základního škol-

ství, sociálních služeb, odpadového hospodář-

ství a dopravy. 

Gestor tvorby strategie Město Turnov 

Schvalovatel strategie Shromáždění starostů SO ORP Turnov 

Forma a datum schválení / projednání 
Schválena na shromáždění starostů SO ORP 

Turnov dne 29. 4. 2015 

Doba realizace strategie 2015-2024 

Odpovědnost za implementaci 

Řídící skupina dle souhrnného dokumentu: 

- Jarmila Lásková Soldátová – koordinátor, Mi-

kroregion Český ráj 

- Ing. Eva Krsková – MěÚ Turnov, Odbor roz-

voje města 

- Mgr. Jana Svobodová – místostarostka města 

Turnova, Mikroregion Jizera 

- Michal Rezler – starosta obce Malá Skála, 

Mikroregion Podkozákovsko 

- Lenka Malá – starostka obce Tatobity, Mikro-

region Tábor 

 

2. Popis způsobu zpracování Akčního plánu 

Tento akční plán rozpracovává a specifikuje cíle obsažené v základní strategii meziobecní 

spolupráce správního obvodu ORP Turnov. Ta byla zpracována v letech 2014-2015 do sou-

hrnného dokumentu: Strategie území správního obvodu ORP Turnov v oblasti předškolní 

výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a dopravy. Akční 

plán je sestaven ze zásobníku projektů, ze kterého vybírá projektové záměry, které mají být 

prioritně realizovány v nejbližších dvou letech. 

Město Turnov se stalo v roce 2013 partnerem Svazu měst a obcí v projektu meziobecní spo-

lupráce. Mezi roky 2014 a 2015 byl za aktivní spolupráce opinion i decision makerů na území 

správního obvodu obce s rozšířenou působností Turnov (dále jen SO ORP ) zpracován stra-

tegický dokument. Po široké diskusi ve sledovaném území byly specifikovány cíle spolupráce 

mezi obcemi v jednotlivých oblastech. Došlo i na pojmenování indikátorů, které by měly být 

realizovány do roku 2024.  

Jelikož se jedná o střednědobou strategii, lze kroky vedoucí k naplnění zvolených cílů prová-

dět postupně. Zároveň je zapotřebí aktualizovat potřeby v území, k čemuž budou sloužit jed-

notlivé akční plány. Tento dokument je prvním akčním plánem pro pět vybraných témat ze 

strategického dokumentu, která lze připravit k realizaci během roku 2016-2017. Jejich výběr 

vychází především z míry jejich připravenosti k naplnění. 

S ohledem na to byly zvoleny cíle v oblasti odpadového hospodářství, sociálních služeb 

a dopravy. Doprava je volitelným tématem, které vzešlo z potřeb starostů v území, proto 

jsou mu věnovány dvě kapitoly tohoto dokumentu. Podobně tomu je v oblasti odpadového 

hospodářství, kde lídři obcí ve SO ORP Turnov díky tomuto projektu nastartovali jednání se 

svozovou společností a je připravován tendr na dodavatele těchto služeb. Naopak oblast 
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školství pro zpracování tohoto akčního plánu nebyla pro meziobecní spolupráci 2016-2017 

aktuální. V oblasti sociálních služeb bude v následujícím roce vznikat nový komunitní plán, 

do něhož by se měly více zapojit obce ve správním obvodě, proto bylo do tohoto akčního 

plánu zvoleno i téma z této oblasti. 

Proces přípravy Akčního plánu 

V průběhu měsíců červenec a srpen 2015 proběhla 3 hromadná jednání se starosty, jichž se 

zúčastnili starostové 16 obcí. Zástupci všech obcí ve správním obvodu byli elektronickou 

poštou nejprve osloveni s předstihem ohledně termínu konání a následně s jednotlivými po-

zvánkami na setkání k tématu odpadového hospodářství, sociálních služeb a dopravy. Po-

zvánky obsahovaly základní informace včetně návrhu projektů v dané oblasti a témat do zá-

sobníku projektů. Dále se v území uskutečnilo několik individuálních setkání nebo projednání 

s představiteli samosprávy při mikroregionech. Záměry byly rovněž projednány se zástupci 

odborů při MěÚ Turnov a odborníky v daném území. Jednání byla zaměřena na otázky týka-

jící se Akčního plánu, konkrétních projektů i zásobníku. Z hromadných jednání s mís-

to/starosty obcí byly vyhotoveny zápisy, které obsahují kromě data a místa konání, průběh 

debaty, hlavní závěry a seznam účastníků. Vše bylo zasláno jak SMO ČR, tak především 

všem obcím ve SO ORP Turnov. Dne 17. 8. 2015 byly všechny obce opakovaně osloveny 

elektronicky s žádostí o doplnění zásobníku (první kolo sběru proběhlo již v březnu 2015). 

Dne 3. září 2015 proběhlo závěrečné neformální setkání starostů k akčnímu plánu a EMOS. 

Obce na jednotlivých setkáních diskutovaly připravované i plánované projekty a možnou ko-

operaci. Velká část projektů se týkala individuálních potřeb obcí (např. oprava obecních sil-

nic, výstavba nové mateřské školy, rekonstrukce budovy školy a dal.). S ohledem na podob-

nost individuálních potřeb zkusí starostové po vzájemné interakci v budoucnosti využít spo-

jení sil a např. žádat společně o dotaci nebo realizovat společné výběrové řízení pro širší 

území. Značného pokroku doznalo především téma odpadového hospodářství, kde se vyčle-

nila skupina obcí, která společně zrealizuje zadávací řízení na svozovou společnost formou 

elektronické aukce. Díky podobným individuálním projektům došlo ke spojení obcí a v nej-

bližším období požádají společně o dotace např. v oblasti dopravy, na výstavbu cest pro pěší 

i cyklisty. Individuální projekty jsou proto připojeny v příloze tohoto dokumentu, neboť z nich 

mohou vzniknout další společné projekty více obcí i v dalších letech. Co se týče akčního 

plánu 2016-2017, starostové verifikovali 5 připravovaných projektů meziobecní spolupráce, 

včetně konkrétních kroků, které rozpracovává dále tento dokument. 
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3. Zásobník projektů 

Zásobník projektů je databáze projektů či projektových záměrů, které mají přispět k naplnění 

cílů uvedených v souhrnném dokumentu v delším časovém horizontu (2015-2024, období, 

na které byl zpracován souhrnný dokument).  

Tabulka 1 Cíle specifikované starosty obcí SO ORP Turnov v souhrnném dokumentu 

Š1.1 Zvýšit kvalitu škol i v menších obcích. 
Š1.2 Zlepšit stavebně technický stav a efektivní provoz budov. 
Š2.1 Rozšířit nabídku volnočasových aktivit při školách. 
Š2.2 Zvýšit kapacitu školních družin. 
Š3.1 Zvýšit počet asistentů pedagoga. 
Š4.1 Vytvořit podmínky pro péči o děti mladší 3 let. 
S1.1 Zapojit obce SO ORP Turnov do přípravy Komunitního plánu sociálních služeb. 
S1.2 Nastavit systém kofinancování sociálních služeb pro občany SO ORP. 
S2.1 Zřídit sociální podnik ve SO ORP. 
O1.1 Zajistit transparentní ceník od svozové společnosti pro obce. 
O1.2 Snížit náklady obcí na svoz komunálního a recyklovatelného odpadu. 
O2.1 Informovat starosty o legislativních změnách v oblasti odpadového hospodářství. 
O2.2 Společně realizovat řešení požadovaná z legislativních změn zákona o odpadech. 
O3.1 Změnit ustanovení zákona, že původcem odpadu je občan a ne obec. 
O4.1 Snížit počet a výdaje za černé skládky. 
D1.1  Obnovovat polní a úvozové cesty. 
D2.1  Segregovat motorovou a nemotorovou dopravu. 
D2.2  Zajistit bezpečné autobusové zastávky. 
D3.1  Existence schválených dopravních pasportů „MK“ a „DZ“ ve většině obcí SO ORP Turnov. 
D4.1 Zajistit kvalitní stav komunikací v majetku obce. 
D4.2  Pořídit žací techniku pro obce, které tuto problematiku vnímají jako potřebnou. 

 
Zásobník projektů slouží jako zdroj pro sestavení Akčního plánu. Rovněž je vhodný z toho 

důvodu, že při případných personálních změnách bude na jednom místě zaznamenáno, s 

jakými aktivitami realizační tým počítal pro dosažení stanovených cílů až do roku 2024. Úda-

je uvedené v zásobníku projektů jsou orientační a budou pravidelně upřesňovány při sesta-

vování Akčního plánu na následující roky. Jde především o náklady a zdroje financování, 

které lze v daný moment jen těžko odhadovat u vzdálených projektů. 

Co se týče nositele projektu, je s ohledem na zaměření projektu jako nositel uváděna buď 

konkrétní obec, dobrovolný svazek obcí nebo neformální shromáždění obcí, které za projek-

tem meziobecní spolupráce stojí. Ostatní aktivity, jejichž nositelem jsou jiné subjekty (spolky, 

nestátní neziskové organice, sdružení jejichž členy jsou i firmy), nejsou součástí tohoto pro-

jektu, ale mohou být realizovány jiným způsobem. Stejně tak bude celá řada individuálních 

projektů jednotlivých obcí v oblastech dopravy, školství, odpadového hospodářství ale i soci-

álních služeb realizována mimo meziobecní spolupráci. Jedná se tedy o výčet možných akti-

vit, které by obce mohly společně realizovat v jistém časovém horizontu a které vyšly 

z aktuálních problémů trápících větší počet obcí v daném území. Další potenciál pro mezi-

obecní spolupráci představují individuální projekty obcí, které jsou uvedeny v příloze 1 tohoto 

dokumentu. 

Jelikož některé problémy v regionu teprve mohou nastat nebo je potřeba je řešit opakovaně 

či nepřetržitě, vyskytuje se v zásobníku mezi budoucími projekty již realizovaný projekt zlep-

šování kvality škol. Problémový okruh v oblasti školství 1.1 Udržitelnost sítě škol byl totiž 

řešen společným projektem 13 obcí již v průběhu zpracování souhrnného dokumentu (stejně 

jako legislativní změny odpadového hospodářství). Více o něm v části Akční plán 2016-2017. 

Zároveň jsou v zásobníku uvedeny v tuto chvíli spíše teoretické projekty, které by mohly být 
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použity např. v případě poklesu počtu dětí v obecních školách nebo změnách v systému fi-

nancování, které by mohlo ohrozit existenci škol v menších obcích. Případně projekty 

v oblasti odpadového hospodářství. Z tohoto důvodu nemají tyto projekty v současné době 

konkrétního nositele, ale mohou být využity v případě potřeby. (Např. Svazkové školy; Sdíle-

ní pedagogického, podpůrného a administrativního personálu; Integrované projekty při od-

stranění černých skládek.) 

Výběr projektů do akčních plánů pro další období bude také velmi záviset na vypsaných do-

tačních titulech. Jako přílohu 2 tohoto dokumentu přikládáme i přehled potenciálních finanč-

ních zdrojů pro oblast školství, sociální a odpadové hospodářství, dokument poskytnutý SMO 

ČR. 

Tabulka 2 Zásobník projektů 2015-2024 

č. Cíl dle SD Oblast Název projektu 
Období 
realizace 

Nositel budoucí-
ho projektu 

1.  
Š1.1 Zvýšit kvalitu škol i 
v menších obcích 

Školství 
Zvyšování kvalifikace pe-
dagogů 

2015-
2024 

Turnov 

2.  
Š1.1 Zvýšit kvalitu škol i 
v menších obcích 

Školství 
Informování rodičů o kvali-
tách vícetřídních škol 

V případě 
úbytku 
žáků 

Kobyly 

3.  
Š1.1 Zvýšit kvalitu škol i 
v menších obcích 

Školství 
Nové vybavení (potřebnou 
technikou a pomůckami) 

2015-
2024 

Jenišovice, Svijan-
ský Újezd, Turnov 

4.  
Š1.1 Zvýšit kvalitu škol i 
v menších obcích 

Školství Svazkové školy  
V případě 
úbytku 
žáků 

Kobyly 

5.  
Š1.1 Zvýšit kvalitu škol i 
v menších obcích 

Školství 
Sdílení pedagogického, 
podpůrného a administra-
tivního personálu 

V případě 
úbytku 
žáků 

Kobyly 

6.  
Š1.1 Zvýšit kvalitu škol i 
v menších obcích 

Školství 
Dopravní obslužnost mezi 
školami v menších obcích 
SO ORP 

2017-
2024 

Sychrov 

7.  
Š1.2 Zlepšit stavebně 
technický stav a efektivní 
provoz budov 

Školství Rekonstrukce objektů 
2016-
2024 

Hrubá Skála, Jeni-
šovice, Kobyly, 
Malá Skála, Příšo-
vice, Rovensko 
pod Troskami, 
Svijanský Újezd, 
Sychrov, Tatobity, 
Turnov 

8.  
Š1.2 Zlepšit stavebně 
technický stav a efektivní 
provoz budov 

Školství Zateplování budov škol 
2015-
2024 

Kobyly, Malá Ská-
la, Ohrazenice, 
Paceřice, Příšovi-
ce, Sychrov 

9.  
Š1.2 Zlepšit stavebně 
technický stav a efektivní 
provoz budov 

Školství 
Úpravy bezprostředního 
okolí škol 

2017-
2018 

Kobyly, Malá Ská-
la, Příšovice, Tato-
bity 

10.  
Š1.2 Zlepšit stavebně 
technický stav a efektivní 
provoz budov 

Školství 
Úspory v oblasti energií – 
společné nákupy služeb 

2015-
2024 

Turnov 

11.  

Š2.1 Rozšířit nabídku 
volnočasových aktivit při 
školách 

Školství Rozšíření nabídky kroužků 
2015-
2024 

Přepeře, Turnov 

12.  
Š2.1 Rozšířit nabídku 
volnočasových aktivit při 
školách 

Školství 
Hřiště a tělocvičny při ško-
lách jako prostor pro další 
sportovní vyžití dětí 

2016-
2024 

Přepeře, Příšovice, 
Svijanský Újezd, 
Turnov 

13.  
Š2.2 Zvýšit kapacitu škol-
ních družin 

Školství 
Využívání volnočasových 
zařízení externích subjektů 

2016-
2024 

Turnov 

14.  Š2.2 Zvýšit kapacitu škol- Školství Rozšíření stávající kapacity 2016- Přepeře, Turnov 
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ních družin družin a klubů 2024 

15.  
Š3.1 Zvýšit počet asisten-
tů pedagoga 

Školství 
Systémová a finanční pod-
pora kraje v přidělování 
asistentů pedagoga 

2016-
2024 

Turnov 

16.  
Š3.1 Zvýšit počet asisten-
tů pedagoga 

Školství 

Rozvíjení partnerství škol 
za účelem předávání zku-
šeností v péči o děti a žáky 
hendikepované 

2015-
2024 

Žďárek 

17.  
Š4.1 Vytvořit podmínky 
pro péči o děti mladší 3 let 

Školství 
Rozšíření nabídky péče o 
děti mladší 3 let a neumís-
těné do MŠ 

2016-
2019 

Karlovice, Paceřice 

18.  

S1.1 Zapojit obce SO 
ORP Turnov do přípravy 
Komunitního plánu sociál-
ních služeb 

Sociální 
služby 

Společné jednání starostů 
obcí SO ORP Turnov a 
poskytovatelů sociálních 
služeb k přípravě Komunit-
ního plánu sociálních slu-
žeb 

9/2015-
12/2016 

Turnov a všechny 
obce SO ORP 
Turnov 

19.  

S1.1 Zapojit obce SO 
ORP Turnov do přípravy 
Komunitního plánu sociál-
ních služeb 

Sociální 
služby 

Informační kampaň pro 
obyvatele o nabídce soci-
álních služeb 

2017-
2024 

Turnov 

20.  

S1.1 Zapojit obce SO 
ORP Turnov do přípravy 
Komunitního plánu sociál-
ních služeb 

Sociální 
služby 

Informační manuál 
k sociálním situacím 

2017-
2024 

Turnov 

21.  

S1.1 Zapojit obce SO 
ORP Turnov do přípravy 
Komunitního plánu sociál-
ních služeb 

Sociální 
služby 

Integrované projekty DPS 
2016-
2024 

Malá Skála, Příšo-
vice 

22.  

S1.1 Zapojit obce SO 
ORP Turnov do přípravy 
Komunitního plánu sociál-
ních služeb 

Sociální 
služby 

Zlepšení stavu budov DPS 
2016-
2024 

Malá Skála, Příšo-
vice, Rovensko 
pod Troskami, 
Turnov 

23.  

S1.1 Zapojit obce SO 
ORP Turnov do přípravy 
Komunitního plánu sociál-
ních služeb 

Sociální 
služby 

Podpora poskytovatelů ze 
SO ORP při vzniku jasně 
definované sítě sociálních 
služeb 

2016-
2024 

Příšovice, Turnov 

24.  

S1.1 Zapojit obce SO 
ORP Turnov do přípravy 
Komunitního plánu sociál-
ních služeb 

Sociální 
služby 

Startovací a sociální byty 
2016-
2024 

Svijanský Újezd, 
Turnov 

25.  
S1.2 Nastavit systém kofi-
nancování sociálních slu-
žeb pro občany SO ORP 

Sociální 
služby 

Grantový systém pro po-
skytovatele sociálních slu-
žeb 

2017-
2024 

Turnov 

26.  
S1.2 Nastavit systém kofi-
nancování sociálních slu-
žeb pro občany SO ORP 

Sociální 
služby 

Systém individuálních pří-
spěvků / paušální platby 
obcí poskytovatelům soci-
álních služeb 

2017-
2024 

Turnov 

27.  
S1.2 Nastavit systém kofi-
nancování sociálních slu-
žeb pro občany SO ORP 

Sociální 
služby 

Společný nákup služeb 
nebo pomůcek pro sociálně 
potřebné (mobilita seniorů 
– nákup elektrických vozí-
tek, projekt „červené tlačít-
ko“…) 

2016-
2024 

Příšovice, Turnov 

28.  
S2.1 Zřídit sociální podnik 
ve SO ORP 

Sociální 
služby 

Podpora sociálního podni-
kání a projektů zaměře-
ných na integraci sociálně 
a zdravotně znevýhodně-
ných 

2016-
2024 

Turnov 

29.  S2.1 Zřídit sociální podnik Sociální Nákup služeb nebo produk- 2016- Turnov 
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ve SO ORP služby tů od podniků zaměstnáva-
jících znevýhodněné 

2024 

30.  
S2.1 Zřídit sociální podnik 
ve SO ORP 

Sociální 
služby 

Vznik jednoho nebo více 
sociálních podniků 

2017-
2024 

Turnov 

31.  
O1.1 Zajistit transparentní 
ceník od svozové společ-
nosti pro obce 

Odpadové 
hospodář-
ství 

Společná jednání se svo-
zovou společností při se-
stavování cen a podmínek 
při odstraňování odpadů 

2015-
2017 

Frýdštejn, Hrubá 
Skála, Kacanovy, 
Klokočí, Ktová, 
Lažany, Loučky, 
Olešnice, Pěnčín, 
Rakousy, Soběsla-
vice, Sychrov, 
Troskovice, Vy-
skeř, Žďárek 

32.  
O1.1 Zajistit transparentní 
ceník od svozové společ-
nosti pro obce 

Odpadové 
hospodář-
ství 

Právní a ekonomická ana-
lýza odpadů 

2015-
2016 

Mikroregiony Čes-
ký ráj, Jizera, Tá-
bor, Podkozákov-
sko 

33.  
O1.1 Zajistit transparentní 
ceník od svozové společ-
nosti pro obce 

Odpadové 
hospodář-
ství 

Návrh jednotného ceníku 
pro všechny klienty SKS ve 
SO ORP Turnov 

2016-
2017 

Mikroregiony Čes-
ký ráj, Jizera, Tá-
bor, Podkozákov-
sko 

34.  

O1.2 Snížit náklady obcí 
na svoz a nakládání s 
komunálními a recyklova-
telný-mi odpady 

Odpadové 
hospodář-
ství 

Elektronická aukce na do-
davatele služeb svozu a 
odstranění odpadů 

7/2015 – 
6/2016 

Čtveřín, Holenice, 
Karlovice, Kobyly, 
Malá Skála (Cen-
trální zadavatel), 
Mírová pod Kozá-
kovem, Modřišice, 
Paceřice, Radimo-
vice, Přepeře, Pří-
šovice, Radostná 
pod Kozákovem, 
Rovensko pod 
Troskami, Svijan-
ský Újezd, Svijany, 
Tatobity, Vlastibo-
řice, Žernov. 
+ obce z ORP Že-
lezný Brod: Kobe-
rovy, Lišný a obec 
z ORP Semily: 
Veselá. 

35.  

O1.2 Snížit náklady obcí 
na svoz a nakládání s 
komunálními a recyklova-
telný-mi odpady 

Odpadové 
hospodář-
ství 

Nastavení spravedlivého 
vyúčtování zohledňujícího 
reálně svážený odpad 

2016-
2018 

Mikroregiony Čes-
ký ráj, Jizera, Tá-
bor, Podkozákov-
sko 

36.  

O1.2 Snížit náklady obcí 
na svoz a nakládání s 
komunálními a recyklova-
telný-mi odpady 

Odpadové 
hospodář-
ství 

Vážení odpadu za každou 
obec zvlášť (SKO i separo-
vaný odpad) 

2016-
2020 

Mikroregiony Čes-
ký ráj, Jizera, Tá-
bor, Podkozákov-
sko 

37.  

O1.2 Snížit náklady obcí 
na svoz a nakládání s 
komunálními a recyklova-
telný-mi odpady 

Odpadové 
hospodář-
ství 

Koordinace obcí při svozu 
odpadů ze sběrných dvorů, 
sběrných míst či vyhlašo-
vání sběrových akcí 

2016-
2024 

Turnov 

38.  

O1.2 Snížit náklady obcí 
na svoz a nakládání s 
komunálními a recyklova-
telný-mi odpady 

Odpadové 
hospodář-
ství 

Snížení ceny za svoz nebo 
vracení peněz za prodaný 
recyklovatelný odpad od 
svozové společnosti 

2016-
2020 

Mikroregiony Čes-
ký ráj, Jizera, Tá-
bor, Podkozákov-
sko 

39.  
O1.2 Snížit náklady obcí 
na svoz a nakládání s 
komunálními a recyklova-

Odpadové 
hospodář-
ství 

Směsné plasty a PET do 
jednoho kontejneru 

2016-
2020 

Mikroregiony Čes-
ký ráj, Jizera, Tá-
bor, Podkozákov-
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telný-mi odpady sko 

40.  

O1.2 Snížit náklady obcí 
na svoz a nakládání s 
komunálními a recyklova-
telný-mi odpady 

Odpadové 
hospodář-
ství 

Kontejnery na Tetra Paky 
2016-
2020 

Mikroregiony Čes-
ký ráj, Jizera, Tá-
bor, Podkozákov-
sko 

41.  

O2.1 Informovat starosty o 
legislativních změnách 
v oblasti odpadového 
hospodářství 

Odpadové 
hospodář-
ství 

Sdílení informací starostům 
SO ORP Turnov o nove-
lách zákona o odpadech 

2015-
2024 

Turnov 

42.  

O2.2 Společně realizovat 
řešení požadovaná 
z legislativních změn zá-
kona o odpadech 

Odpadové 
hospodář-
ství 

Posílení kompostování 
v místě původu BRO - ná-
kup kompostérů jako pre-
vence produkce odpadů 

2015-
2018 

Sychrov, Tatobity 

43.  

O2.2 Společně realizovat 
řešení požadovaná 
z legislativních změn zá-
kona o odpadech 

Odpadové 
hospodář-
ství 

Sdílení kompostárny nebo 
sběrných dvorů na BRO 

2015-
2018 

Turnov 

44.  

O2.2 Společně realizovat 
řešení požadovaná 
z legislativních změn zá-
kona o odpadech 

Odpadové 
hospodář-
ství 

Sdílení informací o změ-
nách v oblasti odpadového 
hospodářství 

2015-
2024 

Turnov 

45.  

O3.1 Změnit ustanovení 
zákona, že původce od-
padu je občan a ne obec 

Odpadové 
hospodář-
ství 

Podněty pro změnu legisla-
tivy 

2015 Turnov 

46.  
O4.1 Snížit počet a výdaje 
za černé skládky 

Odpadové 
hospodář-
ství 

„Černé skládky platíte i Vy“  
- prevence – informování 
občanů  

2016-
2024 

Turnov 

47.  
O4.1 Snížit počet a výdaje 
za černé skládky 

Odpadové 
hospodář-
ství 

Smlouvy obcí o využívání 
sběrných dvorů případně 
dalších systémů k odstra-
ňování odpadů 

2016-
2020 

Turnov 

48.  
O4.1 Snížit počet a výdaje 
za černé skládky 

Odpadové 
hospodář-
ství 

Integrované projekty při 
odstranění černých skládek 

2016-
2024 

Karlovice 

49.  
D1.1 Obnovovat polní a 
úvozové cesty  

Doprava 
Obnova polních a úvozo-
vých cest 

2015-
2017 

Holenice, Jenišovi-
ce, Ktová (centrál-
ní zadavatel), La-
žany, Loučky, 
Ohrazenice, Pace-
řice, Přepeře, Pří-
šovice, Radimovi-
ce, Radostná p. 
Kozákovem, Ro-
vensko p. Troska-
mi, Svijany, Sych-
rov. Tatobity, Žďá-
rek 

50.  
D2.1 Segregovat motoro-
vou a nemotorovou do-
pravu 

Doprava Bezpečnost chodců 
2016-
2024 

Hrubá Skála, Jeni-
šovice, Ktová, 
Ohrazenice, Pace-
řice, Přepeře, Pří-
šovice, Radimovi-
ce,  
Radostná p. Kozá-
kovem, Rakousy, 
Rovensko p. Tros-
kami, Tatobity, 
Turnov 
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51.  
D2.1 Segregovat motoro-
vou a nemotorovou do-
pravu 

Doprava 
Cyklotrasy využívající stá-
vající cyklistické koridory, 
zaniklé polní cesty 

2016-
2024 

Hrubá Skála, Pace-
řice Přepeře, Pří-
šovice, Tatobity, 
Turnov 

52.  
D2.2 Zajistit bezpečné 
autobusové zastávky 

Doprava 
Bezpečné autobusové 
zastávky v obcích 

2016-
2024 

Jenišovice, Ktová, 
Malá Skála, Radi-
movice, Radostná 
p. Kozákovem, 
Rakousy, Roven-
sko p. Troskami, 
Svijanský Újezd, 
Tatobity, Turnov  

53.  

D3.1 Existence schvále-
ných dopravních pasportů 
„MK“ a „DZ“ ve většině 
obcí SO ORP Turnov 

Doprava 
Zpracování pasportů MK + 
DZ 

2015-
2018 

Hrubá Skála, Jeni-
šovice Kobyly, 
Ktová, Loučky, 
Ohrazenice, Radi-
movice, Rovensko 
p. Troskami, Tato-
bity, (aktualizace 
DZ: Malá Skála, 
Radostná p. Kozá-
kovem) 

54.  

D3.1 Existence schvále-
ných dopravních pasportů 
„MK“ a „DZ“ ve většině 
obcí SO ORP Turnov 

Doprava 

Vytvoření metodiky – „ma-
nuálu“ pro obecní úřady, ve 
které bude podrobně 
popsán vztah obce, dotče-
ných orgánů státní správy 
a daných pasportů, resp. 
proces pořízení, schválení 
a následné manipulace s 
pasporty. 

2016 
Centrální zadavatel 
obec Paceřice 

55.  

D4.1 Zajistit kvalitní stav 
komunikací v majetku 
obce 

Doprava 
Odstranění závad na míst-
ních komunikacích 
 

2015-
2024 

Holenice, Hrubá 
Skála, Jenišovice, 
Kobyly, Ktová, 
Lažany, Malá Ská-
la, Ohrazenice, 
Paceřice, Pěnčín, 
Příšovice, Radost-
ná p. Kozákovem, 
Rakousy, Roven-
sko p. Troskami, 
Svijanský Újezd, 
Sychrov, Tatobity, 
Turnov 

56.  
D4.1 Zajistit kvalitní stav 
komunikací v majetku 
obce 

Doprava 
Obnova dopravního zna-
čení a zařízení 

2015-
2024 

Hrubá Skála, Jeni-
šovice, Loučky, 
Malá Skála, Pace-
řice, Pěnčín, Ra-
dimovice, Radost-
ná p. Kozákovem, 
Rovensko p. Tros-
kami  

57.  

D 4.2 Pořídit žací techniku 
pro obce, které tuto pro-
blematiku vnímají jako 
potřebnou 

Doprava Žací a další technika 
2015-
2024 

Malá Skála, Ra-
dostná p. Kozáko-
vem, Sychrov, 
Žďárek 

Pozn. do tabulky byly zaneseny veškeré potenciální projekty, které by mohly být v budoucím 
období realizovány a objevily se v průběhu zpracování strategického dokumentu i akčního 
plánu. Nositelé se mohou v dalších akčních plánech dle relevance změnit. 



11 

 

4.  Akční plán 2016-2017 

4.1. Výběr projektů do Akčního plánu 

 

Akční plán vychází ze strategického plánu a určuje, jakými konkrétními kroky či projekty bu-

dou naplňovány příslušné cíle uvedené ve strategickém plánu. Akční plán se zpracovává 

vždy na následující rok. Projekty zařazené do akčního plánu musí být kryty rozpočtem nebo 

jiným (externím) zdrojem financování. 

Proces přípravy akčního plánu je dlouhodobý a opakovaný, prostupující celým kalendářním 

rokem. Jeho příprava probíhá souběžně s přípravou rozpočtu (dobrovolného svazku obcí 

nebo rozpočtů jednotlivých měst a obcí). Nejprve dochází ke sběru podnětů na realizaci pro-

jektů od jednotlivých měst a obcí. Následně dochází k výběru těch aktivit, které je z věcného, 

časového a finančního hlediska možné realizovat v příštím roce. Nakonec dochází k přijetí 

rozhodnutí o přehledu konkrétních aktivit zařazených do akčního plánu pro následující rok.  

Projekty/projektové záměry uvedené v následující části jsou připravené věcně i finančně (v 

rozpočtech obcí nebo v dotačních titulech jsou vyčleněné prostředky). Jsou připraveny k rea-

lizaci v období 2016-2017, kdy by měla být zahájena realizace, ale nemusí však být ukonče-

na. Všechny projekty se mohou vztahovat k jednomu problémovému okruhu nebo cíli. 
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Tabulka 3 Přehled projektů/projektových záměrů 2016-2017 

č. Cíl dle SD Název projektu 
Zdůvodnění potřebnosti projek-
tu 

Cílová sku-
pina 

Náklady 
Zdroj 
financo-
vání 

Období 
realiza-
ce 

Nositel budou-
cího projektu 

Připrave-
nost 

1 

S1.1 Zapojit 
obce SO ORP 
Turnov do pří-
pravy Komunit-
ního plánu soci-
álních služeb. 

Společné jednání sta-
rostů obcí SO ORP 
Turnov a poskytovatelů 
sociálních služeb k pří-
pravě Komunitního plá-
nu sociálních služeb. 

Komunitní plán sociálních služeb 
musí vznikat ve spolupráci 
s obyvateli z území. Ty reprezen-
tují kromě sociálně potřebných i 
představitelé samosprávy a je 
nutné je zapojit do přípravy KP. 

Sociálně 
potřební 

<600 Kč 
(občer-
stvení) 

Město 
Turnov 

9/2015-
12/2016 

Město Turnov 
V procesu 
příprav 

2 

O1.1 Zajistit 
transparentní 
ceník od svozo-
vé společnosti 
pro obce. 

Společná jednání se 
svozovou společností 
při sestavování cen a 
podmínek při odstraňo-
vání odpadů. 

Obyvatelé z území SO ORP Tur-
nov jsou dlouhodobě nespokojeni 
s cenotvorbou za svážený odpad. 
Je žádoucí, aby největší regionál-
ní svozová společnost informovala 
nebo spolupracovala na trans-
parentním ceníku s obcemi a 
zlepšila podmínky svozu odpadů. 

Občané SO 
ORP Turnov 

0 Kč - 
11/2015-
12/2017 

Frýdštejn, Hrubá 
Skála, Kacano-
vy, Klokočí, Kto-
vá, Lažany, 
Loučky, Olešni-
ce, Pěnčín, Ra-
kousy, Soběsla-
vice, Sychrov, 
Troskovice, Vy-
skeř, Žďárek 

V procesu 
příprav 

3 

O1.2 Snížit ná-
klady obcí na 
svoz a nakládá-
ní s komunální-
mi a recyklova-
telnými odpady. 

Elektronická aukce na 
dodavatele služeb svo-
zu a odstranění odpadů. 

Obce tíží rostoucí cena svážené-
ho odpadu. Několik obcí SO ORP 
Turnov se rozhodlo spojit síly a 
vypsat společnou zakázku na 
dodavatele svozu odpadu. Spo-
lečný postup by jim měl zajistit 
výhodnější podmínky. 

Občané par-
ticipujících 
obcí na e-
aukci  

142.500 Kč 

Rozpočty 
participu-
jících 
obcí 

7/2015-
6/2016 

Centrální zada-
vatel obec Malá 
Skála 

V procesu 
příprav 

4 
D1.1 Obnovovat 
polní a úvozové 
cesty. 

Obnova polních a úvo-
zových cest. 

Obnovené polní cesty zlepšují 
kulturní a sociální vazby mezi 
obcemi, zpřístupňují turisticky 
významná místa v území, jsou 
výrazným prvkem v krajinotvorbě, 
omezují zbytnou zemědělskou 
techniku z přilehlých silnic. 

Občané do-
tčených obcí, 
turisté, ze-
mědělci 

1.500.000 
Kč 

Obecní 
rozpočet 
+ OP ŽP 
- PO 4, 
SC 4.3 
Posílit 
přirozené 
funkce 
krajiny 
 

2016 
Centrální zada-
vatel obec Ktová 

Projekt 
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5 

D3.1 Existence 
schválených 
dopravních 
pasportů „MK“ a 
„DZ“ ve většině 
obcí SO ORP 
Turnov. 

Vytvoření metodiky – 
„manuálu“ pro obecní 
úřady, ve které bude 
podrobně popsán vztah 
obce, dotčených orgánů 
státní správy a daných 
pasportů, resp. proces 
pořízení, schválení a 
následné manipulace s 
pasporty. 

Menší obce nemají dostatečnou 
personální kapacitu pro uchopení 
tématu pasportu MK a DZ, respek-
tive nemají s procesem adminis-
trace dopravních pasportů žádné 
zkušenosti. Vytvoření metodiky jim 
pomůže lépe se orientovat 
v procesech souvisejících 
s pasportizací MK a DZ. 

Starostové, 
případně 
pověření 
zastupitelé 
obcí odpo-
vědní za 
činnosti spo-
jené se sprá-
vou obecního 
majetku, na 
území SO 
ORP Turnov. 

25.000 Kč 

Na zá-
kladě 
příspěv-
ků z 
obecních 
rozpočtů 
v rámci 
SO ORP 
Turnov. 
 

2016 
Centrální zada-
vatel Obec Pa-
ceřice 

Záměr 

 

Do tohoto Akčního plánu společně realizovaných obecních projektů nemohl být již zařazen projekt Z.107/1.07/1.1.00/46.0014 Vytváříme pod-

mínky pro školní úspěšnost v rámci výzvy č. 46 Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost v prioritní ose programu č. 1 Po-

čáteční vzdělávání, oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Sice probíhal během projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní 

spolupráce v ČR v rámci správních obvodů obcí s rozšířenou působností“, ale skončil v červnu 2015. Bylo do něj zapojeno celkem 13 obcí regi-

onu Turnovska a 16 základních škol. Naplňoval strategií stanovený cíl: Š1.1 Zvýšit kvalitu škol i v menších obcích. Byl zaměřen na zvyšování 

kvality ve vzdělávání, a to prostřednictvím podpory vzniku sítě mezi základními školami a dalšími spolupracujícími organizacemi za účelem 

podpory žáků ohrožených školním neúspěchem. Projekt byl dále zaměřen též na další vzdělávání pedagogických pracovníků v moderních me-

todách vzdělávání žáků, vzájemnou výměnu zkušeností a setkávání ředitelů škol a jejich zřizovatelů, pedagogů a odborníků ve vzdělávání. V 

rámci projektu vznikla i Strategie základního vzdělávání s ohledem na rovné příležitosti. Na realizaci projektu byla získána dotace ve výši téměř 

7,5 mil. Kč, která pokryla veškeré náklady. V rámci projektu bylo pořízeno také IT vybavení a software (16 ks notebooků, 80 ks tabletů a SW na 

tablety). Dále byly nakoupeny publikace, hry a didaktické a kompenzační pomůcky. Vše bylo rozděleno mezi zapojené školy.1 S ohledem na 

střednědobé období této strategie lze předpokládat opakování podobného projektu během této doby, proto jej zde uvádíme jako možný příklad 

meziobecní spolupráce pro realizaci škol v obcích SO ORP Turnov. 

                                                           
1 Zdroj: www.skolniuspesnost.cz/o-projektu a Zápis z 16. jednání rady města Turnov ze dne 12. 8. 2015. In: 
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAAahUKEwj9gYr77MvHAhVDWBQKHSYaAAo&url=http%3A%2F%2Fwww.turnov.cz%2Ffil
emanager%2Ffiles%2Ffile.php%3Ffile%3D181889&ei=zl3gVf3iJ8OwUaa0gFA&usg=AFQjCNG-n9AnqbBZZRTe9pAPxa-3-CFjEQ 

http://www.skolniuspesnost.cz/o-projektu
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAAahUKEwj9gYr77MvHAhVDWBQKHSYaAAo&url=http%3A%2F%2Fwww.turnov.cz%2Ffilemanager%2Ffiles%2Ffile.php%3Ffile%3D181889&ei=zl3gVf3iJ8OwUaa0gFA&usg=AFQjCNG-n9AnqbBZZRTe9pAPxa-3-CFjEQ
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAAahUKEwj9gYr77MvHAhVDWBQKHSYaAAo&url=http%3A%2F%2Fwww.turnov.cz%2Ffilemanager%2Ffiles%2Ffile.php%3Ffile%3D181889&ei=zl3gVf3iJ8OwUaa0gFA&usg=AFQjCNG-n9AnqbBZZRTe9pAPxa-3-CFjEQ
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4.2. Vztah cílů k jednotlivým projektům 

Cíl 1: S1.1 Zapojit obce SO ORP Turnov do přípravy Komunitního plánu sociál-

ních služeb. 

Projekt 1: „Společné jednání starostů obcí SO ORP Turnov a poskytovatelů sociálních 

služeb k přípravě Komunitního plánu sociálních služeb.“ řeší stanovený cíl zcela a 

přímo.  

Ve SO ORP Turnov nemají obce své komunitní plány, ale existuje Komunitní plán sociálních 

služeb regionu Turnovsko 2011-2015 (KPSS). Nejvýznamnější roli v otázkách poskytování 

sociálních služeb a souvisejících témat hraje ve SO ORP Turnov Odbor sociálních věcí MěÚ 

Turnov. Při přípravě končícího komunitního plánu se osvědčily odborné skupiny, ale chybělo 

větší zapojení obcí, které by přinesly informace o potřebách svých občanů. Je zapotřebí více 

spolupracovat při společném plánování sociálních služeb.  

Do přípravy nového KPSS by se měla intenzivněji zapojit i skupina složená ze starostů obcí 

SO ORP. Ta nebude zasedat pravidelně, nýbrž dle potřeby. Starostové obcí se na počátku 

přípravy projektu setkají s poskytovateli sociálních služeb i zpracovateli KPSS. Na tomto jed-

nání si vzájemně vymění své představy a potřeby k tématu. Následně se zapojí přímo do 

práce jednotlivých pracovních skupin. Nejčastěji zmiňovanou cílovou skupinou ve většině 

obcí byli senioři a potřeba služeb v terénu, proto je očekáváno také silnější zapojení samo-

správ do tématu služeb pro tuto pracovní skupinu. Důležité bude udržet starosty aktivní při 

komunitním plánování služeb pro jejich obyvatele a dále informovat o možnostech v případě 

potřeby. K zapojení starostů povede i vytvoření manuálu pro představitele samosprávy jak 

reagovat a kam se obrátit v konkrétních případech. 

Žádoucí bude i podpora při vzniku jasně definované sítě sociálních služeb, která přinese 

poskytovatelům garanci stabilnějšího financování a plánování. Shoda při přípravě KP je po-

třebná pro jednání zástupců území s poskytovateli dotací. To se týká i projednávání poža-

davků s Libereckým krajem, ať už v rámci jednání Kolegia obcí II. a III. typu, projednávání 

žádostí o dotace, grantových programů, jednání se zástupci obcí nebo při jiných příležitos-

tech. Aktivita přímo ovlivňuje stanovený cíl. 

Cíl 2: O1.1 Zajistit transparentní ceník od svozové společnosti pro obce. 

Projekt 2: „Společná jednání se svozovou společností při sestavování cen a podmínek 

při odstraňování odpadů“ přispívá k řešení stanoveného cíle přímo. 

Na území SO ORP Turnov působí pouze 2 svozové společnosti. Jedna - Technické služby 

Turnov, s.r.o. - zajišťuje svoz a nakládání s odpadem pouze pro Turnov a částečně pro 3 

nejbližší obce. Naprostá většina území je obsluhována druhou společností Severočeské ko-

munální služby, s.r.o. (spadající pod Marius Pedersen, a.s. dále jen SKS). Analýza zjistila, že 

obce mají k dispozici odlišné ceníky poskytovaných služeb  a smlouvy většinou nejsou ak-

tualizovány, nýbrž doplňovány každoročními dodatky. Není jasné, proč některé obce platí 

více a některé méně za svoz směsného komunálního odpadu. Zároveň systém nastavení 

cen a svozu separovaného odpadu není zcela spravedlivý - viz cíl 1.2. 

Obce z území ORP Turnov jsou dlouhodobě nespokojeni s cenotvorbou za svážený odpad. 

Je žádoucí, aby největší regionální svozová společnost informovala nebo spolupracovala na 

transparentním ceníku s obcemi. Jako zásadní krok k vyřešení tohoto problému je právě 

jednání (Projekt 2) se svozovou společností SKS o cenotvorbě a podmínkách svozu odpadu. 
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Jednáními by mělo být dosaženo jednotného ceníku pro všechny klienty SKS ve správním 

území a zlepšení podmínek svozu recyklovatelného odpadu (např. vážením směsného ko-

munálního odpadu za celou obec, rozšířením sběru plastů v kontejnerech z PET na směsné 

plasty, rozšířením kontejnerů o Tetra Paky apod.). Úspěšné jednání se svozovou společností 

tedy povede k naplnění stanoveného cíle. 

Cíl 3: O1.2 Snížit náklady obcí na svoz a nakládání s komunálními a recyklova-

telnými odpady. 

Projekt 3: „Elektronická aukce na dodavatele služeb svozu a odstranění odpadů“ vede 

k dosažení uvedeného cíle přímo. 

Obce tíží rostoucí cena sváženého odpadu. Osmnáct obcí SO ORP Turnov se rozhodlo spo-

jit síly a vypsat společnou zakázku na dodavatele svozu odpadu. Společný postup by jim měl 

zajistit výhodnější podmínky. Tento cíl stanovený ve strategickém souhrnném dokumentu je 

úzce propojený s předchozím cílem O1.1. Projekt společného výběru dodavatele služeb  na 

nakládání s odpadem tak lze zařadit pod oba cíle. Je uveden ale zde, neboť se předpokládá, 

že obce v otevřeném zadávacím řízení získají výhodnější podmínky a tím i sníží své výdaje 

na odstraňování odpadu.  

Ve SO ORP Turnov se tak obce rozdělily do 3 skupin: 1. obce - klienti TS Turnov, 2. obce 

vyjednávající o ceně se svozovou společností SKS, 3. obce společně realizující elektronic-

kou aukci na dodavatele služeb svozu a odstranění odpadů. Druhé skupině se věnuje Pro-

jekt 2 a třetí tento Projekt 3. Poslední jmenované skupině by se v případě úspěšné realizace 

e-aukce mělo podařit přímo dosáhnout stanoveného cíle. 

Cíl 4: D1.1 Obnovovat polní a úvozové cesty. 

Projekt 4: „Obnovovat polní a úvozové cesty“ řeší stanovený cíl přímo. 

Projekt je založen na řešení konkrétních situací na území SO ORP Turnov. Jedná se o vy-

budování, respektive obnovu polních a úvozových cest ve vytipovaných lokalitách, které za 

vhodné vybrali představitelé obcí na základě obecné poptávky místních obyvatel i na zákla-

dě rámce strategických koncepcí.  Polní cesty budou budovány obcemi společně v rozsahu 

jejich původního využití, a to zejména pro obslužnost pozemků v extravilánu zemědělskými 

stroji, pro zajištění prostupnosti krajiny, k posílení sociálně kulturních vazeb v území, či jako 

prvek propojení území v rámci turistického ruchu. Dle převládající funkce bude rovněž na-

vrhnut povrch komunikace, a to s ohledem na okolní ráz krajiny. Projekt 4 naplňuje cíl i 

s ohledem na krajinotvorbu, kdy je nutné cesty budovat v přímém souladu s § 2 zákona č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Zbudované cesty mohou záro-

veň vytvářet estetické hodnoty krajiny. „Projekt 4“ se ubírá dvěma směry, a to směrem reali-

zace cesty na již vytyčeném obecním pozemku, či směrem pozemkových úprav, čímž se 

rovněž mohou vypořádat vlastnické vztahy v území mimo současně zastavěné území obcí. 

Realizací obnovy konkrétních polních cest se přímo naplňuje „cíl“ vzešlý ze souhrnného do-

kumentu. 
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Cíl 5: D3.1 Existence schválených dopravních pasportů „MK“ a „DZ“ ve většině 

obcí SO ORP Turnov. 

Projekt 5: „Vytvoření metodiky – „manuálu“ pro obecní úřady, ve které bude podrobně 

popsán vztah obce, dotčených orgánů státní správy a daných pasportů, resp. proces 

pořízení, schválení a následné manipulace s pasporty“ přispívá k řešení stanoveného 

cíle. 

Tento projekt se zaměřuje na primární příčiny problematiky malého počtu dopravních 

pasportů v obcích SO ORP Turnov. Hlavní příčinou byla shledána nízká povědomost samo-

správ obcí o právní závaznosti prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb. Některé obce nemají 

s procesem administrace dopravních pasportů zkušenosti nebo jí dosud nepřikládaly odpo-

vídající váhu. Na tento problém se zaměřuje opatření Projektu 5, jenž si bere za cíl osvětlit 

problematiku dopravních pasportů.  

Jedním z výstupů Projektu 5 je, na základě principů MOS, vytvoření jednotného manuálu pro 

obce, kde bude popsán vztah obce, dotčených orgánů státní správy a samotných dopravních 

pasportů. Dále bude na příkladech znázorněn proces od pořízení, schválení a následné ma-

nipulace s pasporty. Velký důraz bude v manuálu kladen na obsah zadání zhotoviteli paspor-

tu, který má zásadní vliv na pořízení kvalitního a funkčního pasportu místních komunikací, či 

dopravního značení. Na schůzce k dopravní problematice bylo dopravními specialisty zmí-

něno, že nevhodné zadání ze strany obcí je příčinou, že mnohdy vydané finanční prostředky 

neodpovídají kvalitě zhotoveného pasportu, který tak do určité míry neplní zákonné náleži-

tosti, pro kterou byl de facto pořízen. Touto aktivitou tedy projekt naplňuje cíl vzešlý ze sou-

hrnného dokumentu, jelikož pomůže zástupcům obcí ve SO ORP Turnov pořídit kvalitní 

pasport místních komunikací a dopravního značení. Projekt se zaměřuje na samotné příčiny 

problému, čímž má výrazný potenciál k naplnění cíle. 
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5. Podrobná specifikace preferovaných rozvojových aktivit mezi-

obecní spolupráce 

5.1. Projekt 1 – Společné jednání starostů obcí SO ORP Turnov a poskytovate-

lů sociálních služeb k přípravě Komunitního plánu sociálních služeb. 

Iniciátor rozvojové aktivity 

Odbor sociálních věcí MěÚ Turnov (Mgr. Hana Kocourová - vedoucí odboru) a obce na 
území SO ORP Turnov. 

Jaký problém rozvojová aktivita řeší? 

Problém zapojení menších obcí a jejich samosprávy do komunitního plánování sociálních 
služeb. 

Jaké jsou příčiny problému? 

Ve SO ORP Turnov nemají obce své komunitní plány, ale existuje Komunitní plán sociálních 

služeb regionu Turnovsko 2011-2015 (dále KPSS). Při přípravě končícího komunitního plánu 

se osvědčily odborné skupiny, ale chybělo zapojení obcí, které by přinesly informace o po-

třebách svých občanů. Představitelé obcí se příliš nezapojovali do přípravy KPSS a zpraco-

vatelé tak nezískali dostatečnou zpětnou vazbu z území pro nastavení služeb. 

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity? 

Zapojení více obcí do řešení potřeb sociálních služeb občanů na území SO ORP Turnov je 

žádoucí pro lepší informovanost o potřebách v území. Zároveň starostové budou moci po-

skytnout relevantnější informace pro své občany. Během společného jednání samosprávy 

s poskytovateli sociálních služeb a zpracovateli KP budou diskutovány vzájemné požadavky. 

Zároveň by měla být zahájena debata ohledně způsobů kofinancování soc. služeb. 

Cílová skupina 

Občané SO ORP Turnov. 

Zapojené obce 

Všechny obce SO ORP Turnov elektronicky vyzvány 21. 9. 2015 k setkání. 

Potenciální rizika rozvojové aktivity 

- Nízké zapojení obcí. 

Místo realizace rozvojové aktivity 

Jednání proběhne na MěÚ Turnov a budou na něj přizváni zástupci všech obcí SO ORP 

Turnov. Kromě představitelů Odboru sociálních věcí MěÚ Turnov se jednání zúčastní i po-

skytovatelé sociálních služeb na spádovém území a zástupci Libereckého kraje. 

Území dopadu rozvojové aktivity 

Všechny obce SO ORP Turnov. 

Harmonogram rozvojové aktivity 

9/2015 - sestavení programu a rozeslání pozvánek 
10/2015 – setkání pracovních skupin KPSS 
15. 10. 2015 9:00 – společné jednání ke KPSS a Základní síti sociálních služeb 
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11/2015 - 12/2016 – zpracování výstupů, další setkání pracovních skupin KPSS a případně 
další setkání se samosprávou dle výstupů z prvního říjnového jednání 

Zdroje financování 

Komunitní plán bude financován mimo tento projekt. Zde bude pouze městem Turnov zapla-

ceno drobné občerstvení při společném jednání k tématu sociálních služeb se starosty a 

poskytovateli. 

Indikátory výstupů rozvojové aktivity 

Uskutečněné jednání. 

Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity 

Není třeba najímat externí subjekt. Organizaci zajistí Odbor sociálních věcí MěÚ Turnov (ro-

zeslání pozvánek, zajištění občerstvení a prezentace na jednání) ve spolupráci s analytikem 

projektu meziobecní spolupráce (registrace účastníků a příprava programu). 

V čem je navrhované řešení inovativní? 

Zapojuje obce do debaty o sociálních službách v regionu spolu s poskytovateli soc. služeb. 

Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity 

Komunitní plán musí vznikat skutečně díky příspěvkům co nejširší platformy účastníků 

v území. Samospráva je velmi důležitým partnerem. Základní síť sociálních služeb by měla 

být určena na základě širokého konsensu v území. 

Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň) 

Komunitní plánování sociálních služeb je žádoucí napříč úrovněmi a realizováno jak na 

úrovni Libereckého kraje, tak regionu Turnovsko. Aktivita je v souladu se Střednědobým plá-

nem rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017, konkrétně s dílčím cílem DC 10 

„Podpora a koordinace komunitního plánování měst a obcí“. Dále se Strategickým plánem 

města Turnov 2014-2020 v oblasti rozvoje B3 „Zlepšit zdravotní a sociální péči“ - s cílem: 

Zlepšit péči o zdraví populace, zkvalitnit systém péče o mentálně, tělesně a duševně handi-

capované spoluobčany, seniory a sociálně vyloučené skupiny obyvatel a v opatření B 3.2 

„Optimalizovat a udržet stávající systém sociálních služeb pro duševně, tělesně a mentálně 

postižené spoluobčany a vyšší věkové skupiny“. 

Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty 

Součástí společného jednání by mělo být zahájení diskuse nad budoucností financování 
potřebných sociálních služeb – cíl S1.2. 

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity 

Na podzim roku 2015 proběhne společné jednání samosprávy z území SO ORP Turnov 

s poskytovateli soc. služeb a zpracovateli KP. Během celého roku 2016 se budou starostové 

dotčených obcí účastnit pracovních skupin při přípravě nového KPSS. 

Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita? 

Publicita v této rozvojové aktivitě není nutná. Výstupem z KP by ale měla být i metodika pro 

samosprávu pro případy nenadálé sociální situace i aktualizovaný katalog sociálních služeb 

v regionu. Ty by měly být dostupné široké veřejnosti v elektronické podobě. 
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5.2. Projekt 2 – Společná jednání se svozovou společností při sestavování cen 

a podmínek při odstraňování odpadů. 

Iniciátor rozvojové aktivity 

Obce na území SO ORP Turnov 

Jaký problém rozvojová aktivita řeší? 

Nejasné rozdíly v cenících jednotlivých obcí a podmínky svozu recyklovatelného odpadu. 

Jaké jsou příčiny problému? 

Dlouhodobě stabilní pozice velké svozové společnosti ve SO ORP Turnov i  v širším regionu 

marginalizuje pozici jednotlivých menších obcí. Menší obce se necítí být partnerem globální 

společnosti s nakládání s odpadem Marius Pedersen a.s. a její dceřiné společnosti Severo-

české komunální služby,s.r.o. (SKS). 

Obce mají k dispozici odlišné ceníky a smlouvy většinou nejsou aktualizovány, nýbrž doplňo-

vány každoročními dodatky. Není jasné, proč některé obce platí více a některé méně za svoz 

směsného komunálního odpadu.  

Obce nejsou spokojeny s podmínkami svozu recyklovaného odpadu. Příjmy od společnosti 

EKO-KOM nepokrývají náklady na jeho svoz. Navíc případné zisky za prodej separovaného 

odpadu zůstávají svozové společnosti, která má od obcí zaplaceny náklady na svoz. Snaha 

zvýšit podíl vytříděného odpadu zlepšením podmínek pro recyklaci např. rozšířením sběru 

směsných plastů i v kontejnerech, které jsou nyní pouze na PET či zavedením kontejnerů na 

Tetra Pak. 

Pravidelné svozy směsného komunálního odpadu mnohde probíhají za více obcí, kdy není 

odvezené množství za jednotlivou obec zváženo. Až následně je vše průměrováno a přepo-

čítáváno na obec a její občany. 

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity? 

- Zajistit jednotný ceník transparentní pro všechny klienty SKS z řad obcí. 
- Zlepšit podmínky svozu směsného komunálního odpadu pro obce (vážit odpad za 

každou obec zvlášť). 
- Snížit výdaje obcí na svoz recyklovatelného odpadu. 
- Zlepšit podmínky svozu recyklovatelného odpadu pro obce (kontejnery místo PET na 

veškeré směsné plasty a Tetra Pak). 

Cílová skupina 

Občané obcí SO ORP Turnov: Frýdštejn, Hrubá Skála, Kacanovy, Klokočí, Ktová, Lažany, 

Loučky, Olešnice, Pěnčín, Rakousy, Soběslavice, Sychrov, Troskovice, Vyskeř, Žďárek (kli-

enti SKS, kteří se nezapojili do e-aukce v Projektu 3). 

Zapojené obce 

Frýdštejn, Hrubá Skála, Kacanovy, Klokočí, Ktová, Lažany, Loučky, Olešnice, Pěnčín, Ra-

kousy, Soběslavice, Sychrov, Troskovice, Vyskeř, Žďárek (klienti SKS, kteří se nezapojili do 

e-aukce v Projektu 3). 

Potenciální rizika rozvojové aktivity 

- Zhoršení vzájemných vztahů se stávající svozovou společností.  
- Nejasný výsledek jednání. 

Místo realizace rozvojové aktivity 

Území SO ORP Turnov a sídlo společnosti Severočeské komunální služby, s.r.o. Jablonec 
nad Nisou. 
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Území dopadu rozvojové aktivity 

Frýdštejn, Hrubá Skála, Kacanovy, Klokočí, Ktová, Lažany, Loučky, Olešnice, Pěnčín, Ra-

kousy, Soběslavice, Sychrov, Troskovice, Vyskeř, Žďárek. 

Harmonogram rozvojové aktivity 

11-12-/2015 – setkání s představiteli SKS 
6/2016 – výsledek e-aukce z Projektu 3 (může ovlivnit podmínky služeb všech klientů SKS) 
7-12/2016 – jednání s SKS 
1-12/2017 – realizace výstupů z jednání 

Zdroje financování 

Náklady nejsou předpokládány. Půjde pouze o společná jednání představitelů obcí se zá-

stupci svozové společnosti. Náklady na dopravu si hradí účastníci jednání sami. 

Indikátory výstupů rozvojové aktivity 

- Transparentní ceník svozu odpadů pro všechny obce. 
- Kontejnery na směsný plast. 
- Nádoby na Tetra Pak. 
- Vážení sváženého odpadu pro každou obec zvlášť. 

Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity 

Bez potřeby externích subjektů. 

V čem je navrhované řešení inovativní? 

Dosud neprobíhala přímá jednání zástupců více obcí se zástupci svozové společnosti, kde 

by se řešily konkrétní podmínky smluv a nastavení služeb. Řešení spojuje obce ve SO ORP 

Turnov. Tato užší meziobecní spolupráce na poli odpadového hospodářství je procesně ino-

vativní a očekává se její efekt v ekonomických úsporách. 

Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity 

Dlouhodobá nespokojenost obcí s cenovou politikou svozové společnosti, pozice jednotli-

vých malých obcí vs. nadnárodní společnost svedla více obcí ke společnému jednání. 

Vstupní jednání se zástupci SKS a 4 mikroregionů odstartovalo diskusi nad tématy odpado-

vého hospodářství. Je zapotřebí další jednání pro zajištění transparentního ceníku od svozo-

vé společnosti pro obce a zlepšení podmínek svozu odpadu. 

Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň) 

Aktivita nemá vazbu na strategické cíle. Její dopad je ale v souladu se strategickými cíli od-

padového hospodářství ČR v dokumentu Plán odpadového hospodářství ČR: 1. „Předchá-

zení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů“ a 3. „Udržitelný rozvoj společnosti 

a přiblížení se k evropské „recyklační společnosti“. 

Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty 

Aktivita úzce souvisí s následujícím Projektem 3. 

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity 

11/2015 - 12/2017 

Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita? 

Publicita není předmětem tohoto projektu, ale v případě úspěšného jednání budou občané 

informováni o výsledcích jednání prostřednictvím webových stránek obcí, mikroregionů, 

obecních zpravodajů nebo článků v regionálních médiích. 
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Projekt 3 – Elektronická aukce na dodavatele služeb svozu a odstranění odpa-

dů. 

Iniciátor rozvojové aktivity 

Centrálním zadavatelem zakázky - obec Malá Skála. Participuje celkem 18 obcí z území SO 
ORP Turnov. 

Jaký problém rozvojová aktivita řeší? 

Vysoké ceny za svoz a odstranění odpadu.  
Podmínky vyžadující výběrové řízení na dodavatele vzhledem k vysokému finančnímu obje-
mu v čase. 

Jaké jsou příčiny problému? 

Projekt úzce souvisí s předchozím Projektem 2, ale jde hlouběji. Dlouhodobě neřešená situ-

ace svozu a odstranění odpadu bez spojení více subjektů přinesla obcím pocit nespokoje-

nosti. Pocit marginálního klienta dominantní svozové společnosti, který pro ni není rovno-

cenným partnerem. Zároveň objem nakupovaných služeb od SKS v některých obcích za 4 

roky po sobě jdoucí hraničí se zákonnými podmínkami na výběr dodavatele. 

Na počátku roku 2015 došlo díky projektu meziobecní spolupráce k jednáním se svozovou 

společností i mezi jednotlivými obcemi ve SO ORP či v mikroregionech. V březnu 2015 pro-

běhla setkání se společností realizující zadávací řízení formou elektronické aukce na svoz 

odpadů. Díky meziobecní spolupráci roste v regionu zájem o společné řešení v oblasti odpa-

dového hospodářství. Pro malé obce bude výhodnější spojit se společně ve větší celek a 

získat výhodnější cenu za služby spojené s nakládáním s odpadem. Zároveň s novelou zá-

kona o odpadech č. 229/2014 Sb. se změnily podmínky svážení SKO, který musí být odstra-

ňován od roku 2024 pouze v zařízeních k energetickému využití odpadu (ZEVO). 

Jaké jsou cíle / očekávané přínosy rozvojové aktivity? 

Centralizovaná veřejná zakázka ušetří obcím finanční zdroje na odstranění směsného a se-

parovaného odpadu, neboť poptávaná služba bude zastropována stávající částkou za svoz 

odpadu v dotčeném území. Jsou očekávány nabídky s nižší nabídkovou cenou. 

Cílová skupina 

Občané obcí z řad klientů SKS na území SO ORP Turnov, případně participujících obcí. 

Zapojené obce 

Celkem 21 obcí: 

- 18 obcí SO ORP Turnov: Čtveřín, Holenice, Karlovice, Kobyly, Malá Skála, Mírová pod 

Kozákovem, Modřišice, Paceřice, Přepeře, Příšovice, Radimovice, Radostná pod Kozá-

kovem, Rovensko pod Troskami, Svijanský Újezd, Svijany, Tatobity, Vlastibořice, Žernov. 

- 2 obce ze SO ORP Železný Brod: Koberovy, Lišný. 

- 1 obec ze SO ORP Semily: Veselá. 

Potenciální rizika rozvojové aktivity 

- Zhoršení vzájemných vztahů se stávající svozovou společností.  
- Neschopnost specifikovat kritéria společného zadávacího řízení. 
- Malý počet nabídek do hodnocení pomocí e-aukce. 

Místo realizace rozvojové aktivity 

Území SO ORP Turnov a dalších zapojených subjektů. 
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Území dopadu rozvojové aktivity 

Území 21 obcí zapojených do e-aukce (viz výše „Zapojené obce“). 

Harmonogram rozvojové aktivity 

7/2015 – 9/2015 - tendr na výběr dodavatele, který zajistí pro obce administraci nadlimitní 
veřejné zakázky (dále VZ) na služby zakončené elektronickou aukcí 

10/2015 – 2/2016 - příprava zadávacího řízení 
2/2016 – předběžné oznámení nadlimitní VZ 
3/2016 – 6/2016 průběh nadlimitní VZ zakončené elektronickou aukcí 
6/2016 - uzavření smluv s vybraným dodavatelem služeb 

Zdroje financování 

Vysoutěžená částka 142.500,- Kč bude uhrazena z rozpočtu participujících obcí na projektu 

poměrem: obce do 250 obyvatel 2.500,- Kč, obce do 500 obyvatel 5.000,- Kč a obce nad 500 

obyvatel 10.000,- Kč. 

Indikátory výstupů rozvojové aktivity 

- Zrealizovaná e-aukce na svozovou společnost. 
- Nižší cena za svážený odpad. 

Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity 

Projekt bude realizován statutárními zástupci participujících obcí a zpracovatelem e-aukce, 

který vzejde z výběrového řízení.  

V čem je navrhované řešení inovativní? 

Veřejné zakázky a e-aukce na svoz a odstranění odpadu jsou v ČR již realizovány, ale spo-

jení více obcí do společné zakázky není tak běžné. Lze očekávat, že v následujících letech 

se tento způsob výběru dodavatele rozšíří podobně, jako tomu bylo u e-aukcí na energie. 

Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity 

Dlouhodobá nespokojenost obcí s cenovou politikou svozové společnosti, potřebné spojení 

jednotlivých malých obcí do většího celku pro veřejnou zakázku a nadlimitní objem zakázek 

v delším časovém období. 

Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň) 

Projekt nemá vazbu na strategické cíle. 

Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty 
Aktivita úzce souvisí s předchozím Projektem 2. 

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity 

7/2015 – 6/2016 

Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita? 

Výstupy projektu budou šířeny prostřednictvím webových stránek participujících obcí. V pří-

padě úspěšné aukce (tj. nákupu levnějších služeb svozové společnosti) bude projekt publi-

kován na webových stránkách obcí, mikroregionů (www.craj.cz, www.mikroregionjizera.cz, 

www.lomnicko.cz) i v regionálních médiích. 

http://www.craj.cz/
http://www.mikroregionjizera.cz/
http://www.lomnicko.cz/
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5.3. Projekt 4 – Obnova polních a úvozových cest 

Iniciátor rozvojové aktivity 

Jiřina Bobková, Dis., starostka obce Ktová  

Jaký problém rozvojová aktivita řeší? 

Rozvojová aktivita cílí na zvýšenou poptávku územních samospráv po vytvoření koncepční 

strategie k obnovování resp. k budování polních a úvozových cest. Polní a úvozové cesty 

plní v území mnoho důležitých funkcí, které jsou nyní v obcích omezeny. Jedná se primárně 

o prostupnost krajiny, zejména jde o přístup na jednotlivé zemědělské pozemky uvnitř bloků 

orné půdy, ale například i ke zkrácení cesty na autobusovou zastávku, k turisticky význam-

ným místům apod. Polní cesty mají tímto vliv i na odklon automobilové dopravy od pěší. Pol-

ní cesty a úvozové cesty jsou však i výrazným polyfunkčním krajinným prvkem, přičemž se 

na ně váže doprovodná zeleň v podobě stromořadí a alejí. Dále zvyšují biodiverzitu a mohou 

plnit i protierozní funkci. 

Obnova polních cest je možná dvěma směry. Prvním, jednodušším, je zbudování cesty 

z rozpočtu obce. Důležitá podmínka z hlediska financování je vlastnictví předmětného po-

zemku, čímž odpadá problematika řešení vlastnických vztahů – popřípadě lze-li část poža-

dovaného pozemku odkoupit.  

V druhém případě, kdy obec nedisponuje pozemky v místech plánované cesty, nebo je-li 

výkup složitější, přistupuje obec k podání žádosti o zpracování pozemkových úprav k místně 

příslušnému pozemkovému úřadu. Krajský pozemkový úřad po žádosti obce následně roz-

hodne o datu započatí jednoduché, popřípadě komplexní pozemkové úpravy, čímž obci ga-

rantuje řešení problematiky obslužnosti zemědělských pozemků, prostupnosti krajiny a mj. i 

řešení systémů ekologické stability. Projekt komplexních pozemkových úprav zahrnuje jed-

nání se všemi vlastníky půdy v extravilánu obce, což ovlivňuje dobu trvání, která se v praxi 

pohybuje v průměru okolo tří let. V obou případech je však samotná realizace cest finančně 

závislá na dispozicích obecního rozpočtu, přičemž ovšem lze požádat o finanční pomoc 

v rámci dotačních programů. 

Jaké jsou příčiny problému? 

Úbytek polních cest je dán historickým vývojem na území České republiky, a to zejmé-

na padesátých let 20. století, kdy probíhala soustavná likvidace polních cest.  

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity? 

Obnova polních cest na území obcí SO ORP Turnov. Polní cesty vedou ke zpřístupnění jed-

notlivých zemědělských parcel, (čímž zvýší hodnotu pozemků), dále vytvoří síť obsluhující 

území obce využitelnou jednak pro zemědělské stroje, tak i pro pěší a cyklistiku. Na polní 

cesty může být vázán i rozvoj turistického ruchu v souvislosti s napojením turisticky atraktiv-

ních míst, jako jsou výhledy apod., či odklonem cykloturistiky a pěších z frekventované do-

pravní komunikace. Polní cesty mají výrazný potenciál v krajinotvorbě, a to jak estetický, kdy 

narušují horizontální jednolitost krajiny, tak i potenciál biotechnický, kdy externality koridoru 

napomáhají k biodiverzitě. Popřípadě (při technické úpravě) slouží i jako protierozní prvek, či 

prvek sloužící k zachování přirozených vodních poměrů. 

Cílová skupina 

Občané dotčených obcí, zemědělci, turisté, příp. cyklisté.  
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Zapojené obce 

Obce SO ORP Turnov: Holenice, Jenišovice, Ktová, Lažany, Loučky, Ohrazenice, Paceřice, 

Přepeře, Příšovice, Radimovice, Radostná p. Kozákovem, Rovensko pod Troskami, Svijany, 

Sychrov, Tatobity, Žďárek. 

Potenciální rizika rozvojové aktivity 

- Nevhodně zvolená trasa vedení polní cesty. 

- Nesouhlas vlastníků pozemků. 

- Nedostatek financí na realizaci, či na odkup pozemků.  

- Kvalitativní nedostatky polní cesty týkající se vztahu povrchu cesty a využití.  

Místo realizace rozvojové aktivity 

1. fáze: Ktová – Rovensko pod Troskami. 

Následovat budou další území obcí ve SO ORP Turnov se znatelným problémem 

v prostupnosti krajiny a s potřebou takových cest: Holenice, Jenišovice, Lažany, Loučky, 

Ohrazenice, Paceřice, Přepeře, Příšovice, Radimovice, Radostná p. Kozákovem, Svijany, 

Sychrov, Tatobity, Žďárek. 

Území dopadu rozvojové aktivity 

Oblasti správních území obcí, jež propojují obnovené polní cesty. Jedná se o  k.ú. Holenice, 

k.ú. Jenišovice u Jablonce nad Nisou, k.ú. Ktová, k.ú. Lažany u Sychrova, k.ú. Lestkov pod 

Kozákovem, k.ú. Loučky u Turnova, k.ú. Ohrazenice u Turnova, k.ú. Paceřice, k.ú. Přepeře u 

Turnova, k.ú. Příšovice, k.ú. Radimovice u Sychrova, k.ú. Radostín u Sychrova, k.ú. Radost-

ná pod Kozákovem, k.ú. Rovensko pod Troskami, k.ú. Svijany, k.ú. Tatobity, k.ú. Žďárek u 

Sychrova. 

Harmonogram rozvojové aktivity 

Harmonogram pro 1. fázi projektu (Ktová-Rovensko pod Troskami): 

12/2015 – 3/2016 - zpracování projektové dokumentace 

4/2016 – 6/2016 - stavební povolení 

7/2016 – 8/2016 - zadávací řízení 

9/2016 – 6/2017 – realizace 

Harmonogram pro realizaci dalších polních cest bude odvislý od připravenosti jednotlivých 

projektů a vypsání dotačních titulů. Zahájení prací na projektech je předpokládáno v období 

2016-2017 – viz Tabulka 7 Zásobník individuálních projektů obcí - DOPRAVA.  

Zdroje financování 

Obecní rozpočty + OPŽP (PO 4, SC 4.3 „Posílit přirozené funkce krajiny“). 

Indikátory výstupů rozvojové aktivity 

Délka obnovených/zbudovaných polních a úvozových cest v kilometrech.  

Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity 

Zpracování projektové dokumentace a realizace aktivity – externě. 

Administrace společné aktivity a zajištění zadávacího řízení – poradci jednotlivých mikroregi-

onů, jehož jsou obce členy (Jarmila Lásková Soldátová, Ing. Jindřich Jeníček). 

Předsedové a zmocněnci mikroregionů – Ing. Václav Sodomka, Mikroregion Jizera, Vlasta 

Špačková – Mikroregion Český ráj, Lenka Malá – Mikroregion Tábor, Michal Rezler – Mikro-

region Podkozákovsko. 
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V čem je navrhované řešení inovativní? 

Projekt se zaměřuje na koncepční řešení problematiky obnovení prostupnosti území. Dopo-

sud byl problém řešen pouze na obecní úrovni v rámci katastru obce. Řešení je inovativní ve 

spolupráci více zapojených obcí na obnovení polních cest a určení centrálního zadavatele.  

Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity 

Segregace dopravy, kulturně-sociální a estetické hodnoty, ochrana zemědělského půdního 

fondu, krajinný ráz, zpřístupnění přírodních a turistických atraktivit, podpora pěší a cyklo-

turistiky. 

Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň) 

Projekt navazuje na strategické cíle v dokumentu Program rozvoje Libereckého kraje, a to ve 

strategickém cíli – C1 „Komplexní a kvalitní infrastruktura – Průběžné zkvalitňování dopravní 

infrastruktury a její optimalizace“. Dále pak v cíli E3 „Udržitelný rozvoj území a občanské 

společnosti – Rozvoj venkovských oblastí“. 

Na lokální úrovni je projekt v souladu s rozvojovými dokumenty Mikroregionů Český Ráj, Tá-

bor, Podkozákovsko i Jizera. Mikroregion Český ráj ve svém Integrovaném projektu mikrore-

gionu Český ráj z roku 2008 v  prioritě 1 – „Rozvoj a zkvalitnění infrastruktury“ popisuje jako 

hlavní strategický cíl „Technickou přípravu území a zlepšení logistických podmínek v území, 

zlepšení stavu životního prostředí a životních podmínek obyvatelstva“. 

Mikroregion Jizera ve své Rozvojové studii venkovských mikroregionů v prioritní oblasti 

„Technická a dopravní infrastruktura“ podporuje hlavní strategický cíl „Zkvalitnění dopravní a 

technické infrastruktury, optimalizace dopravní obslužnosti území, ochrana majetku před 

povodněmi a přívalovými dešti, udržení a zlepšení kvalitního stavu životního prostředí a ži-

votních podmínek obyvatelstva“. Konkrétně v  opatření 1.4 „Ochrana majetku před povod-

němi a přívalovými dešti se uvádí: „Obnovení sítě polních cest a pěšin jako protierozních 

opatření a obnovení prostupnosti krajiny a navázání místních biotopů na územní systémy 

ekologické stability...“. 

Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty 

Obnova polních a úvozových cest navazuje na rozvojovou aktivitu „Segregovat motorovou a 

nemotorovou dopravu“, konkrétně tvorbu cyklostezek, které mohou buď využívat polní, úvo-

zové cesty nebo mohou na tyto cesty navazovat. 

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity 

12/2015 – 6/2017 

Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita? 

Webové stránky jednotlivých obcí SO ORP Turnov a stávajících DSO na území SO ORP 

Turnov (www.craj.cz, www.lomnicko.cz, www.mikroregionjizera.cz). 

http://www.craj.cz/
http://www.lomnicko.cz/
http://www.mikroregionjizera.cz/
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5.4. Projekt 5 – Vytvoření metodiky – „manuálu“ pro obecní úřady, ve které 

bude podrobně popsán vztah obce, dotčených orgánů státní správy a da-

ných pasportů, resp. proces pořízení, schválení a následné manipulace s 

pasporty. 

Iniciátor rozvojové aktivity 

Ing. Václav Sodomka, starosta obce Paceřice 

Jaký problém rozvojová aktivita řeší? 

Na základě uskutečněných jednání fokusních skupin a pohovorů se zastupiteli obcí bylo zjiš-

těno, že nezanedbatelná část odpovědných osob nemá dostatečné zkušenosti se zavedením 

prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb. do praxe, a to zejména s § 5 Evidence komunikací. 

Základní evidencí pozemních komunikací je pasport, který v minimálním stanoveném rozsa-

hu vedou vlastníci komunikací. Obce jsou vlastníkem místních komunikací nacházejících se 

na katastrálním území obce, s čímž tedy souvisí zákonná povinnost předávat informace o 

stavu místních komunikací do Centrální evidence pozemních komunikací. Ne všechny obce 

ve SO ORP Turnov však tyto povinnosti patřičně plní. Obce nemají pasporty v aktuálním 

stavu, resp. některé je nemají k dispozici vůbec. 

Jaké jsou příčiny problému? 

Problém je dle vyjádření některých starostů dán především nízkým povědomím o důležitosti 

daného dokumentu, dále pak omezenými finančními prostředky na pořízení dokumentu, a to 

zejména v menších obcích. 

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity? 

Primárním cílem je pořízení pasportů místních komunikací a pasportu dopravního značení 

pro všechny obce SO ORP Turnov. K tomuto je nutné především zvýšit informovanost o ne-

zbytnosti vést pasporty. K tomu slouží tento dílčí Projekt č. 5, tedy vytvoření metodiky. Tento 

manuál sloužící obecním úřadům bude popisovat vztah obce, dotčených orgánů státní sprá-

vy a pasportů. Dále zde bude na příkladech znázorněn proces pořízení, schválení a násled-

né manipulace s pasporty, který povede obce k pořízení kvalitního a funkčního pasportu 

místních komunikací a dopravního značení. Nedílnou součástí manuálu budou informace, 

jak postupovat vůči zhotoviteli pasportu, jaké požadavky a aspekty mají být v pasportech 

zaneseny a obsaženy tak, aby byl plně funkční. 

Cílová skupina 

Starostové a popřípadě pověření zastupitelé obcí odpovědní za činnosti spojené se správou 

obecního majetku na území SO ORP Turnov. 

Zapojené obce 

Všechny obce SO ORP Turnov. 

Potenciální rizika rozvojové aktivity 

- Potencionálním rizikem může být vznik nedostačujícího, popřípadě nesrozumitelného 

manuálu, ten musí být zpracován odborným týmem na základě platné legislativy. 

- Změna legislativních norem v době vzniku manuálu. 

- Možným druhotným problémem jsou nedostatečné finanční kapacity obecního roz-

počtu (zejm. v menších obcích) nutné k pořízení pasportu. 
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Místo realizace rozvojové aktivity 

- Na celém území SO ORP Turnov. 

- Informační seminář v prostorách MěÚ Turnov.  

Území dopadu rozvojové aktivity 

Obce na území SO ORP Turnov. 

Harmonogram rozvojové aktivity 

1/2016 – 3/2016 Vytvoření odborného týmu / Výběr odborné firmy ke zpracování manuálu 

(zadání formou centrálního zadavatele obce Paceřice) 

3/2016 – 6/2016  Vytvoření vlastního manuálu. 

6/2016 – 7/2016  Distribuce manuálu a informační semináře.  

Zdroje financování 

Na základě příspěvků z obecních rozpočtů v rámci SO ORP Turnov.  

Indikátory výstupů rozvojové aktivity 

Kvantitativní - počet vytištěných metodik a informačních seminářů. 

Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity 

Odborný tým (resp. firma) vybraný na základě individuálního (nebo společného) výběrového 

řízení (možné složení odborného týmu k zadání pro VŘ: dopravní expert, asistent, grafik). 

V čem je navrhované řešení inovativní? 

Zvyšuje informovanost o důležité a neřešené problematice, nabízí možnost k jejímu řešení. 

Metodika specifikuje konkrétní požadavky obce vůči zhotoviteli pasportu včetně dalšího po-

stupu a manipulace s pasporty. 

Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity 

Jedná se o definovanou zákonnou povinnost vyplývající ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozem-

ních komunikacích, v platném znění.  

Z diskusí se starosty vyplynulo, že jako odpovědní zastupitelé obcí nemají dostatečné zku-

šenosti s manipulací s těmito pasporty. 

Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň) 

Projekt je v dokumentu Integrovaný projekt mikroregionu Český ráj v souladu se strategic-

kým cílem priority 1 „Rozvoj a zkvalitnění infrastruktury -Technická příprava území a zlepšení 

logistických podmínek v území, zlepšení stavu životního prostředí a životních podmínek oby-

vatelstva“. Dále je v Rozvojové studii venkovských mikroregionů – MR Jizera v souladu 

s hlavním cílem priority 1 „Technická a dopravní infrastruktura - Zkvalitnění dopravní a tech-

nické infrastruktury, optimalizace dopravní obslužnosti území, ochrana majetku před povod-

němi a přívalovými dešti, udržení a zlepšení kvalitního stavu životního prostředí a životních 

podmínek obyvatel“. Nebo v opatření 1.5 „Modernizace silniční sítě regionu včetně místních 

komunikací a komunikací v nových zástavbových lokalitách.“. Také naplňuje ve Strategickém 

plánu města Turnova 2014-2020 v oblasti rozvoje A2 „Obnova a rozvoj infrastruktury cíl - 

Zkvalitnit dopravní infrastrukturu města při respektování ochrany životního prostředí a sladě-

ní nadregionálních, regionálních a místních potřeb“. 
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Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty 

Procesy k vytvoření pasportizace místních pozemních komunikací navazují na rozvojovou 

aktivitu „Zajistit kvalitní stav komunikací v majetku obce“, konkrétně na opatření „Obnova a 

oprava vozovek včetně doprovodného technického zařízení, (obnova dopravního značení a 

zařízení)“, které s pasportizací místních komunikací a dopravního značení úzce souvisí.  

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity 

1/2016 – 7/2016 

Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita? 

Webové stránky obcí a mikroregionů (www.craj.cz, www.lomnicko.cz, www.mikroregionjizera.cz). 

http://www.craj.cz/
http://www.lomnicko.cz/
http://www.mikroregionjizera.cz/


29 

 

6. Kontakty 

Ve spolupráci s obcemi SO ORP Turnov a především s městem Turnov dokument 

Akční plán zpracovali: 

 

Barbora Špicarová Stašková, M.A. (pracovník pro analýzy a strategie) – obecná část a 

projekty 1, 2 a 3,  

tel. 602 293 968, mail: barbora.staskova@centrum.cz  

Mgr. Bc. Miroslav Lang (pracovník pro analýzy a strategie) – projekty 4 a 5,  

tel. 604 404 403, mail: lang.miroslav@seznam.cz   

Jarmila Lásková Soldátová (koordinátor meziobecní spolupráce),  

tel. 605 775 053, mail: jarmila.soldatova@gmail.com 

Ing. Eva Krsková (spolupracovník ze strany MěÚ Turnov, Odbor rozvoje města),  

tel. 737 225 595, mail: e.krskova@mu.Turnov.cz 

 

 

mailto:barbora.staskova@centrum.cz
mailto:lang.miroslav@seznam.cz
mailto:jarmila.soldatova@gmail.com
mailto:e.krskova@mu.turnov.cz
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7. Přílohy 

7.1. Individuální projekty jednotlivých obcí pro Zásobník projektů do roku 2024 

V 1. vlně (březen 2015) projekty doplnily obce: Holenice, Jenišovice, Ktová, Lažany, Loučky, 

Malá Skála, Radimovice, Rakousy, Rovensko pod Troskami, Svijanský Újezd. 

Ve 2. vlně projekty doplnily obce: Hrubá Skála, Jenišovice, Loučky, Malá Skála, Ohrazenice, 

Paceřice, Pěnčín, Přepeře, Příšovice, Radimovice, Radostná pod Kozákovem, Svijanský 

Újezd, Svijany, Sychrov, Tatobity, Turnov (vyplnil v 1. kole, ale bez dalších projektů), Žďárek. 

 

Tabulka 4 Zásobník individuálních projektů obcí - ŠKOLSTVÍ 

Cíl Název projektu 
Nákla-
dy v Kč 

Zdroj fi-
nancování 

Období 
realizace 

Nositel 
projektu 

Připrave-
nost 

Š1.1 Zvýšit kvalitu 
škol i v menších ob-
cích 

Vybavení učebny 
fyziky a biologie včet-
ně kabinetu 

250 tis. 
Rozpočet 
obce + 
dotace 

2015-2024 
Obec Jeni-
šovice 

Záměr 

Š1.1 Zvýšit kvalitu 
škol i v menších ob-
cích 

Vybavení ZŠ a MŠ 
potřebnou technikou 
a vybavením 

  2016-2020 
Obec Svi-
janský 
Újezd 

 

Š1.2 Zlepšit stavebně 
technický stav a efek-
tivní provoz budov 

Rekonstrukce šaten 
ZŠ 

300 tis. 
Rozpočet 
obce + 
dotace 

2016-2017 

Město 
Rovensko 
pod Tros-
kami 

Projekt 

Š1.2 Zlepšit stavebně 
technický stav a efek-
tivní provoz budov 

Rekonstrukce sociál-
ního zařízení MŠ 

500 tis. 
Rozpočet 
obce + 
dotace 

2016-2017 

Město 
Rovensko 
pod Tros-
kami 

Projekt 

Š1.2 Zlepšit stavebně 
technický stav a efek-
tivní provoz budov 

Zateplení MŠ   
Rozpočet 
obce + 
dotace 

2015-2016 
Obec 
Ohrazeni-
ce 

Projektová 
příprava 

Š1.2 Zlepšit stavebně 
technický stav a efek-
tivní provoz budov 

Zateplení a změna 
vytápění budovy OÚ 
a MŠ 

    2016 
Obec Pa-
ceřice 

Probíhá 
výběr op-
timální 
varianty 

Š1.2 Zlepšit stavebně 
technický stav a efek-
tivní provoz budov 

Rekonstrukce stáva-
jící budovy ZŠ Alešo-
va  – 3.etapa 

2 mil. 
Rozpočet 
obce + 
dotace 

2016 
Město 
Turnov 

Záměr 

Š1.2 Zlepšit stavebně 
technický stav a efek-
tivní provoz budov 

Rekonstrukce stáva-
jící budovy ZŠ Mašov 

23 mil. 
Rozpočet 
obce + 
dotace 

2016-2018 
Město 
Turnov 

Projekt 

Š1.2 Zlepšit stavebně 
technický stav a efek-
tivní provoz budov 

Rekonstrukce stáva-
jící budovy ZŠ Žižko-
va 

50 mil. 
Rozpočet 
obce + 
dotace 

2016-2018 
Město 
Turnov 

Záměr 

Š1.2 Zlepšit stavebně 
technický stav a efek-
tivní provoz budov 

Rekonstrukce stáva-
jící budovy ZŠ Skálo-
va 

25 mil. 
Rozpočet 
obce + 
dotace 

2016-2018 
Město 
Turnov 

Částečně 
projekt 

Š1.2 Zlepšit stavebně 
technický stav a efek-
tivní provoz budov 

Zateplení budovy 
školy, výměna oken 

7-
7,5mil. 

Rozpočet 
obce + 
dotace 

2015- 
Obec Ko-
byly 

Projekt 

Š1.2 Zlepšit stavebně 
technický stav a efek-
tivní provoz budov 

Výměna střešní kryti-
ny a oplechování 

2 mil. 
Rozpočet 
obce + 
dotace 

2016 – 
2017 

Obec Ko-
byly 

Projekt 
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Š1.2 Zlepšit stavebně 
technický stav a efek-
tivní provoz budov 

Rekonstrukce plochy 
před hlavním vcho-
dem do ZŠ 

400 tis. 
Rozpočet 
obce + 
dotace 

2016-2017 
Obec Ko-
byly 

Záměr 

Š1.2 Zlepšit stavebně 
technický stav a efek-
tivní provoz budov 

Výstavba multifunkč-
ního hřiště u ZŠ 

2 mil. 
Rozpočet 
obce + 
dotace 

2016-2020 
Obec Ko-
byly 
 

Záměr 

Š1.2 Zlepšit stavebně 
technický stav a efek-
tivní provoz budov 

Výměna zdroje topení 
v ZŠ 

4 mil. 
Rozpočet 
obce + 
dotace 

2016–
2020 

Obec Ko-
byly 

Záměr 

Š1.2 Zlepšit stavebně 
technický stav a efek-
tivní provoz budov 

Výstavba běžecké 
dráhy a doskočiště 

500 tis. 
Rozpočet 
obce + 
dotace 

2016-2020 
Obec Ko-
byly 

Záměr 

Š1.2 Zlepšit stavebně 
technický stav a efek-
tivní provoz budov 

Údržba ZŠ, opravy 
podlah v učebnách 

350 tis. 
Rozpočet 
obce + 
dotace 

2015-2024 
Obec Jeni-
šovice 

Záměr 

Š1.2 Zlepšit stavebně 
technický stav a efek-
tivní provoz budov 

Vybavení ZŠ – náby-
tek a lino do jídelny 
nábytek do učeben, 
dveře vestibul 

350 tis. 
Dotace 
obce na 
provoz ZŠ 

2015-2024 
Obec Jeni-
šovice 

Záměr 

Š1.2 Zlepšit stavebně 
technický stav a efek-
tivní provoz budov 

Rozšíření MŠ, rekon-
strukce sociálního 
zařízení v 1. N.P. 

800 tis. 
Rozpočet 
obce + 
dotace 

2015-2024 
Obec Jeni-
šovice 

Záměr 

Š1.2 Zlepšit stavebně 
technický stav a efek-
tivní provoz budov 

Výměna plynových 
kotlů ÚT v ZŠ 

500 tis. 
Rozpočet 
obce + 
dotace 

2015-2024 
Obec Jeni-
šovice 

Záměr 

Š1.2 Zlepšit stavebně 
technický stav a efek-
tivní provoz budov 

Výměna plynových 
kotlů v MŠ + úpravy 
topení 

250 tis. 
Rozpočet 
obce + 
dotace 

2015-2024 
Obec Jeni-
šovice 

Záměr 

Š1.2 Zlepšit stavebně 
technický stav a efek-
tivní provoz budov 

Úpravy a výměna 
spotřebičů v kuchyni 
ZŠ 

800 tis. 
Rozpočet 
obce + 
dotace 

2015-2024 
Obec Jeni-
šovice 

Záměr 

Š1.2 Zlepšit stavebně 
technický stav a efek-
tivní provoz budov 

Opravy podlah 
v učebnách ZŠ 

280 tis. 
Dotace 
obce na 
provoz ZŠ 

2016-2018 
Obec Hru-
bá Skála 

Ano 

Š1.2 Zlepšit stavebně 
technický stav a efek-
tivní provoz budov 

Údržba ZŠ, opravy 
podlah v učebnách 

 500 tis. 
Dotace 
obce na 
provoz ZŠ 

 2016-
2018 

Obec Ta-
tobity 

Ano 

Š1.2 Zlepšit stavebně 
technický stav a efek-
tivní provoz budov 

Zlepšení stavebně 
technického stavu 
budov ZŠ, MŠ – nová 
střešní krytina 

 Dotace 2016 
Obec Svi-
janský 
Újezd 

 

Š1.2 Zlepšit stavebně 
technický stav a efek-
tivní provoz budov 

Rekonstrukce ZŠ 
(rekonstrukce plyno-
vé kotelny, kuchyně 
včetně sociálního 
zázemí, zateplení 
budovy, revitalizace 
školního parku a 
mobiliáře) 

3,5 mil. 
Rozpočet 
obce 

2016 
Obec Pří-
šovice 

Projektový 
záměr 
připraven k 
realizaci 

Š1.2 Zlepšit stavebně 
technický stav a efek-
tivní provoz budov 

Výměna vchodových 
dveří a pořízení no-
vého zabezpečovací-
ho systému 

 1 mil. 
Rozpočet 
obce + 
dotace 

 2016-
2018 

Obec Ta-
tobity 

Připraveno 

Š1.2 Zlepšit stavebně 
technický stav a efek-
tivní provoz budov 

Vybudování nového 
oplocení školní za-
hrady 

1 mil. 
Rozpočet 
obce + 
dotace 

2017–
2018 

Obec Ta-
tobity 

Záměr 
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Š1.2 Zlepšit stavebně 
technický stav a efek-
tivní provoz budov 

Zateplení, změna 
vytápění, výměna 
oken ZŠ 

do 5mil. 
Rozpočet 
obce + 
dotace 

2016 
Obec 
Sychrov 

Zadána 
studie 

Š1.2 Zlepšit stavebně 
technický stav a efek-
tivní provoz budov 

Izolace ZŠ 300 tis. 
Rozpočet 
obce + 
dotace 

2015-2016 
Obec 
Sychrov 

Projekt 

Š1.2 Zlepšit stavebně 
technický stav a efek-
tivní provoz budov 

Opravy podlah ZŠ 200 tis. 
Rozpočet 
obce + 
dotace 

2017 
Obec 
Sychrov 

Záměr 

Š1.2 Zlepšit stavebně 
technický stav a efek-
tivní provoz budov 

Oprava střechy ZŠ 500 tis. 
Rozpočet 
obce + 
dotace 

2016 
Obec 
Sychrov 

Záměr 

Š1.2 Zlepšit stavebně 
technický stav a efek-
tivní provoz budov 

Rekonstrukce chodby 
ZŠ 

250 tis. 
Rozpočet 
obce + 
dotace 

2016-2018 
Obec 
Sychrov 

Záměr 

Š1.2 Zlepšit stavebně 
technický stav a efek-
tivní provoz budov 

Změna vytápění bu-
dovy ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠD 

 
Rozpočet 
obce + 
dotace 

2016-2018 
Obec Hru-
bá Skála 

Záměr - 
Energetic-
ký audit + 
projekt 
nutno ob-
novit 

Š1.2 Zlepšit stavebně 
technický stav a efek-
tivní provoz budov 

ZŠ - rekonstrukce 
plynové kotelny, ku-
chyně včetně sociál-
ního zázemí, zatep-
lení budovy, revitali-
zace školního parku a 
mobiliáře 

3,5 mil. 
Rozpočet 
obce 

2016 
Obec Pří-
šovice 

Projektový 
záměr 
připraven k 
realizaci 

Š1.2 Zlepšit stavebně 
technický stav a efek-
tivní provoz budov 

Nátěr střechy školy 400 tis. 
Rozpočet 
obce + 
dotace 

2016 
Obec Malá 
Skála 

Záměr 

Š1.2 Zlepšit stavebně 
technický stav a efek-
tivní provoz budov 

Oprava venkovní 
omítky školy 

3 mil. 
Rozpočet 
obce + 
dotace 

2016-2017 
Obec Malá 
Skála 

Záměr 

Š1.2 Zlepšit stavebně 
technický stav a efek-
tivní provoz budov 

Zateplení půdního 
stropu školy 

1 mil. 
Rozpočet 
obce + 
dotace 

2016-2017 
Obec Malá 
Skála 

Záměr 

Š1.2 Zlepšit stavebně 
technický stav a efek-
tivní provoz budov 

Rekonstrukce dlažeb 
na chodbách 

2 mil. 
Rozpočet 
obce + 
dotace 

2018 
Obec Malá 
Skála 

Záměr 

Š2.1 Rozšířit nabídku 
volnočasových aktivit 
při školách 

Rekonstrukce po-
vrchu hřiště u gym-
názia 

1 mil. 
Rozpočet 
obce 

2015 
Město 
Turnov 

Projekt v 
realizaci 

Š2.1 Rozšířit nabídku 
volnočasových aktivit 
při školách 

Rekonstrukce táboro-
vé základny 
v Krčkovicích 

10 mil. 
Rozpočet 
obce + 
dotace 

2016-2017 
Město 
Turnov 

Projekt 

Š2.1 Rozšířit nabídku 
volnočasových aktivit 
při školách 

Rozšíření nabídky 
kroužků ve Žluté po-
norce  

 
Rozpočet  
Organizace 

2015-2016 

Středisko 
pro volný 
čas dětí a 
mládeže v 
Turnově 

Od 9/2015 
realizován 

Š2.1 Rozšířit nabídku 
volnočasových aktivit 
při školách 

Hřiště u ZŠ a MŠ  Dotace 2016-2020 
Obec Svi-
janský 
Újezd 
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Š2.1 Rozšířit nabídku 
volnočasových aktivit 
při školách 

Venkovní multifunkč-
ní hřiště pro školy a 
širokou veřejnost 

2,5 mil. 
Rozpočet 
obce 

2016 
Obec Pří-
šovice 

Projektový 
záměr ve 
fázi pláno-
vání a 
přípravy 

Š2.1 Rozšířit nabídku 
volnočasových aktivit 
při školách 

Přístavba školy pro 
družinu a počítačo-
vou třídu 

6-7 mil. 
Rozpočet 
obce 

2016-2017 
Obec Pře-
peře 

Projektová 
příprava 

Š4.1 Vytvořit pod-
mínky pro péči o děti 
mladší 3 let 

Využití prostor uvol-
něných prostor OÚ 
na rozšíření MŠ 

     
Obec Pa-
ceřice 

Viz. Přesta
vba víceú-
čelové 
budovy 

Š4.1 Vytvořit pod-
mínky pro péči o děti 
mladší 3 let 

Vybudování zařízení 
pro děti v předškol-
ním věku 

 
Rozpočet 
obce + 
dotace 

 
Obec Kar-
lovice 

 

 

 
 

Tabulka 5 Zásobník individuálních projektů obcí - SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

Cíl 
Název projek-
tu 

Náklady 
v Kč 

Zdroj 
finan-
cování 

Období 
realizace 

Nositel 
projektu 

Připravenost 

S1.1 Zapojit obce SO ORP 
Turnov do přípravy Komu-
nitního plánu sociálních 
služeb 

Město Turnov-
oprava střech 
u penzionů  

5,5 mil. 
Rozpo-
čet obce 

2015-2016 
Město 
Turnov 

Záměr  

S1.1 Zapojit obce SO ORP 
Turnov do přípravy Komu-
nitního plánu sociálních 
služeb 

Výměna výta-
hů v DPS 
Výšinka  

2 mil. 
Rozpo-
čet obce 

2015-2016 
Město 
Turnov 

Projekt  

S1.1 Zapojit obce SO ORP 
Turnov do přípravy Komu-
nitního plánu sociálních 
služeb 

Řešení soci-
álního bydlení  

 
Rozpo-
čet obce 

2015-2016 
Město 
Turnov 

Záměr  

S1.1 Zapojit obce SO ORP 
Turnov do přípravy Komu-
nitního plánu sociálních 
služeb 

Architektonic-
ký projekt 
rozšíření DPS 

70 tis. 
Rozpo-
čet obce 

2016 
Obec 
Příšovice 

Projektový 
záměr ve fázi 
plánování a 
přípravy 

S1.1 Zapojit obce SO ORP 
Turnov do přípravy Komu-
nitního plánu sociálních 
služeb 

Realizace 
stavebního 
rozšíření a 
zvýšení kapa-
city DPS 

10 mil. 
Rozpo-
čet obce 

2018 
Obec 
Příšovice 

Projektový 
záměr ve fázi 
plánování a 
přípravy 

S1.1 Zapojit obce SO ORP 
Turnov do přípravy Komu-
nitního plánu sociálních 
služeb 

Oprava balko-
nů DPS 

200 tis. 
Rozpo-
čet obce 

2016 
Obec 
Příšovice 

Projektový 
záměr připra-
ven k realizaci 

S1.1 Zapojit obce SO ORP 
Turnov do přípravy Komu-
nitního plánu sociálních 
služeb 

Mobilita senio-
rů - elektrická 
vozítka 

50 tis. 
Rozpo-
čet obce 

2016 
Obec 
Příšovice 

Projektový 
záměr připra-
ven k realizaci  

S1.1 Zapojit obce SO ORP 
Turnov do přípravy Komu-
nitního plánu sociálních 
služeb 

Rekonstrukce 
bytového do-
mu s pečova-
telským servi-
sem 

cca 6mil. 
Rozpo-
čet obce 
+ dotace 

2017-2020 

Obec 
Rovensko 
pod Tros-
kami 

Projektový 
záměr 
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S1.1 Zapojit obce SO ORP 
Turnov do přípravy Komu-
nitního plánu sociálních 
služeb 

Rekonstrukce 
objektů na 
startovací byty 

 Dotace 2016-2020 
Obec 
Svijanský 
Újezd 

Záměr 

S1.1 Zapojit obce SO ORP 
Turnov do přípravy Komu-
nitního plánu sociálních 
služeb 

Oprava stře-
chy u penzio-
nu pro seniory  

500 tis. 
Rozpo-
čet obce 
+ dotace 

2016-2017 
Obec 
Malá Ská-
la 

Záměr  

S1.1 Zapojit obce SO ORP 
Turnov do přípravy Komu-
nitního plánu sociálních 
služeb 

Výměna oken 
penzionu pro 
seniory  

1 mil. Kč 
Rozpo-
čet obce 
+ dotace 

2016-2017 
Obec 
Malá Ská-
la 

Záměr  

S1.1 Zapojit obce SO ORP 
Turnov do přípravy Komu-
nitního plánu sociálních 
služeb 

Změna vytá-
pění z přímo-
topů na plyno-
vé v penzionu 
pro seniory  

1,5 mil. 
Rozpo-
čet obce 
+ dotace 

2016-2017 
Obec 
Malá Ská-
la 

Záměr  

 
 
 

Tabulka 6 Zásobník individuálních projektů obcí - ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

Cíl Název projektu 
Nákla-
dy v Kč 

Zdroj fi-
nancování 

Období 
realizace 

Nositel 
projek-
tu 

Připravenost 

O2.2 Společně reali-
zovat řešení požado-
vaná z legislativních 
změn zákona o od-
padech 

Město Turnov- 
využití již vybu-
dované kom-
postárny ve 
spolupráci 
s obcemi ve SO 
ORP Turnov 

14 mil. 
Rozpočet 
obce 

2015-2016 
Město 
Turnov 

Záměr 

O2.2 Společně reali-
zovat řešení požado-
vaná z legislativních 
změn zákona o od-
padech 

Nákup kompos-
térů – obec 
Sychrov 

200 tis. 
Rozpočet 
obce + 
dotace 

2016 
Obec 
Sychrov 

Studie 

 
 

Tabulka 7 Zásobník individuálních projektů obcí - DOPRAVA 

Cíl Název projektu 
Náklady 
v Kč 

Zdroj 
financo-
vání 

Termín 
realizace 

Nositel 
projektu 

Připravenost 

D1.1 Obnovovat polní 
a úvozové cesty 

Obec Jenišovice – 
obnova polní cesty 
u Červeného Dvo-
ra, cca 0,7 km 

100 tis. 
Rozpočet 
obce 

2016 
Obec 
Jenišovi-
ce 

Ano 

D1.1 Obnovovat polní 
a úvozové cesty 

Obec Holenice – 
realizace polní 
cesty v délce cca 2 
km 

  2016 
Obec 
Holenice 

 

D1.1 Obnovovat polní 
a úvozové cesty 

Město Rovensko 
p. T. – oprava tří 
polních cest 
v délce 0,6 km 

300 tis. 
Rozpočet 
města + 
dotace 

2016 
Město 
Roven-
sko p. T. 
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D1.1 Obnovovat polní 
a úvozové cesty 

Obec Lažany-
realizace dvou 
polních cest 
v délce 0,5 km 

  2016 
Obec 
Lažany 

 

D1.1 Obnovovat polní 
a úvozové cesty 

Obec Ktová- opra-
va polní cesty 
„Žampach“  

1,5 mil. Dotace 2016 
Obec 
Ktová 

 

D1.1 Obnovovat polní 
a úvozové cesty 

Obec Radimovice-
obnova polní cesty 
„Klipce“ směr obec 
Pěnčín Realizace 
cest dle komplex-
ních pozemkových 
úprav 

  2016-2018 
Obec 
Radimo-
vice 

Vypracována 
projektová 
dokumentace 

D1.1 Obnovovat polní 
a úvozové cesty 

Obec Paceřice – 
obnovení polní 
cesty směr Ohra-
zenice 

  2016-2018 
Obec 
Paceřice 

 

D1.1 Obnovovat polní 
a úvozové cesty 

Obec Paceřice – 
polní cesta „Ro-
hanka“ ke Sv. Já-

nu + vytipovat 
další pozemky ve 
vlastnictví obce 
označené jako 
ostatní komunika-
ce a část obnovit 

  2016-2018 
Obec 
Paceřice 

Záměr 

D1.1 Obnovovat polní 
a úvozové cesty 

Obec Tatobity – 
MČ. Žlábek, (ob-
nova staré „Císař-
ské cesty“) 

  2016-2018 
Obec 
Tatobity 

 

D1.1 Obnovovat polní 
a úvozové cesty 

Obec Tatobity – 
úvozová cesta na 
Proseč 

  2016-2018 
Obec 
Tatobity 

 

D1.1 Obnovovat polní 
a úvozové cesty 

Obec Svijany – 
cesta k pivovaru 

  2016-2018 
Obec 
Svijany 

 

D1.1 Obnovovat polní 
a úvozové cesty 

Obec Ohrazenice-
obnovení polní 
cesty směr Lažany 

  2016-2018 
Obec 
Ohraze-
nice 

Záměr 

D1.1 Obnovovat polní 
a úvozové cesty 

Obec Ohrazenice-
obnovení polní 
cesty směr Turnov 
(p.č. 901/2) 

  2016-2018 
Obec 
Ohraze-
nice 

Záměr 
 

D1.1 Obnovovat polní 
a úvozové cesty 

Obec přepeře – 
Úvozová cesta 
0,5km, přepeře-
ohrazenice  

500 tis. 
Rozpočet 
obce 

2016+ 
Obec 
přepeře 

Záměr  

D1.1 Obnovovat polní 
a úvozové cesty 

Obec žďárek – 
Obecní cesta za 
č.p. 23 

  2016-2018 
Obec 
Žďárek 

 

D1.1 Obnovovat polní 
a úvozové cesty 

Obec Radostná p. 
K. - polní cesta U 
kříže - Hataška 

  
Rozpočet 
obce  

2016-2018 
Obec 
Radostná 
p. K. 

Záměr 
 

D1.1 Obnovovat polní 
a úvozové cesty 

Obec Radostná p. 
K. – úvozová cesta 
„U matičky“ - Kvít-
kovice 

  
Rozpočet 
obce  

2015-2016 
Obec 
Radostná 
p. K. 

Záměr 
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D1.1 Obnovovat polní 
a úvozové cesty 

Obec Radostná p. 
K.  - polní cesta „U 
kříže“ - Dubecko 

  
Dotace + 
obec 

2016-2018 
Obec 
Radostná 
p. K. 

Záměr 
 

D1.1 Obnovovat polní 
a úvozové cesty 

Obec Radostná p. 
K. – polní cesta 
Volavec - Blatec 

  
Dotace + 
obec 

2015-2016 
Radostná 
p. K. 

Záměr 
 

D1.1 Obnovovat polní 
a úvozové cesty 

Obec Radostná p. 
K. – cesta do 
Sedmihorek 

  
Dotace + 
obec 

2016-2020 
Obec 
Radostná 
p. K. 

Záměr 
 

D1.1 Obnovovat polní 
a úvozové cesty 

Obec Příšovice – 
pravobřežní cesta 
kolem Jizery od 
Ploukonského 
mostu do Svijan 
(cca 2,5 Km) 

 
Rozpočet 
obce + 
dotace 

2016-2018 

Obec 
Příšovice 
(+ Svija-
ny) 

Záměr 

D1.1 Obnovovat polní 
a úvozové cesty 

Obec loučky – 
úvozová cesta pro 
pěší: Loučky - 
Koberovy 

 Dotace 2018-2020 
Obec 
loučky 

Záměr 

D1.1 Obnovovat polní 
a úvozové cesty 

Obec Loučky – 
cesta Loučky - 
Podloučky - proře-
zání, rozšíření, 
veřejné osvětlení, 
stavba kaskádo-
vých schodů 

 
Dotace 
 
 

2016-2018 
Obec 
loučky 

Připravován 
projekt 

D1.1 Obnovovat polní 
a úvozové cesty 

Obec Loučky – 
cesta Loučky Mi-
chovka  cca 1 km - 
prořezání náletů, 
mulčování, rozší-
ření cesty 

Do 2mil. Dotace 2016-2018 
Obec 
loučky 

Záměr 

D1.1 Obnovovat polní 
a úvozové cesty 

Obec Sychrov – 
obnova polních a 
úvozových cest 

1 mil. 
Rozpočet 
obce + 
dotace 

2017-2024 
Obec 
sychrov 

Záměr 

D2.1 Segregovat mo-
torovou a nemotoro-
vou dopravu 

Obec příšovice – 
realizace cesty pro 
pěší a cyklisty 
mezi obcemi pří-
šovice a přepeře 
(Greenway Jizera) 

3,5 mil. Kraj 2017 
Obec 
příšovice 

Projektový 
záměr připra-
ven k realiza-
ci 

D2.1 Segregovat mo-
torovou a nemotoro-
vou dopravu 

Město Turnov – 
cyklotrasa Green-
way Jizera – úsek 
Turnov – příšovice 
- délka 9,8 km. 

50 mil.  2016 
Město  
Turnov 

Záměr zain-
teresovaných 
obcí a města 
Turnova 

D2.1 Segregovat mo-
torovou a nemotoro-
vou dopravu 

Obec Jenišovice – 
realizace chodníku 
Jenišovice - Mari-
ánka 

1,8 mil. 
Rozpočet 
obce + 
SFDI  

2015-2016 
Obec 
Jenišovi-
ce 

Projekt 

D2.1 Segregovat mo-
torovou a nemotoro-
vou dopravu 

Obec Jenišovice – 
realizace chodníku 
k ZŠ 

300 tis. 
Rozpočet 
obce 

2016 
Obec 
Jenišovi-
ce 

Projekt 

D2.1 Segregovat mo-
torovou a nemotoro-
vou dopravu 

Obec Ktová – 
realizace chodníku 
podél I/35  

3 mil. Dotace 6/2016 
Obec 
Ktová 
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D2.1 Segregovat mo-
torovou a nemotoro-
vou dopravu 

Obec Radimovice 
– realizace chod-
níku v obci (III. 
etapa) 

2 mil. 
Rozpočet 
obce + 
Kraj 

2016-2017 
Obec 
Radimo-
vice 

Stavební 
povolení 

D2.1 Segregovat mo-
torovou a nemotoro-
vou dopravu 

Obec Rakousy – 
záměr vybudování 
chodníku 

  2016 
Obec 
Rakousy 

Záměr 

D2.1 Segregovat mo-
torovou a nemotoro-
vou dopravu 

Město Rovensko 
p. T. – realizace 
opravy chodníku 
v rozsahu 0,5 km 

 
Rozpočet 
města 

2016 
Město 
Roven-
sko p. T. 

 

D2.1 Segregovat mo-
torovou a nemotoro-
vou dopravu 

Obec Příšovice – 
projekt vytěsnění 
průjezdu nákladní 
dopravy nad 12t. a 
její přesměrování 
na souběžnou 
rychlostní komuni-
kaci 

50 tis.  
Rozpočet 
obce 

2017 
Obec 
Příšovice 

Projektový 
záměr ve fázi 
plánování a 
přípravy 

D2.1 Segregovat mo-
torovou a nemotoro-
vou dopravu 

Obec Příšovice – 
rekonstrukce 
chodníku k Píse-
čákům včetně 
realizace souběž-
né cyklotrasy 

600 tis. 
Rozpočet 
obce 

2016 
Obec 
Příšovice 

Projektový 
záměr ve fázi 
plánování a 
přípravy 

D2.1 Segregovat mo-
torovou a nemotoro-
vou dopravu 

Obec Přepeře – 
chodník a cyklos-
tezka z přepeř do 
příšovic 0,6 km 

2 mil. 

Rozpočty 
obcí pře-
peře a 
příšovice 
(50:50) 

2017+ 

Obec 
Přepeře 
a Příšo-
vice 

Záměr 

D2.1 Segregovat mo-
torovou a nemotoro-
vou dopravu 

Město Turnov – 
chodník k Lidlu a 
k obchodnímu 
centru Kontakt 

 
Rozpočet 
města 

2016-2017 
Město 
Turnov 

Záměr 

D2.1 Segregovat mo-
torovou a nemotoro-
vou dopravu 

Město Turnov – 
zvýšení bezpeč-
nosti chodců na ul. 
Husova a Žižkova 

 
Rozpočet 
města 

2016 

Město 

Turnov Záměr 

D2.1 Segregovat mo-
torovou a nemotoro-
vou dopravu 

Město Turnov – 
úprava chodníku a 
přechodu na nám. 
Českého ráje u 
belgického dvora 

1-2 mil. 
Rozpočet 
města + 
SFDI 

2016 

Město 

Turnov 
Projektová 
dokumentace 

D2.1 Segregovat mo-
torovou a nemotoro-
vou dopravu 

Město Turnov – 
chodník Mašov - 
od Sobotecké ulice 
k návsi Mašov  

 
Rozpočet 
města 

2017 

Město 

Turnov 
Projekt 
k územnímu 
řízení 

D2.1 Segregovat mo-
torovou a nemotoro-
vou dopravu 

Město Turnov – 
chodník od zámku 
Hrubý Rohozec ke 
kruhové křižovatce 
u průmyslové zóny 

 
Rozpočet 
města 

2017 

Město 

Turnov Záměr 

D2.1 Segregovat mo-
torovou a nemotoro-
vou dopravu 

Město Turnov – 
chodník Mašov - 
od křížku na Ka-
lužník 

 
Rozpočet 
města + 
SFDI 

2018 

Město 

Turnov 
Projekt 
k územnímu 
řízení  
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D2.1 Segregovat mo-
torovou a nemotoro-
vou dopravu 

Město Turnov – 
chodník od zámku 
Hrubý Rohozec na 
Malý Rohozec – 
veřejné osvětlení  

 
Rozpočet 
města 

2017 

Město 

Turnov Záměr 

D2.1 Segregovat mo-
torovou a nemotoro-
vou dopravu 

Město Turnov – 
chodník Károvsko 
– od kruhové kři-
žovatky k ulici 
Zborovská 

 
Rozpočet 
města 

2016 

Město 

Turnov Záměr 

D2.1 Segregovat mo-
torovou a nemotoro-
vou dopravu 

Město Turnov – 
projekt zóny „30“ – 
čtvrť u kasáren  

 
Rozpočet 
města 

2018 

Město 

Turnov Hotová studie 

D2.1 Segregovat mo-
torovou a nemotoro-
vou dopravu 

Město Turnov – 
chodník Přepeřská 
– 2. etapa 

1 mil. 
Rozpočet 
města 

2016 

Město 

Turnov Záměr 

D2.1 Segregovat mo-
torovou a nemotoro-
vou dopravu 

Město Turnov – 
chodník od prů-
myslové zóny 
k pivovaru Roho-
zec 

 
Rozpočet 
města 

2017 

Město 

Turnov Záměr 

D2.1 Segregovat mo-
torovou a nemotoro-
vou dopravu 

Město Turnov – 
chodník ul.Alešova 

 
Rozpočet 
města 

2016 

Město 

Turnov Záměr 

D2.1 Segregovat mo-
torovou a nemotoro-
vou dopravu 

Město Turnov – 
oprava chodníku 
na Kamenci, hlavní 
spojka pro pěší 
Kamenec centrum 

 
Rozpočet 
města 

2016+ 

Město 

Turnov Záměr 

D2.1 Segregovat mo-
torovou a nemotoro-
vou dopravu 

Obec Tatobity – 
vybudování cyklo-
stezky cca 3km 

26 mil. 
Dotace 
SFDI, kraj 
+ obec 

2016-2018 
Obec 
Tatobity 

Projekt + st. 
Povolení 

D2.1 Segregovat mo-
torovou a nemotoro-
vou dopravu 

Obec Tatobity – 
opravy chodníků 
v obci cca 1km 

5 mil. 
Rozpočet 
obce + 
dotace 

2017–2020 
Obec 
Tatobity 

Připraveno 

D2.1 Segregovat mo-
torovou a nemotoro-
vou dopravu 

Obec Hrubá Skála 
– realizace Chod-
níku v Doubravici 
od zast. ČD do 
Panenky 

7 mil. 
SFDI + 
rozpočet 
obce  

2017 
Obec 
Hrubá 
Skála 

Studie pro-
veditelnosti 

D2.1. Segregovat mo-
torovou a nemotoro-
vou dopravu 

Obec Hrubá Skála 
– realizace cyklos-
tezky podél I/35 - 
mezi Radvánovi-
cemi- Hnanicemi- 
Borkem 

7 mil. 
SFDI + 
rozpočet 
obce 

2017 
Obec 
Hrubá 
Skála 

Studie pro-
veditelnosti 

D2.1 Segregovat mo-
torovou a nemotoro-
vou dopravu 

Obec Ohrazenice 
– realizace chod-
níku v obci (silnice 
III/28728) 

 
Rozpočet 
obce + 
Kraj 

2016-2018 
Obec 
Ohraze-
nice 

Záměr 
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D2.1 Segregovat mo-
torovou a nemotoro-
vou dopravu 

Obec Paceřice – 
zajištění bezpeč-
ného průjezdu 
cyklistů obcí z 
Rohanky na plá-
nované pokračo-
vání směrem na 
Turnov. Napojení 
na klidovou zónu 
obce. 

 
Rozpočet 
obce + 
dotace 

2016-2017 
Obec 
Paceřice 

Záměr 

D2.1 Segregovat mo-
torovou a nemotoro-
vou dopravu 

Obec Paceřice – 
hluková studie, 
žádost na ŘSD na 
snížení hlukové 
zátěže z R35 

 
Rozpočet 
obce 

2016-2017 
 

Obec 
Paceřice 

Záměr 

D2.1 Segregovat mo-
torovou a nemotoro-
vou dopravu 

Obec Paceřice – 
řešení bezpečného 
pohybu občanů na 
2 úsecích komuni-
kací 3. třídy. Úsek 
od návsi Paceřice 
ke křižovatce k č.p. 
97 a úsek prochá-
zející celou osa-
dou Husa. 

 
Dotace + 
obec 

2017-2020 
 

Obec 
Paceřice 

Záměr 

D2.1 Segregovat mo-
torovou a nemotoro-
vou dopravu 

Obec Paceřice – 
zvýšení bezpeč-
nosti chodců - 
rozšíření o cca 
5ks. Úsek od kři-
žovatky k mostu 
přes R35 a od 
Rekuperu k auto-
busové zastávce 
směr Turnov. 

 
Rozpočet 
obce + 
dotace 

2017 
Obec 
Paceřice 

Záměr 

D2.2 Zajistit bezpečné 
autobusové zastávky 

Obec Ktová – 
4 ks nově uprave-
ných či vybudova-
ných autobuso-
vých zastávek 

  2016 
Obec 
Ktová 

Záměr 

D2.2 Zajistit bezpečné 
autobusové zastávky 

Obec Rakousy – 
výstavba autobu-
sové zastávky 
„Hutmut“ 

70 tis. 
Rozpočet 
obce + 
dotace 

2016-2017 
Obec 
Rakousy  

 

D2.2 Zajistit bezpečné 
autobusové zastávky 

Město Rovensko 
p. T. – stavební 
úprava a vybudo-
vání 2 autobuso-
vých zastávek 

150 tis. 
Rozpočet 
města + 
dotace 

2016 

Město 
Roven-
sko p. 
Troskami 

 

D2.2 Zajistit bezpečné 
autobusové zastávky 

Obec Malá Skála – 
úprava 2 ks auto-
busových zastávek 

 
Rozpočet 
obce 

2016 
Obec 
Malá 
Skála 

Záměr 

D2.2 Zajistit bezpečné 
autobusové zastávky 

Obec Svijanský 
Újezd – stavební 
úprava autobusové 
zastávky 

  2016 
Obec 
Svijanský 
Újezd  
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D2.2 Zajistit bezpečné 
autobusové zastávky 

Obec Radimovice-
stavební úprava 
autobusové za-
stávky 

  2016-2017 
Obec 
Radimo-
vice 

 

D2.2 Zajistit bezpečné 
autobusové zastávky 

Obec Radostná p. 
K. – zajištění bez-
pečného přístupu 
k zastávkám BUS 
Lestkov - Pustina 

 

Rozpočet 
obce + 
SFDI + 
Liberecký 
kraj 

2016 
Obec 
Radostná 
p. K. 

Projektová 
dokumentace 

D2.2 Zajistit bezpečné 
autobusové zastávky 

Obec Radostná p. 
K. – zajištění bez-
pečného přístupu 
k zastávkám BUS - 
Kozákov 

 
Rozpočet 
obce + 
SFDI 

2018-2020 
Obec 
Radostná 
p. K. 

Záměr 

D2.2 Zajistit bezpečné 
autobusové zastávky 

Obec jenišovice – 
Úprava dvou za-
stávek 

300 tis. 
Rozpočet 
obce + 
dotace 

2015-2024 
Obec 
Jenišovi-
ce 

Záměr 

D2.2 Zajistit bezpečné 
autobusové zastávky 

Obec Tatobity – 
4 ks nově uprave-
ných či vybudova-
ných autobuso-
vých zastávek a 
autobusových 
stání 

 
Rozpočet 
obce + 
dotace 

2017–2020 
Obec 
Tatobity 

Připraveno 

D2.2 Zajistit bezpečné 
autobusové zastávky 

Obec Svijanský 
Újezd – stavební 
úprava autobusové 
zastávky 

  2016 
Obec 
Svijanský 
Újezd 

 

D2.2 Zajistit bezpečné 
autobusové zastávky 

Město Turnov – 
Zastávka autobusu 
u Lidlu 

 
Rozpočet 
města 

2017 
Město 
Turnov 

Záměr 

D2.2. zajistit bezpečné 
autobusové zastávky 

Obec Hrubá Skála 
– 3 ks nových BUS 
zastávek 

 
Rozpočet 
obce + 
dotace 

2017 
Obec 
Hrubá 
Skála 

Záměr 

D3.1 Existence schvá-
lených dopravních 
pasportů „MK“ a „DZ“ 
ve většině obcí ORP 
Turnov 

Obec Ktová – 
zhotovení Paspor-
tu MK  

50 tis. 
Rozpočet 
obce 

6/2016 
Obec 
Ktová 

 

D3.1 Existence schvá-
lených dopravních 
pasportů „MK“ a „DZ“ 
ve většině obcí ORP 
Turnov 

Město Rovensko 
p. T. – zhotovení 
Pasportu místních 
komunikací a do-
pravního značení 

 
Rozpočet 
města + 
dotace 

2016 
Město 
Roven-
sko p. T. 

Záměr 

D3.1 Existence schvá-
lených dopravních 
pasportů „MK“ a „DZ“ 
ve většině obcí ORP 
Turnov 

Obec Jenišovice – 
zhotovení Paspor-
tu MK a dopravní-
ho značení + dopl-
nění DZ 

20 tis. 
Rozpočet 
obce 

2016-2017 
Obec 
Jenišovi-
ce 

Záměr 

D3.1 Existence schvá-
lených dopravních 
pasportů „MK“ a „DZ“ 
ve většině obcí ORP 
Turnov 

Obec Malá Skála – 
zhotovení Paspor-
tu místních komu-
nikací  

50 tis. 
Rozpočet 
obce 

2016 
Obec 
Malá 
Skála 

Záměr 

D3.1 Existence schvá-
lených dopravních 
pasportů „MK“ a „DZ“ 
ve většině obcí ORP 
Turnov 

Obec Malá Skála – 
aktualizace 
Pasportu doprav-
ního značení  

20 tis. 
Rozpočet 
obce 

2016 
Obec 
Malá 
Skála 

Záměr 
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D3.1 Existence schvá-
lených dopravních 
pasportů „MK“ a „DZ“ 
ve většině obcí ORP 
Turnov 

Obec Malá Skála – 
doplnění doprav-
ního značení dle 
aktualizovaného 
Pasportu DZ 

400 tis. 
Rozpočet 
obce 

2015-2016 
Obec 
Malá 
Skála 

Připravenost 
40% 

D3.1 Existence schvá-
lených dopravních 
pasportů „MK“ a „DZ“ 
ve většině obcí ORP 
Turnov 

Obec Radostná p. 
K. – doplnění do-
pravního značení 
dle aktualizované-
ho Pasportu DZ 

100 tis. 
Rozpočet 
obce 

2016-2017 
Obec 
Radostná 
p. K. 

Záměr 

D3.1 Existence schvá-
lených dopravních 
pasportů „MK“ a „DZ“ 
ve většině obcí ORP 
Turnov 

Obec Tatobity – 
Zhotovení paspor-
tu MK a dopravní-
ho značení 

 
Rozpočet 
obce 

2016-2020 
Obec 
Tatobity 

Záměr 

D3.1 Existence schvá-
lených dopravních 
pasportů „MK“ a „DZ“ 
ve většině obcí ORP 
Turnov 

Obec Loučky – 
Zhotovení paspor-
tu MK a DZ 

25 tis. Dotace 2016 
Obec 
Loučky 

Záměr 
 

D3.1 Existence schvá-
lených dopravních 
pasportů „MK“ a „DZ“ 
ve většině obcí ORP 
Turnov 

Obec Hrubá Sála – 
zhotovení Paspor-
tu MK a DZ 

 
Rozpočet 
obce + 
dotace 

2015-2016 
Obec 
Hrubá 
Skála 

Probíhá (za-
hájeno 
7/2015) 

D3.1 Existence schvá-
lených dopravních 
pasportů „MK“ a „DZ“ 
ve většině obcí ORP 
Turnov 

Obec Radimovice - 
zhotovení Paspor-
tu MK s DZ + do-
plnění DZ 

20 tis. 
Rozpočet 
obce + 
dotace 

2016 
Obec 
Radimo-
vice 

Záměr 

D3.1 Existence schvá-
lených dopravních 
pasportů „MK“ a „DZ“ 
ve většině obcí ORP 
Turnov 

Obec Ohrazenice- 
zhotovení Paspor-
tu místních komu-
nikací a dopravní-
ho značení 

40 tis. 
Rozpočet 
obce 

2015 
Obec 
Ohraze-
nice 

V realizaci 

D3.1 Existence schvá-
lených dopravních 
pasportů „MK“ a „DZ“ 
ve většině obcí ORP 
Turnov 

Obec Kobyly – 
zhotovení pasportu 
místních komuni-
kací a dopravního 
značení 

70 tis. 
Rozpočet 
obce + 
dotace 

2016-2017 
Obec 
Kobyly 

Záměr 

D4.1 Zajistit kvalitní 
stav komunikací 
v majetku obce 

Obec Holenice – 
realizace cca 1tis. 
m2 celoplošných 
oprav na MK 

  2016 
Obec 
Holenice 

 

D4.1 Zajistit kvalitní 
stav komunikací 
v majetku obce 

Obec Jenišovice – 
oprava a úprava 
komunikace k ZŠ  

1,4 mil. 
Rozpočet 
obce 

2016 
Obec 
Jenišovi-
ce 

Projekt 

D4.1 Zajistit kvalitní 
stav komunikací 
v majetku obce 

Obec Jenišovice – 
oprava komunika-
ce ke kostelu Sv. 
Jiří 

400 tis.  
Rozpočet 
obce 

2016 
Obec 
Jenišovi-
ce 

Projekt 

D4.1 Zajistit kvalitní 
stav komunikací 
v majetku obce 

Obec Jenišovice – 
oprava komunika-
ce pod ZŠ 

1,1 mil. 
Rozpočet 
obce 

2016 
Obec 
Jenišovi-
ce 

Projekt 

D4.1 Zajistit kvalitní 
stav komunikací 
v majetku obce 

Obec Ktová – 
celoplošné opravy 
na cca 6tis. m2 MK 

1 mil. 
Rozpočet 
obce 

2015-2016 
Obec 
Ktová 
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D4.1 Zajistit kvalitní 
stav komunikací 
v majetku obce 

Město Rovensko 
p. T. – opatření 
dvou ks doprav-
ních zrcadel 

 
Rozpočet 
města 

2016 

Město 
Roven-
sko p. 
Troskami 

Záměr 

D4.1 Zajistit kvalitní 
stav komunikací 
v majetku obce 

Obec Malá Skála – 
oprava a úprava 
komunikací v Mu-
kařově  

2 mil.  
Rozpočet 
obce + 
dotace 

2016 
Obec 
Malá 
Skála 

Záměr  

D4.1 Zajistit kvalitní 
stav komunikací 
v majetku obce 

Obec Malá Skála – 
oprava a úprava 
komunikace na 
Záborčí  

2 mil. 
Rozpočet 
obce + 
dotace 

2017 
Obec 
Malá 
Skála 

Záměr  

D4.1 Zajistit kvalitní 
stav komunikací 
v majetku obce 

Obec Malá Skála – 
celoplošné opravy 
na MK v rozsahu 
2000 m2 

 
Rozpočet 
obce 

2016 
Obec 
Malá 
Skála 

Záměr 

D4.1 Zajistit kvalitní 
stav komunikací 
v majetku obce 

Obec Malá Skála – 
stezka pro pěší a 
cyklisty – Malá 
Skála (od parko-
viště) - Líšný 

1,5 mil. 
Rozpočet 
obce + 
dotace 

2016-2017 
Obec 
Malá 
Skála 

Záměr 

D4.1 Zajistit kvalitní 
stav komunikací 
v majetku obce 

Obec Svijanský 
Újezd – realizace 
celoplošných 
oprav na MK 
v rozsahu 1300 m2 

  2016 
Obec 
Svijanský 
Újezd 

 

D4.1 Zajistit kvalitní 
stav komunikací 
v majetku obce 

Obec Lažany – 
osazení 1 ks tech-
nického příslušen-
ství komunikace 

  2016 
Obec 
Lažany 

Záměr 

D4.1 Zajistit kvalitní 
stav komunikací 
v majetku obce 

Obec Lažany – 
realizace celoploš-
ných oprav na MK 
v rozsahu 200 m2 

  2016 
Obec 
Lažany 

 

D4.1 Zajistit kvalitní 
stav komunikací 
v majetku obce 

Obec Rakousy – 
realizace celoploš-
ných oprav 
v rozsahu 1000 m2 

2 mil. 
Rozpočet 
obce + 
dotace 

2016-2017 
Obec 
Rakousy 

Projekt 

D4.1 Zajistit kvalitní 
stav komunikací 
v majetku obce 

Město Rovensko 
p. T. – oprava MK 
Křečovice (2500 
m2) 

1,5 mil. 
Rozpočet 
města + 
dotace 

2016 

Město 
Roven-
sko p. 
Troskami 

 

D4.1 Zajistit kvalitní 
stav komunikací 
v majetku obce 

Obec Loučky – 
Osazení dopravní-
ho značení (vyjde 
z pasportu 2016) 

 Dotace 2017 
Obec 
Loučky 

Záměr 

D4.1 Zajistit kvalitní 
stav komunikací 
v majetku obce 

Obec Ohrazenice 
– oprava komuni-
kace U okálů a U 
laboratoře 

 
Rozpočet 
obce + 
dotace 

2016-2018 
Obec 
Ohraze-
nice 

Záměr 

4.1. Zajistit kvalitní 
stav komunikací 
v majetku obce 

Obec Hrubá Skála 
– oprava a úprava 
komunikace Hna-
nice 

350 tis. 
Rozpočet 
obce 

2015 
Obec 
Hrubá 
Skála 

Projekt, reali-
zace 9/2015 
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D4.1 Zajistit kvalitní 
stav komunikací 
v majetku obce 

Obec Hrubá Skála 
– obnova doprav-
ního značení a 
zařízení  
- obnova + nové 
dopravní značky 

 
Rozpočet 
obce + 
dotace 

2015-2016 
Obec 
Hrubá 
Skála 

Dle Pasportu 
- záměr 

D4.1 Zajistit kvalitní 
stav komunikací 
v majetku obce 

Obec Tatobity – 
realizace cca 8km 
celoplošných 
oprav na MK 

 
Rozpočet 
obce + 
dotace 

2016-2020 
Obec 
Tatobity 

Záměr 

D4.1 Zajistit kvalitní 
stav komunikací 
v majetku obce 

Obec Svijanský 
Újezd – realizace 
celoplošných 
oprav na MK 
v rozsahu 1300 m2 
-dopravní značení 
na místních komu-
nikacích 
-pasporty místních 
komunikací 
-oprava místních 
komunikací 

  2016-2020 
Obec 
Svijanský 
Újezd 

 

D4.1 Zajistit kvalitní 
stav komunikací 
v majetku obce 

Obec Radostná p. 
K. – realizace ce-
loplošných oprav 
v rozsahu 3000 m2 

 
Rozpočet 
obce + 
dotace 

2016-2020 

Obec 
Radostná 
p. Kozá-
kovem 

Záměr 

D4.1 Zajistit kvalitní 
stav komunikací 
v majetku obce 

Obec Příšovice – 
opravy místních 
komunikací 

2,7 mil. 
Rozpočet 
obce 

2015 
Obec 
Příšovice 

Projektový 
záměr připra-
ven k realiza-
ci 

D4.1 Zajistit kvalitní 
stav komunikací 
v majetku obce 

Obec Příšovice – 
oprava silnice 
II/610 

 Kraj 2016 
Obec 
Příšovice 

Projektový 
záměr připra-
ven 
k realizaci 

D4.1 Zajistit kvalitní 
stav komunikací 
v majetku obce 

Město Turnov – 
rekonstrukce Mar-
kovy ul. 

10 mil. 
Rozpočet 
města 

2016+ 
Město 
Turnov 

Záměr 

D4.1 Zajistit kvalitní 
stav komunikací 
v majetku obce 

Město Turnov – 
rekonstrukce Pe-
kařovy ul. 

2,7 mil. 
Rozpočet 
města 

2016+ 
Město 
Turnov 

Záměr 

D4.1 Zajistit kvalitní 
stav komunikací 
v majetku obce 

Město Turnov – 
rekonstrukce Ko-
menského ul. 

12-15 
mil.  

Rozpočet 
města 

2016+ 
Město 
Turnov 

Záměr 

D4.1 Zajistit kvalitní 
stav komunikací 
v majetku obce 

Město Turnov – 
rekonstrukce ul. 
Trávnice – zadní 
část. 

4,4 mil. 
Rozpočet 
města 

2016+ 
Město 
Turnov 

Záměr 

D4.1 Zajistit kvalitní 
stav komunikací 
v majetku obce 

Město Turnov – 
rekonstrukce ul. 
Boženy Němcové 

2,2 mil. 
Rozpočet 
města 

2016+ 
Město 
Turnov 

Záměr 

D4.1 Zajistit kvalitní 
stav komunikací 
v majetku obce 

Město Turnov – 
rekonstrukce ul. 
Zelená cesta 

20 mil. 
Rozpočet 
města 

2016+ 
Město 
Turnov 

Záměr 

D4.1 Zajistit kvalitní 
stav komunikací 
v majetku obce 

Město Turnov – 
oprava komunika-
ce Pelešany par-
koviště pod Vald-
štejnem 

 
Rozpočet 
města 

2016+ 
Město 
Turnov 

Záměr 
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D4.1 Zajistit kvalitní 
stav komunikací 
v majetku obce 

Město Turnov – 
komunikace Hru-
boskalská, slouží 
jako spojka Křišťá-
lová a Hruboskal-
ská 

 
Rozpočet 
města 

2016+ 
Město 
Turnov 

Záměr 

D4.1 Zajistit kvalitní 
stav komunikací 
v majetku obce 

Město Turnov – 
komunikace Buko-
vina na Hranici 

 
Rozpočet 
města 

2016+ 
Město 
Turnov 

Záměr 

D4.1 Zajistit kvalitní 
stav komunikací 
v majetku obce 

Město Turnov – 
Mokřiny, jediná 
přístupová komu-
nikace do osady 
pro 6 domů+ chaty 

 
Rozpočet 
města 

2016+ 
Město 
Turnov 

Záměr 

D4.1 Zajistit kvalitní 
stav komunikací 
v majetku obce 

Město Turnov – 
Mírová, jediná 
přístupová komu-
nikace pro 63 domů 

 
Rozpočet 
města 

2016+ 
Město 
Turnov 

Záměr 

D4.1 Zajistit kvalitní 
stav komunikací 
v majetku obce 

Město Turnov – 
komunikace U 
lomu dešťová ka-
nalizace 

 
Rozpočet 
města 

2016+ 
Město 
Turnov 

Záměr 

D4.1 Zajistit kvalitní 
stav komunikací 
v majetku obce 

Město Turnov – 
1. polovina ul. Z. 
Nejedlého propoj-
ka do Jeronýmovy 

 
Rozpočet 
města 

2016+ 
Město 
Turnov 

Záměr 

D4.1 Zajistit kvalitní 
stav komunikací 
v majetku obce 

Město Turnov – 
cesta Kobylka  

 
Rozpočet 
města 

2016+ 
Město 
Turnov 

Záměr 

D4.1 Zajistit kvalitní 
stav komunikací 
v majetku obce 

Město Turnov – 
úprava zpevněné 
plochy COOP Da-
liměřice 

 
Rozpočet 
města 

2016+ 
Město 
Turnov 

Záměr 

D4.1 Zajistit kvalitní 
stav komunikací 
v majetku obce 

Město Turnov – 
cesta Durychov k 
Dědečkovým, jedi-
ná přístupová ces-
ta 

 
Rozpočet 
města 

2016+ 
Město 
Turnov 

Záměr 

D4.1 Zajistit kvalitní 
stav komunikací 
v majetku obce 

Město Turnov – 
Malý Rohozec -
Ohrazenice spojo-
vací komunikace 

 
Rozpočet 
města 

2016+ 
Město 
Turnov 

Záměr 

D4.1 Zajistit kvalitní 
stav komunikací 
v majetku obce 

Obec Pěnčín –  
úprava účelové 
komunikace Rud-
lant p.p.č. 689  

 
Rozpočet 
obce 

2016-2017 
Obec 
Pěnčín 

Záměr 

D4.1 Zajistit kvalitní 
stav komunikací 
v majetku obce 

Obec Pěnčín –  
úprava MK Střížo-
vice - Loužek 

 
Rozpočet 
obce 

2016-2017 
Obec 
Pěnčín 

Záměr 

D4.1 Zajistit kvalitní 
stav komunikací 
v majetku obce 

Obec Pěnčín –  
obnova polní cesty 
Albrechtice -
Vlastibořice  

 
Rozpočet 
obce 

2017-2018 
Obec 
Pěnčín 

Záměr 

D4.1 Zajistit kvalitní 
stav komunikací 
v majetku obce 

Obec Pěnčín –  
úprava účelové 
komunikace Pěn-
čín p.p.č. 988 

 
Rozpočet 
obce 

2017-2018 
Obec 
Pěnčín 

Záměr 
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D4.1 Zajistit kvalitní 
stav komunikací 
v majetku obce 

Obec Pěnčín –  
zklidnění dopravy 
v obci  

 
Rozpočet 
obce 

2018 
Obec 
Pěnčín 

Záměr 

D4.1 Zajistit kvalitní 
stav komunikací 
v majetku obce 

Obec Sychrov – 
opravy a rekon-
strukce obecních 
komunikací 

5 mil. 
Rozpočet 
obce + 
dotace 

2017-2024 
Obec 
Sychrov 

Záměr 

D4.1 Zajistit kvalitní 
stav komunikací 
v majetku obce 

Obec Sychrov – 
oprava mostů přes 
železnici a říčku 
Mohelku 

800 tis. 
Rozpočet 
obce + 
dotace 

2016–2024 
Obec 
Sychrov 

Záměr 

D4.1 Zajistit kvalitní 
stav komunikací 
v majetku obce 

Obec Paceřice –  
oprava komunika-
ce p.č. 507/1 ko-
munikace náves - 
čerpací stanice. 
(Spolufinancování 
s TEROP, s.r.o. a 
majitelem čerpací 
stanice.) 

 
Spolufi-
nancová-
ní 

2016 
Obec 
Paceřice 

Záměr 

D4.1 Zajistit kvalitní 
stav komunikací 
v majetku obce 

Obec Paceřice –  
rekonstrukce ko-
munikace p.č. 
618/1 (rekonstrukci 
bude předcházet 
oprava vodovodní-
ho potrubí) 

 
Rozpočet 
obce 

2016 
Obec 
Paceřice 

Záměr 

D4.1 Zajistit kvalitní 
stav komunikací 
v majetku obce 

Obec Paceřice –  
doplnění doprav-
ního značení, pře-
devším na cestě 
C20B u vjezdu z 
obce Žďárek, 
včetně osazení 
sklopných zábran 
zamezujících vjez-
du 

 
Rozpočet 
obce 

2016 
Obec 
Paceřice 

Záměr 

D4.1 Zajistit kvalitní 
stav komunikací 
v majetku obce 

Obec Kobyly – 
opravy místních 
komunikací celo-
plošně 

5 mil. 
Rozpočet 
obce 
+dotace 

2016-2020 
Obec 
Kobyly 

Záměr 

D4.2 Pořídit žací tech-
niku pro obce, které 
tuto problematiku vní-
mají jako potřebnou 

Obec Malá Skála – 
nákup mulčovací-
ho stroje za traktor 

50 tis. 
Rozpočet 
obce 

2015-2016 
Obec 
Malá 
Skála 

Připravenost 
60% 

D4.2 Pořídit žací tech-
niku pro obce, které 
tuto problematiku vní-
mají jako potřebnou 

Obec Sychrov – 
nákup štěpkovací-
ho stroje  

300 tis. 
Rozpočet 
obce + 
dotace 

2016 
Obec 
sychrov 

Studie 

D4.2 Pořídit žací tech-
niku pro obce, které 
tuto problematiku vní-
mají jako potřebnou 

Obec Radostná p. 
K. – nákup příko-
pového ramene na 
Multicar M 31 

550 tis. 
Rozpočet 
obce + 
dotace 

2016-2018 

Obec 
Radostná 
p. Kozá-
kovem 

Záměr 
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7.2. Potenciální zdroje financování (zdroj SMO ČR) 

Tabulka 8 Zdroje financování ŠKOLSTVÍ 

  Oblast spolupráce OP Prioritní osa (název) Specifický cíl (název) 
Koordinace s ostatními OP, nástroji EU a ná-
rodními nástroji 

1 
Společná realizace 
školních a mimoškol-
ních aktivit 

OP VVV 

PO 3 Rovný přístup ke kva-
litnímu předškolnímu, pri-
márnímu a sekundárnímu 
vzdělávání 

SC3 Rozvoj systému strategického 
řízení a hodnocení kvality ve vzdělá-
vání; TC 10, IP 1 

PO 3 – SC 3 - Výzva Místní akční plány rozvoje 
vzdělávání - cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v 
mateřských a základních školách - povede k sys-
témovému zlepšení řízení mateřských a základních 
škol;  

2 
Společné nákupy 
služeb, zařízení, ad-
ministrativa, atd. 

OP VVV 

PO 3 Rovný přístup ke kva-
litnímu předškolnímu, pri-
márnímu a sekundárnímu 
vzdělávání 

SC3 Rozvoj systému strategického 
řízení a hodnocení kvality ve vzdělá-
vání; TC 10, IP 1 

PO 3 – SC 3 - Výzva Místní akční plány rozvoje 
vzdělávání - zde se budou mj. sledovat potřeby škol 
v oblasti materiálně technického vybavení. Součástí 
aktivit může být společné plánování investičních 
akcí, které území bude chtít podpořit z IROP.  

3 
Kapacita MŠ, kapaci-
ta ZŠ, využití volných 
prostor, letní provoz 

IROP 

PO2  Zkvalitnění veřejných 
služeb a podmínek života pro 
obyvatele regionů; PO 4 
Komunitně vedený místní 
rozvoj 

SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti 
infrastruktury pro vzdělávání a celo-
životní učení; SC 4.1 Posílení komu-
nitně vedeného místního rozvoje za 
účelem zvýšení kvality života ve ven-
kovských oblastech a aktivizace 
místního potenciálu. 

Komplementární s národním nástrojem "Program 
Rozvoj výukových kapacit MŠ a ZŠ zřizovaných 
územně samosprávnými celky". Hlavním cílem 
programu je napomoci zajištění dostupných kapacit 
MŠ a ZŠ (zejména I. stupně). 

4 
Spolupráce při žá-
dosti o dotace 

OP VVV 

PO 3 Rovný přístup ke kva-
litnímu předškolnímu, pri-
márnímu a sekundárnímu 
vzdělávání 

SC3 Rozvoj systému strategického 
řízení a hodnocení kvality ve vzdělá-
vání; TC 10, IP 1 

PO 3 – SC 3 - Výzva Místní akční plány rozvoje 
vzdělávání - společné plánování partnerských akti-
vit pro řešení místně specifických problémů a po-
třeb.  

5 

Společná setkání 
ředitelů, pedagogů, 
vzdělávání, konferen-
ce 

OP VVV 

PO 3 Rovný přístup ke kva-
litnímu předškolnímu, pri-
márnímu a sekundárnímu 
vzdělávání 

SC 2 Zlepšení kvality vzdělávání a 
výsledků žáků v klíčových kompeten-
cích; SC3 Rozvoj systému strategic-
kého řízení a hodnocení kvality ve 
vzdělávání; SC 5 Zvýšení kvality 
vzdělávání a odborné přípravy včet-
ně posílení jejich relevance pro trh 
práce 

OP VVV – PO 3 – SC 5, SC 1, SC 2 - Výzva "Bu-
dování kapacit pro rozvoj škol I" - podpora vzájem-
ného učení škol a pedagogů formou síťování, pod-
pora škol v roli "regionálních center" jako podpůrná 
síť pro realizaci aktivit plynoucích z MAP;  

6 
Školní psycholog, 
logoped, společný 
pedagog,  pedagog 

OP VVV 
PO 3 Rovný přístup ke kva-
litnímu předškolnímu, pri-
márnímu a sekundárnímu 

IP 2 SC 1 Kvalitní podmínky pro in-
kluzívní vzdělávání  

SC 1 - IP 2 TC 9 - Podpora budování kapacit pro 
inkluzivní vzdělávání - systémové zkvalitnění peda-
gogicko-psychologického poradenství; zefektivnění 
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jazyků - rodilí mluvčí vzdělávání činnosti školských poradenských zařízení a praco-
višť - spolupráce s MŠ, ZŠ, vzdělávání pedagogic-
kých pracovníků k aplikaci podpůrných opatření v 
praxi; 

7 

Rozvoj partnerství v 
rámci ORP, mimo 
ORP, přeshraniční 
spolupráce, podnika-
telské subjekty 

OP VVV 

PO 3 Rovný přístup ke kva-
litnímu předškolnímu, pri-
márnímu a sekundárnímu 
vzdělávání 

Řešeno synergicky v IP 2/ SC 1 Kva-
litní podmínky pro inkluzívní vzdělá-
vání, SC 2 Zlepšení kvality vzdělává-
ní a výsledků žáků v klíčových kom-
petencích a SC 3 Rozvoj systému 
strategického řízení a hodnocení 
kvality ve vzdělávání 

Komplementární s jiným nástrojem EU "Erasmus+" 
a to v oblasti mezinárodních návštěv, inspirací a 
vytváření modelů pro řešení v mezinárodní spolu-
práci, přenosu dobré praxe ze zahraničí, vzdělávání 
pedagogických pracovníků a mezinárodního part-
nerství škol a vzdělávacích organizací v rozvoji 
různých typů vzdělávání a učení, podnikavosti a 
spolupráce škol a zaměstnavatelů.  

8 
Informační portál, 
regionální identita 

OP VVV 

PO 3 Rovný přístup ke kva-
litnímu předškolnímu, pri-
márnímu a sekundárnímu 
vzdělávání 

SC3 Rozvoj systému strategického 
řízení a hodnocení kvality ve vzdělá-
vání; TC 10 

PO 3 – SC 3 - Výzva Místní akční plány rozvoje 
vzdělávání - znamená mj. společné informování, 
vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro 
řešení místně specifických problémů a potřeb, 
zlepšení spolupráce v území a využívání místních 
mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a 
žáků a ke zlepšení spolupráce s rodiči; rozvoj kul-
turního povědomí a vyjádření dětí a žáků;   

9 
Chůvy, jeselská zaří-
zení, dětské skupiny 

OP Z 
PO 1 Podpora zaměstnanos-
ti a adaptability pracovní síly 

IP 1 SC 1 Zvýšit zaměstnanost pod-
pořených osob, zejména starších, 
mladších, nízkokvalifikovaných a 
znevýhodněných (podporou služeb 
péče o děti, např. vznik dětských 
skupin, za účelem umožnění návratu 
rodičů do zaměstnání) 

Komplementární s IROP - investice do infrastruktu-
ry - PO2  Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek 
života pro obyvatele regionů - SC 2.4 Zvýšení kvali-
ty a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a 
celoživotní učení 

10 
Kvalita vzdělávání, 
změna RVP, nové 
osnovy, jazyky 

OP VVV 

PO 3 Rovný přístup ke kva-
litnímu předškolnímu, pri-
márnímu a sekundárnímu 
vzdělávání 

SC 2 Zlepšení kvality vzdělávání a 
výsledků žáků v klíčových kompeten-
cích 

PO 3 – SC 3 - Výzva Místní akční plány rozvoje 
vzdělávání - spolupráce povede ke kvalitnímu říze-
ní škol, sdílenému porozumění cíli: orientace na 
kvalitní a inkluzivní vzdělávání; 
  

11 
Mikrobus, dopravní 
obslužnost, spádo-
vost 

OP VVV 

PO 3 Rovný přístup ke kva-
litnímu předškolnímu, pri-
márnímu a sekundárnímu 
vzdělávání 

SC3 Rozvoj systému strategického 
řízení a hodnocení kvality ve vzdělá-
vání; TC 10 

PO 3 – SC 3 - Výzva Místní akční plány rozvoje 
vzdělávání - zde se budou mj. sledovat potřeby škol 
v oblasti dostupnosti kvalitního vzdělávání každého 
dítěte/žáka v inkluzívní škole, 

12 Svazková škola OP VVV 
PO 3 Rovný přístup ke kva-
litnímu předškolnímu, pri-
márnímu a sekundárnímu 

SC3 Rozvoj systému strategického 
řízení a hodnocení kvality ve vzdělá-
vání; TC 10 

PO 3 – SC 5, SC 1, SC 2 - Výzva "Budování kapa-
cit pro rozvoj škol I" - podpora základních škol v roli 
"regionálních center" pro vybraná témata, např. 
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vzdělávání svazkové školy; 

13 
Inkluze, vzdělávání 
žáků se SVP 

OP VVV 

PO 3 Rovný přístup ke kva-
litnímu předškolnímu, pri-
márnímu a sekundárnímu 
vzdělávání 

 IP 3 SC 1 Sociální integrace dětí a 
žáků včetně začleňování romských 
dětí do vzdělávání; TC9 - Podpora 
sociálního začleňování a boj proti 
chudobě a diskriminaci 

Komplementarita: Sociální začleňování a boj s chu-
dobou IROP, OP Z; dopad prioritně na obce, na 
kterých leží sociálně vyloučené lokality 

14 Komunitní škola OP VVV 

PO 3 Rovný přístup ke kva-
litnímu předškolnímu, pri-
márnímu a sekundárnímu 
vzdělávání 

SC 2 Zlepšení kvality vzdělávání a 
výsledků žáků v klíčových kompeten-
cích; SC3 Rozvoj systému strategic-
kého řízení a hodnocení kvality ve 
vzdělávání; SC 5 Zvýšení kvality 
vzdělávání a odborné přípravy včet-
ně posílení jejich relevance pro trh 
práce 

PO 3 – SC 5, SC 1, SC 2 - Výzva "Budování kapa-
cit pro rozvoj škol I" - podpora základních škol v roli 
"regionálních center" pro vybraná témata např. 
komunitní školy 

16 Legislativa OP VVV 

PO 3 Rovný přístup ke kva-
litnímu předškolnímu, pri-
márnímu a sekundárnímu 
vzdělávání 

SC3 Rozvoj systému strategického 
řízení a hodnocení kvality ve vzdělá-
vání; TC 10, IP 1 

 

17 
Zachování MŠ, za-
chování ZŠ 

OP 
VVV; 
IROP 

PO 3 Rovný přístup ke kva-
litnímu předškolnímu, pri-
márnímu a sekundárnímu 
vzdělávání; PO2  Zkvalitnění 
veřejných služeb a podmínek 
života pro obyvatele regionů 

SC3 Rozvoj systému strategického 
řízení a hodnocení kvality ve vzdělá-
vání, TC 10, IP 1; SC 2.4 Zvýšení 
kvality a dostupnosti infrastruktury 
pro vzdělávání a celoživotní učení 

Komplementární s národním nástrojem "Program 
Rozvoj výukových kapacit MŠ a ZŠ zřizovaných 
územně samosprávnými celky". Hlavním cílem 
programu je napomoci zajištění dostupných kapacit 
MŠ a ZŠ (zejména I. stupně). 

 

 

Tabulka 9 Zdroje financování ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

  Oblast spolupráce OP Prioritní osa (název) Specifický cíl (název) Příklady podporovaných aktivit 

1 Osvěta 
Krajské 
dotační 
programy 

EVVO   webové stránky jednotlivých krajských úřadů 

2 
Nakládání s biood-
pady 

OPŽP 
3. Odpady a materiálové 
toky, ekologické zátěže a 
rizika 

3.2 - Zvýšit podíl materiálového a 
energetického využití odpadů 

http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/3-2-zvysit-
podil-materialoveho-a-energetickeho-vyuziti-
odpadu?id=19  

http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/3-2-zvysit-podil-materialoveho-a-energetickeho-vyuziti-odpadu?id=19
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/3-2-zvysit-podil-materialoveho-a-energetickeho-vyuziti-odpadu?id=19
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/3-2-zvysit-podil-materialoveho-a-energetickeho-vyuziti-odpadu?id=19
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3 
Třídění odpa-
dů/efektivita 

OPŽP 
3. Odpady a materiálové 
toky, ekologické zátěže a 
rizika 

3.1 - Prevence vzniku odpadů 
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/3-1-
prevence-vzniku-odpadu?id=29  

3.2 - Zvýšit podíl materiálového a 
energetického využití odpadů 

http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/3-2-zvysit-
podil-materialoveho-a-energetickeho-vyuziti-
odpadu?id=19  

4 Vyjednávací pozice Není podporováno   

5 
Sběrné dvory/sběrná 
místa 

OPŽP 
3. Odpady a materiálové 
toky, ekologické zátěže a 
rizika 

3.2 - Zvýšit podíl materiálového a 
energetického využití odpadů 

http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/3-2-zvysit-
podil-materialoveho-a-energetickeho-vyuziti-
odpadu?id=19  

6 
Koncepce nakládání 
s odpady 

        

7 
Zařízení pro naklá-
dání s odpady 

OPŽP 
3. Odpady a materiálové 
toky, ekologické zátěže a 
rizika 

3.2 - Zvýšit podíl materiálového a 
energetického využití odpadů 

http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/3-2-zvysit-
podil-materialoveho-a-energetickeho-vyuziti-
odpadu?id=19  

8 
Černé skládky, staré 
ekologické zátěže 

OPŽP 
3. Odpady a materiálové 
toky, ekologické zátěže a 
rizika 

3.3 - Rekultivace staré skládky 
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/3-3-
rekultivovat-stare-skladky?id=20  

3.4 - Dokončit inventarizaci a od-
stranit ekologické zátěže 

http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/3-4-
dokoncit-inventarizaci-a-odstranit-ekologicke-
zateze?id=22 

9 
Legislativa a admi-
nistrativa 

Není podporováno   

10 
Materiálové a ener-
getické využití odpa-
du 

OPŽP 
3. Odpady a materiálové 
toky, ekologické zátěže a 
rizika 

3.2 - Zvýšit podíl materiálového a 
energetického využití odpadů 

http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/3-2-zvysit-
podil-materialoveho-a-energetickeho-vyuziti-
odpadu?id=19  

 
 

Tabulka 10 Zdroje financování SOCIÁLNÍ OBLAST 

  Oblast spolupráce OP Prioritní osa (název) Specifický cíl (název) 

1 
Informační kam-
paň/komunikační 
platforma 

OPZ IP 2.1 
SC 1 Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve 
společnosti a na trhu práce 

OPZ IP 2.2 SC 1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb pro rodiny s dětmi a dalších navazují-

http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/3-1-prevence-vzniku-odpadu?id=29
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/3-1-prevence-vzniku-odpadu?id=29
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/3-2-zvysit-podil-materialoveho-a-energetickeho-vyuziti-odpadu?id=19
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/3-2-zvysit-podil-materialoveho-a-energetickeho-vyuziti-odpadu?id=19
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/3-2-zvysit-podil-materialoveho-a-energetickeho-vyuziti-odpadu?id=19
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/3-2-zvysit-podil-materialoveho-a-energetickeho-vyuziti-odpadu?id=19
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/3-2-zvysit-podil-materialoveho-a-energetickeho-vyuziti-odpadu?id=19
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/3-2-zvysit-podil-materialoveho-a-energetickeho-vyuziti-odpadu?id=19
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/3-2-zvysit-podil-materialoveho-a-energetickeho-vyuziti-odpadu?id=19
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/3-2-zvysit-podil-materialoveho-a-energetickeho-vyuziti-odpadu?id=19
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/3-2-zvysit-podil-materialoveho-a-energetickeho-vyuziti-odpadu?id=19
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/3-3-rekultivovat-stare-skladky?id=20
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/3-3-rekultivovat-stare-skladky?id=20
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/3-2-zvysit-podil-materialoveho-a-energetickeho-vyuziti-odpadu?id=19
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/3-2-zvysit-podil-materialoveho-a-energetickeho-vyuziti-odpadu?id=19
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/3-2-zvysit-podil-materialoveho-a-energetickeho-vyuziti-odpadu?id=19
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cích služeb podporujících sociální začleňování 

OPZ IP 3.1 
SC 1 Zvýšit efektivitu sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech 
OPZ 

2 Komunitní plán 

OPZ IP 2.1 
SC 1 Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve 
společnosti a na trhu práce 

OPZ IP 2.2 
SC 1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb pro rodiny s dětmi a dalších navazují-
cích služeb podporujících sociální začleňování 

3 Pečovatelská služba 

OPZ IP 2.1 
SC 1 Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve 
společnosti a na trhu práce 

OPZ IP 2.2 
SC 1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb pro rodiny s dětmi a dalších navazují-
cích služeb podporujících sociální začleňování 

4 Zařízení pro seniory       

5 Granty OPZ IP 3.1 
SC 1 Zvýšit efektivitu sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech 
OPZ 

6 Sociální bydlení 

OPZ IP 2.1 
SC 1 Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve 
společnosti a na trhu práce 

OPZ IP 2.2 
SC 1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb pro rodiny s dětmi a dalších navazují-
cích služeb podporujících sociální začleňování 

IROP 

PO 2 Zkvalitnění 
veřejných služeb a 
podmínek života pro 
obyvatele regionů 

SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi 

7 

Nabídka služeb OPZ IP 2.1 
SC 1 Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve 
společnosti a na trhu práce 

  IROP 

PO 2 Zkvalitnění 
veřejných služeb a 
podmínek života pro 
obyvatele regionů 

SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi 

8 
Nízkoprahové zaří-
zení 

OPZ IP 2.1 
SC 1 Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve 
společnosti a na trhu práce 

9 Dobrovolnictví 

OPZ IP 2.1 
SC 1 Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve 
společnosti a na trhu práce 

OPZ IP 2.2 
SC 1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb pro rodiny s dětmi a dalších navazují-
cích služeb podporujících sociální začleňování 

10 Sociální podnikání 
OPZ IP 1.1  

SC 1 Zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, mladších, nízkokvalifikovaných a 
znevýhodněných 

OPZ IP 2.1 SC 2 Rozvoj sektoru sociální ekonomiky 



51 

 

IROP 

PO 2 Zkvalitnění 
veřejných služeb a 
podmínek života pro 
obyvatele regionů 

SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání 

OPZ IP 2.3 (MAS) 
SC 1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňo-
vání ve venkovských oblastech 

IROP 

PO 4 Komunitně 
vedený místní rozvoj 
4.1 Posílení komunit-
ně vedeného místní-
ho rozvoje za účelem 
zvýšení kvality života 
ve venkovských ob-
lastech a aktivizace 
místního potenciálu 
(MAS) 

SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi SC 2.2 Vznik nových a 
rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání 

11 Aktivizace seniorů 

OPZ IP 2.1 
SC 1 Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve 
společnosti a na trhu práce 

OPZ IP 3.1 
SC 1 Zvýšit efektivitu sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech 
OPZ 

12 Kapacita       

13 Chráněné bydlení 

OPZ IP 2.1 
SC 1 Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve 
společnosti a na trhu práce 

OPZ IP 2.2 
SC 1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb pro rodiny s dětmi a dalších navazují-
cích služeb podporujících sociální začleňování 

IROP 

PO 2 Zkvalitnění 
veřejných služeb a 
podmínek života pro 
obyvatele regionů 

SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi 

14 Mobilita       

15 Odlehčovací služba OPZ IP 2.2 
SC 1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb pro rodiny s dětmi a dalších  navazují-
cích služeb podporujících sociální začleňování 

16 Legislativa       

17 Noclehárna OPZ IP 2.1 
SC 1 Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve 
společnosti a na trhu práce 

18 Prostupné bydlení OPZ IP 2.1 
SC 1 Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve 
společnosti a na trhu práce 
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19 Provázanost 

OPZ IP 2.1 
SC 1 Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve 
společnosti a na trhu práce 

OPZ IP 2.2 
SC 1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb pro rodiny s dětmi a dalších  navazují-
cích služeb podporujících sociální začleňování 

IROP 

PO 2 Zkvalitnění 
veřejných služeb a 
podmínek života pro 
obyvatele regionů 

SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi 

20 Poradna OPZ IP 2.1 
SC 1 Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve 
společnosti a na trhu práce 

21 Krizové bydlení OPZ IP 2.1 
SC 1 Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve 
společnosti a na trhu práce 

22 Osvěta 

OPZ IP 2.2 
SC 1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb pro rodiny s dětmi a dalších  navazují-
cích služeb podporujících sociální začleňování 

OPZ IP 2.2 
SC 1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb pro rodiny s dětmi a dalších  navazují-
cích služeb podporujících sociální začleňování 

 
 
 
 
Pozn. Přílohy 8.3-8.6 jsou pouze v tištěné podobě 

 

7.3. Zápis z jednání k přípravě akčního plánu ze dne 23. 7. 2015 

7.4. Zápis z jednání k přípravě akčního plánu ze dne 30. 7. 2015 

7.5. Zápis z jednání k přípravě akčního plánu ze dne 4. 8. 2015 

7.6. Zápis ze závěrečného neformálního shromáždění zástupců ze dne 3. 9. 2015 
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8. Použité zkratky 

AP ............ akční plán 

DZ ............ dopravní značení 

ESF .......... Evropský sociální fond 

KP ............ komunitní plán / komunitní plánování 

KPSS ....... Komunitní plán sociálních služeb 

k.ú. ........... katastrální území 

MK ........... místní komunikace 

MP ........... Marius Pedersen, a.s. 

MR ........... mikroregion 

PD ............ projektová dokumentace 

SKS .......... Severočeské komunální služby, s.r.o. 

SMO ČR ... Svaz měst a obcí České republiky 

SO ORP ... správní obvod obce s rozšířenou působností 

VZ ............ veřejná zakázka 

ZEVO ....... zařízení k energetickému využití odpadu 


