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Dosavadní aktualizace Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Kutná Hora
(dále. „AP SPRM“)

1. AKTUALIZACE AKČNÍHO PLÁNU STRATEGICKÉHO
PLÁNU ROZVOJE MĚSTA KUTNÁ HORA
ze dne 6. 12. 2005
PROJEKTY K VYŘAZENÍ:

C.4.2. Projekt likvidace PET lahví a pneumatik
ODŮVODNĚNÍ:

Dle provedeného průzkumu je nedostatečný objem zdrojů vyuţitelného odpadu pouze
z regionu, tento odpad by se musel do Kutné Hory dováţet, coţ není pro město vhodné.
PROJEKTY K ÚPRAVĚ A DOPLNĚNÍ OBSAHU:
B.2.3. Kongresy a konference-rozšíření názvu a obsahu projektu
ODŮVODNĚNÍ:

Skutečností je, ţe o kongresovém cestovním ruchu se hovoří, pokud je více neţ 300
účastníků. Projekt je tedy navrţen k rozšíření o pořádání konferencí s menším počtem
účastníků neţ u kongresů.
Cíl B.1.4. Areál Klimeška- doplnění popisu projektu
Město připraví v návaznosti na studii projekt sportovně-rekreačního areálu Klimeška
(plavecký bazén, koupaliště, zimní stadion, venkovní amfiteátr, venkovní sportoviště), který
následně (podle finančních moţností) zrealizuje.

Cíl B.1.5. Záchytná parkoviště- doplnění a úprava popisu projektu
Na základě strategie optimálního turistického vyuţití města a v souladu se zpracovaným
dopravním generelem Centrální městské zóny připravit etapový projekt záchytných parkovišť
na obvodu historického jádra pro zájezdové autobusy a osobní vozidla (návaznost na účelové
parkoviště sportovně-rekreačního areálu Klimeška, parkoviště Na Valech, Jezuitská kolej,
Městské sady).
PROJEKTY SE ZMĚNOU NÁZVU:

B.2.1.Historie dobývání stříbra na Podzemní hornická stezka

3

3. aktualizace Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Kutná Hora

NOVÉ PROJEKTY AP SPRM:
Kritická oblast C. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA, RESIDENČNÍ FUNKCE
Záměr C.6. nový

Posilovat význam území uvnitř města, určených k rekreaci, sportu a dalším
společenským aktivitám

Cíl C.6.1.-nový

Obnova parku pod Vlašským dvorem

Město ve spolupráci s partnery připraví a postupně zrealizuje dle fin. moţností revitalizaci rozsáhlé
parkové plochy zeleně celoměstského významu, včetně rekonstrukce stavebních objektů a návrhu
nových objektů či projektů v jeho územně-významové souvislosti. Návrh optimálního vyuţití území
bude podporovat důraz na skloubení rekreační, společenské a kulturní funkce vůči dochovaným
historickým hodnotám prostředí za maximálního respektování a obnovení vazeb na Městskou
památkovou rezervaci a turistických tras města.
Kritická oblast C. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA, RESIDENČNÍ FUNKCE
Záměr C.2.

Zvyšovat úroveň dopravy ve městě, zkvalitňovat sítě komunikací na území
města, rozvíjet účelný a funkční systém MHD, řešit dopravu v klidu.

Cíl C.2.8.-nový

Rekonstrukce místních komunikací na území města

S vyuţitím dotačních titulů budou Městem postupně rekonstruovány místní komunikace na jeho
území.
Kritická oblast C. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA, RESIDENČNÍ FUNKCE
Záměr C.7-nový Zvýšit úroveň poskytovaných služeb v sociální oblasti života města a jeho okolí
Cíl C.7.1.-nový

Komunitní plán

Město ve spolupráci s partnery zpracuje programově-rozvojový dokument „Komunitní plán“přijatý
Zastupitelstvem města, slouţící jako podklad pro rozhodování k realizaci nových projektů a inv. akcí
k rozvoji sociálních sluţeb na základě skutečných potřeb.
Kritická oblast B. ROZVOJ TURISTICKÉHO PRŮMYSLU
Záměr B.2.

Připravit ve městě ucelenou nabídku programů a akcí – produktů pro
perspektivní cílové skupiny turistů ve spolupráci všech subjektů zapojených
do cestovního ruchu, a partnerských institucí

Cíl B.2.5.-nový

Kutná Hora magická

Muzeum alchymie ve spolupráci s Městem připraví a zrealizuje dle finančních možností
rekonstrukci budovy Sankturinovského domu pro účely rozšíření expozic Muzea alchymie a
lepšího funkčního využití prostoru NEJEN Muzeem alchymie včetně doprovodného programu.
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2. AKTUALIZACE AKČNÍHO PLÁNU STRATEGICKÉHO
PLÁNU ROZVOJE MĚSTA KUTNÁ HORA
ze dne 13. 5. 2008
PROJEKTY K VYŘAZENÍ:
Cíl A.4.1 Strukturovaná databáze objektů
Město zpracuje přehled budov, které lze nabízet pro účely podnikání ve sluţbách.
ODŮVODNĚNÍ: nelze personálně a kapacitně zabezpečit u jiných vlastníků budov a suplovat
činnosti realitních a zprostředkovatelských firem.
Cíl A.4.2 Analýza sektoru služeb
Město ve spolupráci s OHK připraví analýzu komerčních a veřejných sluţeb v Kutné Hoře
z hlediska poptávky i nabídky a bude ji pravidelně aktualizovat.
ODŮVODNĚNÍ: nedovoluje toto současně platná legislativa.

NOVÉ PROJEKTY AP SPRM:
Kritická oblast A. PODPORA PODNIKÁNÍ, ROZVOJ ZAMĚSTNANOSTI
Záměr A.5-nový

Vytvářet ve městě optimální podmínky pro využití nových investic za
současného souladu potřeb investorů a zvyšování kvality života obyvatel města

Město bude podporovat doprovodné aktivity při realizaci nových investic ve městě v oblasti
bydlení, dopravy, sluţeb a dalších sloţek ţivota obyvatel města formou trvale udrţitelného
rozvoje.
Kritická oblast C TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA, RESIDENČNÍ FUNKCE
Záměr C.2

Zvyšovat úroveň dopravy ve městě, zkvalitňovat sítě komunikací na území
města, rozvíjet účelný a funkční systém MHD, řešit dopravu v klidu.

Cíl C.2.9

Odlehčovací komunikace průmyslové zóny Na Rovinách

Město ve spolupráci se Středočeským krajem a investory průmyslové zóny Na Rovinách
zrealizuje odlehčovací komunikaci tak, aby provoz vozidel zabezpečující dopravní obsluţnost
pro tuto průmyslovou zónu v co nejmenší míře zatěţoval dopravu a obyvatele města.
Kritická oblast C TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA, RESIDENČNÍ FUNKCE
Záměr C.3

Cíl C 3.6

Zpracovat a uskutečnit reálný investiční záměr přípravy ploch pro výstavbu
bytových a rodinných domů, řešící majetkoprávní, technická, prostorová a
další hlediska

Realizace projektů Akčního plánu a Územní energetické
koncepce města Kutné Hory

Dle potřeby, priorit a finančních moţností města naplňování jednotlivých cílů programových
dokumentů města v oblasti vyuţití, tvorby a hospodaření s energiemi na území města.

5

3. aktualizace Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Kutná Hora

Cíl C 3.7

Lokalita pro bydlení Na Rovinách

Město bude podporovat přípravu lokality pro bydlení v blízkosti průmyslové zóny Na
Rovinách.

Kritická oblast C TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA, RESIDENČNÍ FUNKCE
Záměr C.5

Realizovat systém řešení odpadních, dešťových a přívalových vod

Cíl C 5.2

Rozšíření ČOV na Karlově a intenzifikace kanalizační sítě
v městě Kutná Hora

Město bude podporovat intenzifikaci kanalizační sítě včetně čističky odpadních vod pro
území města.
Kritická oblast C. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA, RESIDENČNÍ FUNKCE
Záměr C.6

Posilovat význam území uvnitř města, určených k rekreaci, sportu a dalším
společenským aktivitám

Cíl C 6.2

Obnova, rekonstrukce a výstavba zařízení pro sport, kulturu
a volnočasové aktivity obyvatel města a okolí

Kritická oblast C. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA, RESIDENČNÍ FUNKCE
Záměr C.7

Zvýšit úroveň poskytovaných služeb v sociální oblasti života města a jeho okolí

Cíl C 7.2

Realizace projektů komunitního plánu města Kutné Hory

Dle potřeby, priorit a finančních moţností města naplňování jednotlivých cílů programových
dokumentů města v sociálních oblastech ţivota města a nejbliţšího regionu.
Kritická oblast C TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA, RESIDENČNÍ FUNKCE
Záměr C.8-nový Revitalizovat významné historické objekty v centru města

Snahou města je podporovat a posilovat oţivování historického jádra města rekonstrukcemi
historických objektů nejenom pro účely bydlení, ale i pro společensko-kulturní účely i
v nadmístním rozsahu jejich vyuţití.
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3. AKTUALIZACE AKČNÍHO PLÁNU STRATEGICKÉHO
PLÁNU ROZVOJE MĚSTA KUTNÁ HORA
ze dne 30. 6. 2015
PROJEKTY K VYŘAZENÍ:
Cíl B.1.1.
Městské informační centrum v areálu Jezuitské koleje
Město ve spolupráci s Českým muzeem výtvarných umění zřídí v rekonstruovaném areálu
Jezuitské koleje svoje informační středisko.
ODŮVODNĚNÍ: Plnohodnotné turistické informační centrum funguje v tzv. „Domečku“ u
chrámu Sv. Barbory, další informační centrum není třeba
Cíl B.2.2.
Jak se stavěla katedrála
Průvodcovská sluţba realizuje v prostorech kaple Boţího těla projekt expozice „Jak se stavěla
katedrála“, zaměřený na okolnosti budování chrámu sv. Barbory.
ODŮVODNĚNÍ: Tento projekt koncipovala PSKH pro prostory kaple Boţího těla. Od r. 2012
převzalo správu objektu Kaple Boţího těla město Kutná Hora a následně tento objekt
pronajalo Římskokatolické církvi, která následně kontaktovala jednatelku PSKH ve věci
tohoto projektu. Římskokatolická farnost má plán, jak tento objekt oţivit s jiným záměrem.
NOVÉ PROJEKTY AP SPRM:

KRITICKÁ OBLAST A
PODPORA PODNIKÁNÍ, ROZVOJ ZAMĚSTNANOSTI
Záměr A.1.
Připravit ve městě podmínky pro vstup nových investorů za účelem posílení místní
ekonomiky a vzniku nových pracovních míst
Cíl A.1.2.
Zóna Karlov
Město investičně připraví rozvojovou zónu Karlov, zamýšlenou především jako prostor pro
drobnější (místní) investice; jde jak o vybavení infrastrukturou (kanalizací) a další související
přípravu (komunikace), tak o nabídku této investiční příleţitosti v rámci marketingu. Pozn.:
Půjde až o 20 ha, dnes se jedná o převod cca 10 ha z majetku Ministerstva obrany.
Město investičně připraví průmyslovou zónu Karlov včetně zabezpečení technické
vybaveností této zóny.

-nový text
Záměr A.6.
Využití a revitalizace stávajících výrobních areálů či budov na území města k novým
podnikatelským aktivitám či jiným účelům
-nový záměr
Cíl A.6.1.

Revitalizace areálu a využití objektů bývalé cihelny na provozovnu
Technických služeb Kutná Hora
Areál bývalé cihelny v části města Sedlec bude upraven na potřeby provozovny Technických
sluţeb Kutné Hory s.r.o. včetně příslušného administrativního centra, garáţových stání
komunální techniky, dílen, skladových ploch materiálu, odstavných ploch kontejnerů a
dalších nezbytných staveb a příslušenství potřebných k provozu této společnosti města.
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KRITICKÁ OBLAST B
ROZVOJ TURISTICKÉHO PRŮMYSLU
Záměr B.1.
Vytvořit ve městě kvalitou i kapacitou odpovídající zázemí pro návštěvníky
Cíl B.1.4.
Areál Klimeška
Město připraví v návaznosti na studii projekt sportovně-rekreačního areálu Klimeška
(plavecký bazén, koupaliště, zimní stadion), který následně (podle finančních moţností)
zrealizuje. Pozn.: je třeba do budoucna vyřešit užívání sousedícího objektu cukrovaru; důležitým
momentem je zohlednění bezpečnostních rizik v lokalitě.

Město připraví v návaznosti na studii projekt sportovněrekreačního areálu Klimeška (plavecký bazén, koupaliště, zimní stadion, venkovní amfiteátr,
venkovní sportoviště, sportovní hala), který následně (podle finančních moţností) zrealizuje.
-doplněn a upraven popis projektu:

Cíl B.1.4.a
Sportovní hala Klimeška
Realizace sportovní haly včetně sociálního zázemí s kapacitou minimálně 300 diváků.
Cíl B.1.5.
Záchytná parkoviště
Na základě strategie optimálního turistického vyuţití města a v souladu se zpracovaným
dopravním generelem Centrální městské zóny připravit etapový projekt záchytných parkovišť
na obvodu historického jádra pro zájezdové autobusy a osobní vozidla (návaznost na účelové
parkoviště sportovně-rekreačního areálu Klimeška, parkoviště Na Valech, Jezuitská kolej).
Na základě strategie optimálního turistického vyuţití města a v souladu se zpracovaným
dopravním generelem Centrální městské zóny připravit a následně postupně realizovat
etapový projekt záchytných parkovišť na obvodu historického jádra pro zájezdové autobusy a
osobní vozidla (návaznost na účelové parkoviště sportovně-rekreačního areálu Klimeška a
Městské sady či vyuţití dalších lokalit - klášter Sv. Voršily, Vyšatův lom).

-nový popis
Cíl B.1.5.a Parkoviště Vítězná - záchytné parkoviště pro autobusy a osobní vozidla vedle
Albertu
Město zrealizuje záchytné parkoviště pro městskou část Sedlec s jeho turisticky významnými
turistickými cíly (Kostnice, katedrála, muzeum tabáku).
Cíl B.1.5.b Parkoviště Hlavní nádraží- záchytné parkoviště pro osobní vozidla
Město podpoří či uskuteční realizaci parkoviště v blízkosti vlakového hlavního nádraţí
v Sedlci.
Cíl B.1.5.c Parkoviště Městské nádraží- záchytné parkoviště pro osobní vozidla
Město podpoří či uskuteční realizaci parkoviště v blízkosti vlakového městského nádraţí
v Kutné Hoře.
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Záměr B.2.
Připravit ve městě ucelenou nabídku programů a akcí – produktů pro perspektivní
cílové skupiny turistů ve spolupráci všech subjektů zapojených do cestovního ruchu
a partnerských institucí
Cíl B.2.6.
Rozšíření expozice Vlašského dvora
Rozšíření stávajících prostor Vlašského Dvora pro účely turismu o půdní a sklepní prostory
objektu, jejich zpřístupnění a zprovoznění pro potřeby prohlídkových turistických okruhů či
dalšímu společensky-kulturnímu vyuţití včetně naplnění samotnými expozicemi. V rámci
tohoto cíle se jedná i o vyuţití stávajících kancelářských prostor, nádvoří a uměle vyraţené
štoly v parku pod Vlašským dvorem.

KRITICKÁ OBLAST C
DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
RESIDENČNÍ FUNKCE MĚSTA
Záměr C.1.
Zlepšovat parametry vnějšího dopravního spojení do Kutné Hory – propustnost
a stav silničních komunikací; železniční doprava
Cíl C.1.3a Cyklostezka mezi Kutnou Horou – Malínem, Svatým Mikulášem a Zábořím nad
Labem
Město ve spolupráci s dotčenými okolními obcemi usiluje o vybudování nadregionálně
významného projektu cyklostezky spojující Kutnou Horu s obcemi směrem k Labi (napojení na
stezky greenway).

Záměr C.2.
Zvyšovat úroveň dopravy ve městě, zkvalitňovat sítě komunikací na území města,
rozvíjet účelný a funkční systém MHD, řešit dopravu v klidu
Cíl C.2.3.
Pěší přístup centrum – Kaňk
Město realizuje projekt řešení pěšího přístupu mezi centrem a městskou částí Kaňk (chodníky
a osvětlení).
Město realizuje projekt řešení pěšího přístupu mezi městskou částí Sedlec a městskou částí
Kaňk (chodníky a osvětlení).

-nový druhý odstavec z 3. aktualizace AP SPRM
Cíl C.2.10.
Systém MAD regionu a MHD Kutné Hory
Vytvoření nového systému místní a městské hromadné autobusové dopravy ve spolupráci
s okolními obcemi regionu. V rámci tohoto cíle jde o dosaţení vyšší efektivity a vyuţívání
hromadné dopravy v regionu a městě Kutná Hora ke spokojenosti obyvatel a návštěvníků
regionu a města. Město podporuje a vytvoří optimální podmínky pro zavedení nových tras
autobusové dopravy, pořízení nového vozového parku i ekologického pohonu autobusů
(CNG).
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Záměr C.3.
Zpracovat a uskutečnit reálný investiční záměr přípravy ploch pro výstavbu
bytových a rodinných domů, řešící majetkoprávní, technická, prostorová a další
hlediska.
Cíl C.3.2.a Rozvojová plocha pro bydlení Hořanská
Město připraví podmínky pro realizaci rozvojové plochy pro bydlení v lokalitě „Hořanská“,
zajistí či podporuje vybavenost této lokality technickou infrastrukturou a zajistí či podporuje
koordinaci k naplnění tohoto cíle.
Cíl C.3.6.a Energetické úspory objektu budovy Radnická 178
Sníţení energetické náročnosti budovy městského úřadu Radnická č.p. 178 stavebně
technickými opatřeními (zateplení objektu, technická opatření vytápění budovy, alternativní
zdroje energií).
Cíl C.3.8.
Územní plán Kutné Hory
Město pořídí nový územní plán Kutné Hory dle potřeb hospodářského a společenského
rozvoje města.

Záměr C.4.
Realizovat efektivní a k životnímu prostředí citlivý systém nakládání s odpady
Cíl C.4.3.
Systém odpadového hospodářství
Vytvoření samostatného systému odpadového hospodářství, který by řešil třídění a následné
zpracování komunálního odpadu, resp. jeho vytříděných částí. Zároveň by řešil i vyuţití
systémově separovaného odpadu. S tím souvisí vybavení sběrného dvora, podzemních
kontejnerů i kontejnerových stání.

Záměr C.5.
Realizovat systém řešení odpadních, dešťových a přívalových vod
Cíl C 5.1.a Jezy a brody, poldery
Rekonstrukce stávajících brodů a jezů z hlediska protipovodňových, přírodních i technických
hledisek, realizace protipovodňových polderů a retenčních nádrţí.
Cíl C 5.2.
Rozšíření ČOV na Karlově a intenzifikace kanalizační sítě v městě Kutná
Hora
Město bude podporovat intenzifikaci kanalizační sítě včetně čističky odpadních vod pro
území města.
Město bude usilovat o vybudování kanalizace i v příměstských či okrajových částech města
(Neškaredice, Perštjnec)

-nový druhý odstavec
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Záměr C.6.
Posilovat význam území uvnitř města, určených k rekreaci, sportu a dalším
společenským aktivitám
Cíl C 6.2.a Knihovna J. A. Komenského
Rekonstrukce budovy staré ZŠ Na Námětí na městskou knihovnu.
Cíl C 6.2.b Rekonstrukce sportovního areálu Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře
Rekonstrukce školního hřiště (atletický ovál a doplňková hřiště) pro potřeby školy a pro
veřejnost.
Cíl C 6.2.c Sportovní areál Olympie na Žižkově
Modernizace areálu Olympia na Ţiţkově – doplnění o další sportoviště, in-line dráhu,
skatepark a další sportovně-relaxační aktivity.
Cíl C 6.2.d Sportoviště za víceúčelovým kulturně sportovním zařízením v Malíně
Vybudování venkovního víceúčelového sportoviště v blízkosti objektu tohoto zařízení a
doplnění o další sportoviště, in-line dráhu, dětské hřiště a další.
Cíl C 6.2.e Fotbalové hřiště Sparta
Rekonstrukce zastřešené části hlediště, dostavba sociálního zařízení.
Cíl C 6.2.f Kulturní dům Lorec
Celková modernizace a rekonstrukce objektu kulturního domu včetně opatření k dosaţení
energetických úspor provozu objektu.
Cíl C 6.3.
Údolí Vrchlice
Jedná se o biologicky, geologicky i historicky cennou lokalitu o rozloze cca 30ha na území
města. Město bude usilovat o zapsání tohoto území jako přírodní památku a s tím budou
prováděna související přípravná opatření a po zapsání tohoto území budou realizovány
navazující investiční akce.
Cíl C 6.3.a Revitalizace řečiště Vrchlice a jeho blízkého okolí
Revitalizace toku v intravilánu obce - změna do přírodního charakteru řečiště, oprava
opěrných zdí v protipovodňovém programu.
Cíl C 6.3.b Cyklostezka Vrchlice
Revitalizace nábřeţí Vrchlice s vybudováním cyklostezky mezi hlavním a městským
vlakovým nádraţím a dále podél Vrchlice aţ na okraj města.
Cíl C 6.4.
Kaňk – stepní lokalita a lesopark
Jedná se o vyuţívání přírodně cenné lokality v blízkosti centra města Kutné Hory, která je
výletním místem pro obyvatele města. Opatření spočívají ve zvýšení biodiverzity území a
zároveň popularizaci přírody mezi obyvateli a návštěvníky města.

Záměr C.7.
Zvýšit úroveň poskytovaných služeb v sociální oblasti života města a jeho okolí
Cíl C 7.2.

Realizace projektů komunitního plánu města Kutné Hory

Dle potřeby, priorit a finančních moţností města naplňování jednotlivých cílů programových
dokumentů města v sociálních oblastech ţivota města a nejbliţšího regionu.
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Cíl C 7.2.a Dům s pečovatelskou službou v Lorecké ulici
Cíl C 7.2.b Azylový dům v Benešově ulici
Cíl C 7.2.c Bytový dům v Malíně
Cíl C 7.2.d Sociální byty
Rekonstrukce stávajících a nevyhovujících bytů na byty sociální (startovací, pro seniory,
azylové byty atd.) či výstavba nového bytového domu se sociálními byty.
Cíl C 7.3.
Rozvoj služeb a podpora sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených
lokalit Kutné Hory
Projekt je určen pro sociálně vyloučené osoby ţijící v sociálně vyloučených romských
lokalitách na území Kutné Hory. Cílem projektu je prostřednictvím rozvoje nových na sebe
navazujících sociálních sluţeb zlepšit kvalitu ţivota obyvatel sociálně vyloučených lokalit na
území Kutné Hory a zvýšit šance na jejich plnohodnotné uplatnění na trhu práce.
Cíl C 7.4.

Naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany v ORP Kutná Hora

Projekt je zaměřen na zlepšení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. V rámci projektu jsou
přijati noví pracovníci, kteří spolu se stávajícími pracovníky pracují na zavádění standardů
kvality sociálně-právní ochrany dětí do praxe, a vytvářejí metodiky, které tyto standardy
v praxi ukotvují. V rámci projektu také probíhá vzdělávání pracovníků OSPOD a aktualizace
webových stránek OSPOD.

Záměr C.9.
Sanace a revitalizace území zatížených vlivy důlních činností
Území města je zatíţeno vlivy důlních činností po celá staletí zejména poddolováním území a
zatíţení vybraných lokalit města nepříznivou skladbou obsahu prvků z vytěţených hlušin.
Město bude usilovat o sanace a revitalizace takto důlními činnostmi poznamenaných území.

-nový záměr
Cíl C 9.1.
Sanace hald na Kaňku
Bude provedena částečná sanace arzenových hald na Kaňku (erozně narušené). Část hald lze
prohlásit za technickou památku se vztahem k dolování v Kutné Hoře (stáří cca 600let).
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Přehled o stavu projektů akčního plánu Strategického plánu rozvoje
města Kutná Hora k 1. 6. 2015 v rozsahu 1. až 2. aktualizace
DOKONČENÉ PROJEKTY:
A.1.1
Zóna Na Rovinách
A.1.3
Kontaktní místo pro investory
A.3.1.
Informační servis pro podnikatele
B.1.2
Jezuitská kolej - II. etapa
B.2.4
Historie kutnohorského vína
B.3.1.
Marketingová koncepce cestovního ruchu
B.4.2
Regionální produkt
B.4.3
Turistický pas
C.2.1
Pěší přístup KH Hlavní nádraţí - centrum
C.2.3
Pěší přístup centrum - Kaňk
C.2.4
Křiţovatka "U Krupičků"
C.2.5
Kruhový objezd "Čáslavská - Hrnčířská"
C.2.7
Dopravní generel města/sídliště
C.3.5
Energetická koncepce/generel
C.4.1
Projekt vyuţití (zplynování) biomasy
C.5.1.
Koncepce nakládání s odpadními vodami
C 5.2
Rozšíření ČOV na Karlově a intenzifikace kanalizační sítě v městě Kutná Hora
C.7.1
Komunitní plán
ZAHÁJENÉ PROJEKTY:
A.1.2
Zóna Karlov
B.1.3
Rekonstrukce historického jádra-SROP
B.1.4
Areál Klimeška
B.1.5
Záchytná parkoviště
B.1.6
Orientační systém
B.2.1
Historie dobývání stříbra=Podzemní hornická stezka
B.2.5
Kutná Hora magická
B.4.1
Regionální partnerství
C.1.1
Obchvat města
C.1.2
Ţelezniční spojení Praha - Kutná Hora město
C.2.6
Řešení křiţovatky "Česká"
C.2.8
Rekonstrukce místních komunikací
C.3.2
Plochy pro bytové domy
C.3.3
Plochy pro rodinné domy
C.3.4
Revitalizace sídliště
C 3.6
Realizace projektů Akčního plánu a Územní energetické koncepce města Kutné Hory
C.6.1
Obnova Parku pod Vlašským dvorem
C 6.2
Obnova, rekonstrukce a výstavba zařízení pro sport, kulturu a volnočasové aktivity obyvatel města a okolí
C 7.2
Realizace projektů komunitního plánu města Kutné Hory
PROJEKTY PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVANÉ:
A.2.1.
Pracovní tým pro lidské zdroje
B.1.7
Pokračování Programu regenerace
B.4.4
Pravidelné prezentace města
PROJEKTY DOSUD NEZAHÁJENÉ:
A.4.1
Strukturovaná databáze objektů -projekt vyřazen 2. aktualizací
A.4.2
Analýza sektoru sluţeb -projekt vyřazen 2. aktualizací
B.1.1
MIC v areálu Jezuitské koleje- projekt vyřazen 3. aktualizací
B.2.2
Jak se stavěla katedrála- projekt vyřazen 3. aktualizací
B.2.3
Kongresy a konference
C.1.3
Cyklostezky
C.2.2
Přestupní terminál
C.2.9
Odlehčovací komunikace průmyslové zóny Na Rovinách
C.3.1
Koncepce bydlení
C 3.7
Lokalita pro bydlení Na Rovinách
C.4.2
Projekt likvidace PET lahví a pneumatik- projekt vyřazen 1. aktualizací

13

3. aktualizace Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Kutná Hora

Akční plán Strategického plánu
rozvoje města Kutná v podobě všech
aktualizací k 30. 6. 2015

pro kritické oblasti:

PODPORA PODNIKÁNÍ, ROZVOJ
ZAMĚSTNANOSTI
ROZVOJ TURISTICKÉHO PRŮMYSLU
DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA;
RESIDENČNÍ FUNKCE MĚSTA
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3. aktualizace Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Kutná Hora

KRITICKÁ OBLAST A
PODPORA PODNIKÁNÍ, ROZVOJ ZAMĚSTNANOSTI
Ekonomická základna Kutné Hory se tradičně
opírala o strojírenství a hutnictví, stavebnictví,
potravinářský a textilní průmysl. V okrese je
stále poměrně silná zaměstnanost v primárním
sektoru. Jakkoli lze hovořit o značně
diverzifikované ekonomice, její výkon je spíše
průměrný, klasická odvětví (zejména textil)
stagnují a větší zaměstnavatelé jsou ve městě
pouze tři. Situace na trhu práce se zhoršuje
rychlejším tempem neţ na celostátní úrovni.
Jednou ze zvláštností města je, ţe registruje
vyšší míru nezaměstnanosti neţ okolní obce
(běţná je opačná situace). Zvyšuje se počet
uchazečů o zaměstnání a prodluţuje se doba jejich evidence na Úřadu práce, klesá počet volných
pracovních míst. Statistická průměrná mzda je niţší neţ v ČR, z toho vyplývá menší kupní síla
místních obyvatel. Městu by pomohl impuls v podobě nové rozsáhlejší (vzhledem k podmínkám
v řádu stovek pracovních míst) investice do průmyslové zóny. Je třeba věnovat pozornost v městě jiţ
působícím podnikům (hlavně malým a středním), které se pro nejbliţší budoucnost chystají investovat
do svých aktivit poměrně vysoké částky. Jak vyplynulo z Průzkumu podnikatelského prostředí,
poptávka po intenzivnějších kontaktech s veřejnou správou a lepší úrovni komunikace, ale i po dalších
moţných nástrojích podpory ze strany radnice mezi podnikateli existuje. V širším smyslu slova jde
v této kritické oblasti o lepší vyuţívání lidského potenciálu v zájmu zvýšení konkurenceschopnosti
místní ekonomiky.

Záměr A.1.
Připravit ve městě podmínky pro vstup nových investorů za účelem posílení místní
ekonomiky a vzniku nových pracovních míst
Jednou z nejúčinnějších metod stabilizace hospodářství a tvorby nových pracovních
příleţitostí ve městech je stále lákání nových investorů, byť zájem ve vyspělé Evropě se
přesouvá od investic ryze výrobních k oborům s vyšší přidanou hodnotou. Základní
podmínkou je mít k dispozici vybavené plochy dostatečné velikosti, související (dnes uţ)
samozřejmostí je alespoň základní marketing průmyslových zón a komplexní sluţby pro
investory. V Kutné Hoře je výše uvedené reprezentováno zónou Na Rovinách, o kterou se
stará soukromá developerská firma, která jiţ prokázala svoje schopnosti. Plocha o rozloze 35
ha přiléhá k současnému areálu společnosti ČKD Kutná Hora, a.s. a je velmi pravděpodobné,
ţe v dohledné době zde vyrostou nové provozovny, neboť o město je mezi investory zájem,
zejména díky strojírenské tradici a blízkosti investice TPCA v Kolíně. Velký díl práce je třeba
udělat na dalších vytipovaných plochách (především Karlov), Kutná Hora měla zástupce
v programu agentury CzechInvest „Akreditace průmyslový zón“, ze kterého se stal
profesionální manaţer v tomto oboru.
Cíl A.1.1.
Zóna Na Rovinách
II, a.s. ve spolupráci s městem a ČKD Kutná Hora, a.s. do dvou let naplní průmyslovou zónu
(v rámci moţností dá přednost oborům, kde se mohou uplatnit místní uchazeči o zaměstnání).
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3. aktualizace Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Kutná Hora
Cíl A.1.2.
Zóna Karlov
Město investičně připraví rozvojovou zónu Karlov, zamýšlenou především jako prostor pro
drobnější (místní) investice; jde jak o vybavení infrastrukturou (kanalizací) a další související
přípravu (komunikace), tak o nabídku této investiční příleţitosti v rámci marketingu. Pozn.:
Půjde až o 20 ha, dnes se jedná o převod cca 10 ha z majetku Ministerstva obrany.
Město investičně připraví průmyslovou zónu Karlov včetně zabezpečení technické
vybaveností této zóny.

-nový text z 3. aktualizace AP SPRM
Cíl A.1.3.
Kontaktní místo pro investory
Město vytvoří na oddělení investic a rozvoje kontaktní místo pro investory s vyuţitím
odborné pomoci agentury CzechInvest a vyškoleného pracovníka – akreditovaného manaţera
průmyslové zóny; vedle komplexního systému informací a asistence investorům bude úkolem
pracoviště i následná péče o investory (aftercare). Pozn.: cíl bude řešen společně s A.3.1.

Záměr A.2.
Zlepšit nabídku kvalifikované pracovní síly pro stávající podniky i pro nové
investory, včetně její připravenosti pružně reagovat na měnící se podmínky trhu
práce prostřednictvím užší spolupráce podniků, škol a dalších partnerských institucí
Jedna věc je tvorba nových pracovních míst, z druhé strany je však neméně důleţité, jestli je
k dispozici dostatek pracovních sil v potřebné kvalitě. Zkušenosti ukazují, ţe ne všichni uchazeči o
zaměstnání, registrovaní na úřadech práce, doopravdy stojí při současném nastavení záchranné sociální
sítě o nějakou práci (odhaduje se, ţe takových je mezi uchazeči asi polovina, coţ na Kutnohorsku stále
přestavuje zajímavý počet osob). Profesní příprava pracovníků pro jiţ existující i nově přicházející
podniky je vítaným a významným způsobem podpory podnikání. Největším problémem v celostátní
měřítku je nízký zájem o technické obory a manuální práci na směny, k tomu začíná být stále více
pociťován nepříznivý vývoj demografické situace. Při zachování současného trendu hrozí úplné
přerušení tradice předávání zkušeností na další generace zejména ve strojírenství. Střední školy, Úřad
práce, podnikatelé i město se chtějí této problematice nadále intenzivně věnovat, k dispozici jsou
prostředky v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, nově například i zdroje fondů Evropské unie.

Cíl A.2.1.
Pracovní tým pro lidské zdroje
Úřad práce ve spolupráci s městem, školami a zaměstnavateli vytvoří odbornou pracovní
skupinu, jejíţ členové budou v úzkém kontaktu a budou se podle potřeby scházet s cílem řešit
situaci na trhu práce; podstatnou náplní bude příprava projektů pro spolufinancování
z Operačního programu „Rozvoj lidských zdrojů“.
Cíl A.2.1.a
Analýza zaměstnatelnosti uchazečů o práci
Úřad práce provede (aktualizuje) rozbor struktury uchazečů o práci z hlediska moţností –
schopností – dovedností – ochoty atd. být zaměstnán.
Cíl A.2.1.b
Konkrétní projekt rekvalifikace
nebo přístupu obtíţně zaměstnatelných skupin na trh práce
Cíl A.2.1.c

Praxe v podnicích

Cíl A.2.1.d

Veletrh škol a práce

Cíl A.2.1.e

Veřejně prospěšné práce
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Záměr A.3.
Podporovat místní podniky a podnikatelské instituce s využitím všech dostupných
nástrojů pomoci a asistence, rozvíjet sektor malých a středních podniků
Podle zkušeností z vyspělých ekonomik, největší prostředky do rozvoje svého podnikání a vytváření
nových pracovních míst vynakládají ve fungujícím trţím systému existující malé a střední podniky.
Jejich zástupci v průzkumu vyjadřovali zájem o vyšší míru spolupráce s městem, především lepší
komunikaci. Město můţe pomoci přehledným systémem obecně závazných vyhlášek, transparentním
přístupem k veřejným zakázkám, poskytováním různých druhů asistence a poradenství apod.
Důleţitou poznámkou v tomto ohledu je nutnost dbát na zákonný rámec – podpora místních
podnikatelů je dobrý a přínosný záměr, který ale nesmí překročit hranice zachování rovných podmínek
na trhu. V budově ČKD Kutná Hora, a.s. funguje informační místo, financované Hospodářskou
komorou ČR (InM HK).

Cíl A.3.1.
Informační servis pro podnikatele
Město připraví a zprovozní informační/asistenční systém pro místní podnikatele (bude
spojeno s cílem A.I.3.).









spolupráce/propojení s InM HK
internet
databáze podnikatelských příleţitostí ve městě
připravované veřejné soutěţe
semináře, školení (evropské zdroje apod.)
pravidelná spolupráce (setkávání) zástupců místní správy a podniků
moţnosti finanční podpory začínajících podnikatelů (Fond rozvoje podnikání)
moţnosti financování ze zdrojů EU

Záměr A.4.
Rozvíjet podnikatelské a pracovní příležitosti ve službách, zvyšovat podíl tohoto
sektoru na výkonu místní ekonomiky, vytvářet podmínky pro instituce veřejných
služeb regionálního / celostátního významu a lákat je do města
Ve formulované strategické vizi rozvoje města – v pasáţi věnované ekonomice – je zřetelný důraz na
sektor sluţeb. Hlavní zájem je na kvalitních sluţbách, souvisejících s cestovním ruchem, kterým se
bude ve svých záměrech zabývat příslušná pracovní skupina. V praxi lze jen částečně oddělit sluţby,
vyuţívané výhradně návštěvníky, od sluţeb pouze pro místní obyvatele. Komerční sluţby budou
fungovat podle pravidel volného trhu, poněkud jiná situace je u sluţeb veřejných, kde je moţnost
ovlivnit situaci ze strany města větší.

Cíl A.4.1.
Strukturovaná databáze objektů
Město zpracuje přehled budov, které lze nabízet pro účely podnikání ve sluţbách
(strategických, veřejných, vzdělávacích…).
-projekt vyřazen. 2. aktualizací AP SPRM

Cíl A.4.2.
Analýza sektoru služeb
Město ve spolupráci s OHK připraví analýzu komerčních a veřejných sluţeb v Kutné Hoře
z hlediska poptávky i nabídky a bude ji pravidelně aktualizovat (udrţovat ve stavu
odpovídajícím realitě); zavedení systému registrace změn; zřízení informačního systému,
provozování informační databáze.
-projekt vyřazen. 2. aktualizací AP SPRM
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Záměr A.5.
Vytvářet ve městě optimální podmínky pro využití nových investic za současného
souladu potřeb investorů a zvyšování kvality života obyvatel města
Město bude podporovat doprovodné aktivity při realizaci nových investic ve městě v oblasti
bydlení, dopravy, sluţeb a dalších sloţek ţivota obyvatel města formou trvale udrţitelného
rozvoje.
-nový záměr z 2. aktualizace AP SPRM

Záměr A.6.
Využití a revitalizace stávajících výrobních areálů či budov na území města k novým
podnikatelským aktivitám či jiným účelům
-nový záměr z 3. aktualizace AP SPRM
Cíl A.6.1.

Revitalizace areálu a využití objektů bývalé cihelny na provozovnu
Technických služeb Kutná Hora
Areál bývalé cihelny v části města Sedlec bude upraven na potřeby provozovny Technických
sluţeb Kutné Hory s.r.o. včetně příslušného administrativního centra, garáţových stání
komunální techniky, dílen, skladových ploch materiálu, odstavných ploch kontejnerů a
dalších nezbytných staveb a příslušenství potřebných k provozu této společnosti města.

-nový projekt z 3. aktualizace AP SPRM
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KRITICKÁ OBLAST B
ROZVOJ TURISTICKÉHO PRŮMYSLU
V České republice najdeme jen
málo měst, která nespatřují
v cestovním ruchu větší či menší
příleţitost do budoucna. Často jde
o očekávání nepříliš reálná –
v případě Kutné Hory lze ovšem
plným právem konstatovat, ţe
potenciál v tomto směru je značný.
Do oprav stavebních památek byly
investovány nemalé prostředky z městského i státního rozpočtu, nejnověji probíhá rekonstrukce
chrámu svaté Barbory. K dobré image města vedle bohaté historie přispívá i zařazení na seznam
UNESCO. Zázemí cestovního ruchu z hlediska pamětihodností je na vynikající úrovni, jiná situace je
ovšem s ubytovacími a stravovacími kapacitami. Město vydalo řadu propagačních materiálů a
prezentuje se na příslušných veletrzích. Zásadním nedostatkem je vedle neexistence špičkového hotelu
nedostatečná „infrastruktura zábavy“ – tedy zařízení, kde by se turisté mohli bavit po zhlédnutí
památek a jejichţ program by doplňoval nabídku turistických produktů tak, aby návštěvníci města
přijeli na delší dobu neţ dnes, nevraceli se nocovat do Prahy a zůstávali Kutné Hoře věrní po celý rok.
Jde svým způsobem o „komercionalizaci“ potenciálu cestovního ruchu, o fungující turistický průmysl,
který je vhodným polem pro rozvoj sluţeb, z nichţ mohou mít prospěch nejen návštěvníci Kutné
Hory, ale i její stálí obyvatelé.

Záměr B.1.
Vytvořit ve městě kvalitou i kapacitou odpovídající zázemí pro návštěvníky
Turistický ruch se při určitém zjednodušení skládá ze tří základních tematických okruhů: za prvé se
někde odehrává – v muzeích, hradech, zámcích, restauracích, obchůdcích se suvenýry atd. Toto
fyzické zázemí představuje tzv. kapacity cestovního ruchu – o moţnosti jejich rozvoje ve městě půjde
v tomto záměru. Specifickou záleţitostí je ubytování ve městě, přesně řečeno dostatečně velká zařízení
jak v nejvyšší kategorii, tak na druhou stranu v dostupné cenové hladině. Hojně diskutovaná je otázka
vytváření podmínek pro vznik podniků nabízejících různé moţnosti vyţití ve volném čase
(„infrastruktura zábavy“).

Cíl B.1.1.

Městské informační centrum v areálu Jezuitské koleje

Město ve spolupráci s Českým muzeem výtvarných umění zřídí v rekonstruovaném areálu Jezuitské
koleje svoje informační středisko.
-projekt vyřazen 3. aktualizací AP SPRM

Cíl B.1.2.
Jezuitská kolej – II. etapa
České muzeum výtvarných umění ve spolupráci s městem realizuje projekt druhé etapy
(dokončení) rekonstrukce areálu Jezuitské koleje: parkové úpravy a objekt jízdárny.
Cíl B.1.3.
Rekonstrukce historického jádra
Město realizuje projekt „Rekonstrukce komunikací, veřejných ploch,náměstí, zeleně a
technické infrastruktury v historickém jádru města“ s vyuţitím zdrojů fondů EU.
Cíl B.1.4.
Areál Klimeška
Město připraví v návaznosti na studii projekt sportovně-rekreačního areálu Klimeška
(plavecký bazén, koupaliště, zimní stadion), který následně (podle finančních moţností)
zrealizuje. Pozn.: je třeba do budoucna vyřešit užívání sousedícího objektu cukrovaru; důležitým
momentem je zohlednění bezpečnostních rizik v lokalitě.
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-doplněn a upraven popis projektu 1. aktualizací AP SPRM: Město připraví v návaznosti na studii projekt
sportovně-rekreačního areálu Klimeška (plavecký bazén, koupaliště, zimní stadion, venkovní amfiteátr, venkovní
sportoviště), který následně (podle finančních možností) zrealizuje.

Město připraví v návaznosti na studii
projekt sportovně-rekreačního areálu Klimeška (plavecký bazén, koupaliště, zimní stadion,
venkovní amfiteátr, venkovní sportoviště, sportovní hala), který následně (podle finančních
moţností) zrealizuje.
-doplněn a upraven popis projektu 3. aktualizací AP SPRM:

Cíl B.1.4.a
Sportovní hala Klimeška
Realizace sportovní haly včetně sociálního zázemí s kapacitou minimálně 300 diváků.

-nový projekt z 3. aktualizace AP SPRM
Cíl B.1.5.
Záchytná parkoviště
Na základě strategie optimálního turistického vyuţití města a v souladu se zpracovaným
dopravním generelem Centrální městské zóny připravit etapový projekt záchytných parkovišť
na obvodu historického jádra pro zájezdové autobusy a osobní vozidla (návaznost na účelové
parkoviště sportovně-rekreačního areálu Klimeška, parkoviště Na Valech, Jezuitská kolej).
Na základě strategie optimálního turistického vyuţití města a v souladu se zpracovaným
dopravním generelem Centrální městské zóny připravit a následně postupně realizovat
etapový projekt záchytných parkovišť na obvodu historického jádra pro zájezdové autobusy a
osobní vozidla (návaznost na účelové parkoviště sportovně-rekreačního areálu Klimeška a
Městské sady či vyuţití dalších lokalit - klášter Sv. Voršily, Vyšatův lom).

-nový popis z 3. aktualizace AP SPRM
Cíl B.1.5.a Parkoviště Vítězná - záchytné parkoviště pro autobusy a osobní vozidla vedle
Albertu
Město zrealizuje záchytné parkoviště pro městskou část Sedlec s jeho turisticky významnými
turistickými cíly (Kostnice, katedrála, muzeum tabáku).

-nový projekt z 3. aktualizace AP SPRM
Cíl B.1.5.b Parkoviště Hlavní nádraží- záchytné parkoviště pro osobní vozidla
Město podpoří či uskuteční realizaci parkoviště v blízkosti vlakového hlavního nádraţí
v Sedlci.

-nový projekt z 3. aktualizace AP SPRM
Cíl B.1.5.c Parkoviště Městské nádraží- záchytné parkoviště pro osobní vozidla
Město podpoří či uskuteční realizaci parkoviště v blízkosti vlakového městského nádraţí
v Kutné Hoře.

-nový projekt z 3. aktualizace AP SPRM
Cíl B.1.6.
Orientační systém
V návaznosti na orientační systém v centru (součást mobiliáře viz B.1.2.) bude realizován
projekt jednotného orientačního systému na celém území města; součástí systému budou
instalované informační boxy s dotykovou obrazovkou. Pozn.: Instalace prvního z nich na
hlavním nádraží je v jednání.
Cíl B.1.7.
Regenerace historického jádra
Město bude pokračovat v realizaci oprav památkových objektů v historickém jádru města
v souladu se schváleným Programem regenerace MPR.
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Záměr B.2.
Připravit ve městě ucelenou nabídku programů a akcí – produktů pro perspektivní
cílové skupiny turistů ve spolupráci všech subjektů zapojených do cestovního ruchu
a partnerských institucí
Druhým tematickým okruhem (nikoli v pořadí důleţitosti – témata jsou provázaná a jedno bez
druhého můţe stěţí fungovat) je organizované dění, které se v odpovídajících prostorech odehrává a
za kterým návštěvníci přijíţdějí, tedy tzv. produkty cestovního ruchu. Moderní turista vyhledává spíše
atrakce typu Disneyland neţ muzea s popsanými vitrínami. Sbírky a místní zajímavosti / unikáty by
měly být prezentovány poutavým (nikoli nutně pouťovým) způsobem, tak jak se to jiţ daří například
v Muzeu stříbra. Tradiční akce – festivaly apod. – mohou lákat zajímavé počty turistů. Specifickým
odvětvím, po kterém je v Kutné Hoře poptávka dlouhodobě, je kongresová turistika.

Cíl B.2.1.
Historie dobývání stříbra
V návaznosti na expozici středověké těţby stříbra na Hrádku realizuje Průvodcovská sluţba
projekt zpřístupnění důlních prostorů v parku pod Vlašským dvorem, zaměřený na dobývání
stříbra v novověku.
-změna názvu projektu 1. aktualizací AP SPRM na: Podzemní hornická stezka

Cíl B.2.2.
Jak se stavěla katedrála
Průvodcovská sluţba realizuje v prostorech kaple Boţího těla projekt expozice „Jak se stavěla
katedrála“, zaměřený na okolnosti budování chrámu sv. Barbory.
-projekt vyřazen 3. aktualizací AP SPRM

Cíl B.2.3.
Kongresy
Průvodcovská sluţba ve spolupráci s Českým muzeem výtvarných umění po rekonstrukci
Jezuitské koleje nabídne specializovaným agenturám prostory, určené pro pořádání kongresů
v areálu.
-projekt rozšířen o Kongresy a konference 1. aktualizací AP SPRM

Cíl B.2.4.
Historie Kutnohorského vína
Město bude spolupracovat na vytvoření produktu „Historie Kutnohorského vína, který
zahrnuje především výsadbu vinic v širší souvislosti s údolím Vrchlice.
Cíl B.2.5.
Kutná Hora magická
Muzeum alchymie ve spolupráci s Městem připraví a zrealizuje dle finančních moţností
rekonstrukci budovy Sankturinovského domu pro účely rozšíření expozic Muzea alchymie a
lepšího funkčního vyuţití prostoru NEJEN Muzeem alchymie včetně doprovodného
programu.
-nový projekt z 1 aktualizace AP SPRM

Cíl B.2.6.
Rozšíření expozice Vlašského dvora
Rozšíření stávajících prostor Vlašského Dvora pro účely turismu o půdní a sklepní prostory
objektu, jejich zpřístupnění a zprovoznění pro potřeby prohlídkových turistických okruhů či
dalšímu společensky-kulturnímu vyuţití včetně naplnění samotnými expozicemi. V rámci
tohoto cíle se jedná i o vyuţití stávajících kancelářských prostor, nádvoří a uměle vyraţené
štoly v parku pod Vlašským dvorem.

-nový projekt z 3. aktualizace AP SPRM
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Záměr B.3.
Vytvořit systém marketingu cestovního ruchu ve městě a okolí s cílem přilákat větší
množství návštěvníků na delší pobyty
Za sebelepšími kapacitami a produkty turisté nepřijedou, pokud se o nich nedozvědí. Konkurence
v této oblasti je veliká a stále roste; město pro účely profesionální péče o turistický ruch zaloţilo
Informační centrum a Průvodcovskou sluţbu. Účinnou pomůckou při propagaci města je stavění na
určitých originálních pozitivních asociacích – z nich základní je v Kutné Hoře zařazení na seznam
kulturního dědictví UNESCO, nabízejí se ale i další: „město dvou katedrál“, „zde se narodila slova
státní hymny“ atd.

Cíl B.3.1.
Marketingová koncepce cestovního ruchu v Kutné Hoře a okolí
Město (Průvodcovská sluţba) připraví ucelený materiál „Marketingová koncepce CR v Kutné
Hoře a okolí“), který bude vedle dalších věcí řešit následující body:
Cíl B.3.1.a
Cíl B.3.1.b
Cíl B.3.1.c
Cíl B.3.1.d
Cíl B.3.1.e.

Pozitivní asociace (marketingový slogan) a image města
Internetová prezentace v kvalitním grafickém provedení a jazykových
mutacích
Orientační turistická mapa města a okolí
Jednotný systém propagace subjektů cestovního ruchu pod záštitou města
Různorodá nabídka produktů podle cílových skupin
(zvláštní zřetel na školní výlety)

Záměr B.4.
Spolupracovat na rozvoji turistického průmyslu v rámci efektivně fungujícího
partnerství s provozovateli kapacit cestovního ruchu a organizátory produktů
v okolí
Pokud mají mít snahy o rozvoj turistického průmyslu ve městě naději na úspěch, je třeba postupovat
koordinovaně a ve spolupráci všech profesně zúčastněných osob. Podobně důleţité je vnímat cestovní
ruch i v širších zeměpisných souvislostech, uţ proto, ţe nejen CzechTourism (bývalá Česká centrála
cestovního ruchu), ale i evropské struktury dávají při rozhodování o podpoře přednost projektům,
které řeší rozsáhlejší oblasti cestovního ruchu. Jde jak o větší provázanost městského jádra se Sedlecí
a Malínem, tak o vztahy se vzdálenějšími partnery (Kačina, golfové hřiště Roztěţ, údolí řeky Vrchlice
atd.).

Cíl B.4.1.
Regionální partnerství pro cestovní ruch
Město ve spolupráci s okolními obcemi realizuje projekt cyklotras (mapa, značení); bude
návazně zlepšovat jejich vybavení (altánky, občerstvení a pod.) v rámci ustaveného
neformálního sdruţení, které bude základem neformálního pracovního týmu pro řešení otázek
cestovního ruchu na Kutnohorsku.
Cíl B.4.2.
Regionální produkt
V rámci Partnerství viz B.4.1. bude připravena a realizována trasa „Putování po
Kutnohorsku“ s vyuţitím dostupných památek (Malínské kostely – tradice Slavníkovců,
kostel Grunta, Kačina, Ţleby, Ţehušice atd.).
Cíl B.4.3.
Turistický pas
Město (Průvodcovská sluţba) připraví projekt zavedení turistického průkazu na slevy (karta,
pas…) do kulturních, zábavních, ubytovacích a stravovacích zařízení, která se budou projektu
účastnit.
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Cíl B.4.4.
Pravidelné prezentace města
Město (Průvodcovská sluţba) bude pokračovat v pořádání prezentačních akcí pro cestovní
kanceláře, kam bude zvát i subjekty zapojené do cestovního ruchu v okolí v dostatečném
předstihu před začátkem sezóny.

KRITICKÁ OBLAST C
DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
RESIDENČNÍ FUNKCE MĚSTA
Dostupnost, kvalita a kapacita jak dopravní, tak
technické infrastruktury patří k faktorům, které
výrazně ovlivňují rozvojový potenciál města.
Z diskuse Komise pro strategický rozvoj, a také
z průzkumu mezi podnikateli, vyplynul velký
důraz na systematické řešení aktuálního stavu
a budoucího rozvoje (zejména dopravní)
infrastruktury. Komise pro strategický rozvoj si
je dobře vědoma toho, ţe rozvoj infrastruktury
má smysl pouze v té míře, v jaké slouţí
nějakému konkrétnímu účelu a tento
pragmatický přístup byl uplatněn v procesu
strategického plánování. Vedle problematiky dopravní dostupnosti a prostupnosti města, lze očekávat
důraz na obsluhu klíčových (strategických) funkcí města technickou infrastrukturou.
Rozvoj residenčních funkcí Kutné Hory je v kontextu demografického vývoje a rozvojových procesů
na regionální úrovni „sázkou“ na dobrou budoucnost města. V situaci, kdy příprava lokalit pro bydlení
trvá léta, zájem soukromých developerů je soustředěn na metropolitní oblasti s dostatkem solventních
klientů a finanční moţnosti veřejného sektoru jsou omezené, je aktivní a promyšlený přístup radnice
a snaha o synergii soukromých a veřejných zdrojů jednou z mála cest jak čelit depopulačním trendům
a vyuţít dobré značky města k posílení jeho residenčních funkcí.

Záměr C.1.
Zlepšovat parametry vnějšího dopravního spojení do Kutné Hory – propustnost
a stav silničních komunikací; železniční doprava
Kvalita vnějšího přístupu do města má úzkou vazbu na místní ekonomický rozvoj, logicky tedy patří
mezi záměry v takto definované kritické oblasti. Hlavními překáţkami skutečně efektivního řešení
v tomto směru jsou rozhodování o investičních akcích na vyšší správní rovni neţ je město a obrovská
finanční náročnost příslušných projektů. Jde o aktivní ovlivňování nadřízených struktur, které se jiţ
v souvislosti s nedalekou rozsáhlou investicí začaly zabývat stavem silniční sítě v okolí.Připravuje se
projekt jiţního obchvatu Kolína, který přímo ovlivní i Kutnou Horu. V dubnu začne rekonstrukce
silnice č. 38 spojující tato dvě města. České dráhy se staly akciovou společností a rozhodování této
instituce je tak pruţnější a moţná vstřícnější neţ v minulosti. Byť centralizovaná struktura zůstává,
místní zástupci ČD deklarovali ochotu a zájem o spolupráci na řešení problémů přístupu do města
vlakem a jeho návaznosti na další systémy, práce ve skupině se aktivně účastní i soukromý
provozovatel městské hromadné dopravy. Existuje studie ţelezničního spojení Praha – Kutná Hora.

Cíl C.1.1.
Obchvat
Představitelé města budou aktivně jednat s vyšším územním celkem a dalšími institucemi
o optimální variantě obchvatu Kutné Hory.
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3. aktualizace Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Kutná Hora
Cíl C.1.2.
Železniční spojení Praha – Kutná Hora město
Město bude spolupracovat s ČD na realizaci projektu ţelezničního spojení mezi hlavním
městem a Kutnou Horou (Kutnohorský oblouk - odstranění dnešní úvrati přeloţkou tratě
obloukem o malém poloměru a umoţnění provozu elektrických jednotek).
Cíl C.1.3.
Cyklostezky
Město ve spolupráci s krajem zpracuje analýzu moţností rozvoje cyklostezek v okolí Kutné Hory.
Cíl C.1.3a Cyklostezka mezi Kutnou Horou – Malínem, Svatým Mikulášem a Zábořím nad
Labem
Město ve spolupráci s dotčenými okolními obcemi usiluje o vybudování nadregionálně
významného projektu cyklostezky spojující Kutnou Horu s obcemi směrem k Labi (napojení na
stezky greenway).

-nový projekt z 3. aktualizace AP SPRM
Záměr C.2.
Zvyšovat úroveň dopravy ve městě, zkvalitňovat sítě komunikací na území města,
rozvíjet účelný a funkční systém MHD, řešit dopravu v klidu
Záleţitosti vnitřní dopravy ve městě (kvalita komunikací a organizace) nejsou jednoznačně vnímány
jako zásadní problém, navíc je čerstvě zpracován Generel dopravy, který uvedené téma řeší,
a v návaznosti na něj jsou připraveny například čtyři kruhové objezdy. Je zadáno zpracování Generelu
dopravy na sídlišti. Firma Connex (provozovatel MHD) chystá zlepšit úroveň odbavení cestujících
zavedením čipového systému, komunikuje s radnicí o vedení linek a moţnostech zahuštění MHD
v rámci rozpočtových moţností. Přesto je tento záměr začleněn z logických důvodů do struktury
akčního plánu. Z důvodů finanční náročnosti realizace cílů v tomto záměru bude nezbytné hledat
moţnosti vnějšího spolufinancování, ať uţ ze Státního fondu dopravní infrastruktury, ze Strukturálních
fondů nebo jinde.

Cíl C.2.1.
Pěší přístup KH Hlavní nádraží – centrum
Město ve spolupráci s ČD připraví projekt řešení pěšího přístupu mezi hlavním nádraţím
a centrem.
Cíl C.2.2.
Přestupní terminál
Město bude spolupracovat s ČD na realizaci projektu přestupního terminálu v areálu nádraţí
město. Pozn.: návaznost na C.1.2.
Cíl C.2.3.
Pěší přístup centrum – Kaňk
Město realizuje projekt řešení pěšího přístupu mezi centrem a městskou částí Kaňk (chodníky
a osvětlení).
Město realizuje projekt řešení pěšího přístupu mezi městskou částí Sedlec a městskou částí
Kaňk (chodníky a osvětlení).

-nový druhý odstavec z 3. aktualizace AP SPRM
Cíl C.2.4.
Křižovatka „U Krupičků“
Město po dohodě s dalšími institucemi rozhodne o optimálním řešení křiţovatky
„U Krupičků“, připraví a realizuje projekt.
Cíl C.2.5.
Kruhový objezd „Čáslavská - Hrnčířská“
Město bude s ŘSD spolupracovat na realizaci projektu kruhového objezdu – řešení křiţovatky
„Čáslavská – Hrnčířská“ (nákladní doprava související s průmyslovou zónou).
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3. aktualizace Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Kutná Hora
Cíl C.2.6.
Řešení křižovatky „Česká“
Město po dohodě s dalšími institucemi rozhodne o optimálním řešení křiţovatky „Česká“,
připraví a realizuje projekt.
Cíl C.2.7.
Dopravní generel města
Město připraví s pouţitím hotových materiálů (centrální zóna a sídliště) dopravní generel
města s cílem uceleně řešit dopravní situaci v Kutné Hoře.
Cíl C.2.8.

Rekonstrukce místních komunikací na území města

S vyuţitím dotačních titulů budou Městem postupně rekonstruovány místní komunikace na jeho
území.
-nový projekt z 1. aktualizace AP SPRM

Cíl C.2.9.
Odlehčovací komunikace průmyslové zóny Na Rovinách
Město ve spolupráci se Středočeským krajem a investory průmyslové zóny Na Rovinách
zrealizuje odlehčovací komunikaci tak, aby provoz vozidel zabezpečující dopravní
obsluţnost.
-nový projekt z 2. aktualizace AP SPRM

Cíl C.2.10.
Systém MAD regionu a MHD Kutné Hory
Vytvoření nového systému místní a městské hromadné autobusové dopravy ve spolupráci
s okolními obcemi regionu. V rámci tohoto cíle jde o dosaţení vyšší efektivity a vyuţívání
hromadné dopravy v regionu a městě Kutná Hora ke spokojenosti obyvatel a návštěvníků
regionu a města. Město podporuje a vytvoří optimální podmínky pro zavedení nových tras
autobusové dopravy, pořízení nového vozového parku i ekologického pohonu autobusů
(CNG).

-nový projekt z 3. aktualizace AP SPRM
Záměr C.3.
Zpracovat a uskutečnit reálný investiční záměr přípravy ploch pro výstavbu
bytových a rodinných domů, řešící majetkoprávní, technická, prostorová a další
hlediska.
Radou města byla zřízena odborná pracovní skupina, která má uvedený záměr na starosti. Její zástupce
je i členem týmu pro tuto kritickou oblast. V Územním plánu jsou vymezeny dostatečné plochy pro
bytovou výstavbu, to je ovšem pouze první, byť zásadní krok. Zájem o bydlení – jak o existující byty,
tak o výstavbu nových domů a bytů, je značný, Kutná Hora je uţ teď lákavým místem k ţivotu, řada
lidí vyuţívá klidu a dalších výhod menšího města v dojezdové vzdálenosti od Prahy.

Cíl C.3.1.
Koncepce bydlení
Pracovní skupina zřízená radou města připraví ucelený dokument „Koncepce bydlení“, který
bude řešit následující problematiku:
 pokračování privatizace bytového fondu
 otázku vyuţití zdrojů z privatizace bytů (výstavba bydlení a infrastruktury)
 sociální bydlení (senioři, azylové domy, „holobyty“, domy s pečovatelskou sluţbou,
startovací byty)
 další relevantní otázky
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3. aktualizace Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Kutná Hora
Cíl C.3.2.
Plochy pro bytové domy
Město připraví plochy pro výstavbu bytových domů o kapacitě aţ 500 bytových jednotek
(majetkoprávní řešení, infrastruktura atd.) – jedná se o lokality na Šipší a v Benešově ulici
(u archivu).
Cíl C.3.2.a Rozvojová plocha pro bydlení lokalita „Hořanská“
Město připraví podmínky pro realizaci rozvojové plochy pro bydlení v lokalitě „Hořanská“,
zajistí či podporuje vybavenost této lokality technickou infrastrukturou a zajistí či podporuje
koordinaci k naplnění tohoto cíle.

-nový projekt z 3. aktualizace AP SPRM
Cíl C.3.3.
Plochy pro rodinné domy
Město připraví plochy pro výstavbu rodinných domů na území Třešňovka – Provaznice.
Cíl C.3.4.
Revitalizace sídliště
Město realizuje projekt revitalizace sídliště Šipší.
Cíl C.3.5.
Energetická koncepce
Město připraví dokument „Energetická koncepce – generel“ s cílem analyzovat situaci
a navrhnout moţnosti rozvoje zásobování energiemi v Kutné Hoře (mj. rozšiřování kapacit
CZT).
Cíl C.3.6.
Realizace projektů Akčního plánu a Územní energetické koncepce města
Kutné Hory
Dle potřeby, priorit a finančních moţností města naplňování jednotlivých cílů programových
dokumentů města v oblasti vyuţití, tvorby a hospodaření s energiemi na území města.
-nový projekt z 2. aktualizace AP SPRM

Cíl C.3.6.a Energetické úspory objektu budovy Radnická 178
Sníţení energetické náročnosti budovy městského úřadu Radnická č.p. 178 stavebně
technickými opatřeními (zateplení objektu, technická opatření vytápění budovy, alternativní
zdroje energií).

-nový projekt z 3. aktualizace AP SPRM
Cíl C.3.7.
Lokalita pro bydlení Na Rovinách
Město bude podporovat přípravu lokality pro bydlení v blízkosti průmyslové zóny Na
Rovinách.
-nový projekt z 2. aktualizace AP SPRM

Cíl C.3.8.
Územní plán Kutné Hory
Město pořídí nový územní plán Kutné Hory dle potřeb hospodářského a společenského
rozvoje města.

-nový projekt z 3. aktualizace AP SPRM
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3. aktualizace Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Kutná Hora

Záměr C.4.
Realizovat efektivní a k životnímu prostředí citlivý systém nakládání s odpady
S kvalitou ţivota ve městě velmi souvisí úroveň hospodaření s odpady – nezpochybnitelný fakt si
ovšem lidé často uvědomí aţ ve chvíli, kdy v této oblasti vzniknou nějaké problémy. Téma zahrnuje
nejenom hlediska ochrany ţivotního prostředí, které je jednou z deviz Kutné Hory, významné jsou
i další moţnosti moderních metod nakládání s komunálním odpadem (aţ třetina objemu je energeticky
vyuţitelná).

Cíl C.4.1.
Projekt využití biomasy
KH Tebis ve spolupráci s městskými orgány realizuje ve vybrané lokalitě projekt vyuţití
biomasy z odpadů pro účely zásobování CZT (v případě, ţe projekt prokáţe smysluplnost
v podmínkách Kutné Hory a návratnost vloţených investic).
Cíl C.4.2.
Projekt zpracování PET lahví a pneumatik
Město připraví a realizuje projekt ekologického nakládání s PET lahvemi a likvidace
pneumatik.
-vyřazeno 1. aktualizací AP SPRM

Cíl C.4.3.
Systém odpadového hospodářství
Vytvoření samostatného systému odpadového hospodářství, který by řešil třídění a následné
zpracování komunálního odpadu, resp. jeho vytříděných částí. Zároveň by řešil i vyuţití
systémově separovaného odpadu. S tím souvisí vybavení sběrného dvora, podzemních
kontejnerů i kontejnerových stání.

-nový projekt z 3. aktualizace AP SPRM
Záměr C.5.
Realizovat systém řešení odpadních, dešťových a přívalových vod
Při výstavbě technických sítí – kanalizací na sídlištích v minulosti nebyly dostatečně zohledněny
místní podmínky, zejména reliéf terénu a odtok sráţkové vody v případech přívalových dešťů.
Splaškové a dešťové vody jsou odváděny jedním potrubím, coţ působí nárazově problémy a
v neposlední řadě zbytečně podvazuje kapacitu městské čističky odpadních vod pro budoucí rozvojové
záměry. Bylo zpracováno několik dokumentů – studií, mapujících situaci a naznačujících moţná
řešení, která jsou ovšem v praxi poměrně komplikovaná a investičně velmi náročná. Je účelné
provázat soubor opatření (kroků) s jasnou koncepcí bytové výstavby (C.3.1.) a s budováním /
obsazováním rozvojových ploch.

Cíl C 5.1.
Koncepce nakládání s odpadními vodami
Město na základě zpracovaných studií připraví Koncepci nakládání s odpadními vodami,
která bude mj. obsahovat návrh na řešení oddělené dešťové a splaškové kanalizace, budování
polderů, retenčních nádrţí atd.
Cíl C 5.1.a Jezy a brody, poldery
Rekonstrukce stávajících brodů a jezů z hlediska protipovodňových, přírodních i technických
hledisek, realizace protipovodňových polderů a retenčních nádrţí.

-nový projekt z 3. aktualizace AP SPRM
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3. aktualizace Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Kutná Hora
Cíl C 5.2.
Rozšíření ČOV na Karlově a intenzifikace kanalizační sítě v městě Kutná
Hora
Město bude podporovat intenzifikaci kanalizační sítě včetně čističky odpadních vod pro
území města.
Město bude usilovat o vybudování kanalizace i v příměstských či okrajových částech města
(Neškaredice, Perštjnec)
-nový projekt z 2. aktualizace AP SPRM
-nový druhý odstavec z 3. aktualizace AP SPRM

Záměr C.6.
Posilovat význam území uvnitř města, určených k rekreaci, sportu a dalším
společenským aktivitám
-nový záměr z 1. aktualizace AP SPRM

Cíl C 6.1.

Obnova parku pod Vlašským dvorem

Město ve spolupráci s partnery připraví a postupně zrealizuje dle fin. moţností revitalizaci rozsáhlé
parkové plochy zeleně celoměstského významu, včetně rekonstrukce stavebních objektů a návrhu
nových objektů či projektů v jeho územně-významové souvislosti. Návrh optimálního vyuţití území
bude podporovat důraz na skloubení rekreační, společenské a kulturní funkce vůči dochovaným
historickým hodnotám prostředí za maximálního respektování a obnovení vazeb na Městskou
památkovou rezervaci a turistických tras města.
-nový projekt z 1. aktualizace AP SPRM

Cíl C 6.2.
Obnova, rekonstrukce a výstavba zařízení pro sport, kulturu a volnočasové
aktivity obyvatel města a okolí
-nový projekt z 2. aktualizace AP SPRM

Cíl C 6.2.a Knihovna J. A. Komenského
Rekonstrukce budovy staré ZŠ Na Námětí na městskou knihovnu.

-nový projekt z 3. aktualizace AP SPRM
Cíl C 6.2.b Rekonstrukce sportovního areálu Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře
Rekonstrukce školního hřiště (atletický ovál a doplňková hřiště) pro potřeby školy a pro
veřejnost.

-nový projekt z 3. aktualizace AP SPRM
Cíl C 6.2.c Sportovní areál Olympie na Žižkově
Modernizace areálu Olympia na Ţiţkově – doplnění o další sportoviště, in-line dráhu,
skatepark a další sportovně-relaxační aktivity.

-nový projekt z 3. aktualizace AP SPRM
Cíl C 6.2.d Sportoviště za víceúčelovým kulturně sportovním zařízením v Malíně
Vybudování venkovního víceúčelového sportoviště v blízkosti objektu tohoto zařízení a
doplnění o další sportoviště, in-line dráhu, dětské hřiště a další.

-nový projekt z 3. aktualizace AP SPRM
Cíl C 6.2.e Fotbalové hřiště Sparta
Rekonstrukce zastřešené části hlediště, dostavba sociálního zařízení.

-nový projekt z 3. aktualizace AP SPRM
Cíl C 6.2.f Kulturní dům Lorec
Celková modernizace a rekonstrukce objektu kulturního domu včetně opatření k dosaţení
energetických úspor provozu objektu.

-nový projekt z 3. aktualizace AP SPRM
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3. aktualizace Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Kutná Hora
Cíl C 6.3.
Údolí Vrchlice
Jedná se o biologicky, geologicky i historicky cennou lokalitu o rozloze cca 30ha na území
města. Město bude usilovat o zapsání tohoto území jako přírodní památku a s tím budou
prováděna související přípravná opatření a po zapsání tohoto území budou realizovány
navazující investiční akce.

-nový projekt z 3. aktualizace AP SPRM
Cíl C 6.3.a Revitalizace řečiště Vrchlice a jeho blízkého okolí
Revitalizace toku v intravilánu obce - změna do přírodního charakteru řečiště, oprava
opěrných zdí v protipovodňovém programu.

-nový projekt z 3. aktualizace AP SPRM
Cíl C 6.3.b Cyklostezka Vrchlice
Revitalizace nábřeţí Vrchlice s vybudováním cyklostezky mezi hlavním a městským
vlakovým nádraţím a dále podél Vrchlice aţ na okraj města.

-nový projekt z 3. aktualizace AP SPRM
Cíl C 6.4.
Kaňk – stepní lokalita a lesopark
Jedná se o vyuţívání přírodně cenné lokality v blízkosti centra města Kutné Hory, která je
výletním místem pro obyvatele města. Opatření spočívají ve zvýšení biodiverzity území a
zároveň popularizaci přírody mezi obyvateli a návštěvníky města.

-nový projekt z 3. aktualizace AP SPRM
Záměr C.7.
Zvýšit úroveň poskytovaných služeb v sociální oblasti života města a jeho okolí
-nový záměr z 1. aktualizace AP SPRM
Cíl C 7.1.

Komunitní plán

Město ve spolupráci s partnery zpracuje programově-rozvojový dokument „Komunitní plán“přijatý
Zastupitelstvem města, slouţící jako podklad pro rozhodování k realizaci nových projektů a inv. akcí
k rozvoji sociálních sluţeb na základě skutečných potřeb.

-nový projekt z 1. aktualizace AP SPRM
Cíl C 7.2.

Realizace projektů komunitního plánu města Kutné Hory

Dle potřeby, priorit a finančních moţností města naplňování jednotlivých cílů programových
dokumentů města v sociálních oblastech ţivota města a nejbliţšího regionu.

-nový projekt z 2. aktualizace AP SPRM
Cíl C 7.2.a Dům s pečovatelskou službou v Lorecké ulici
Cíl C 7.2.b Azylový dům v Benešově ulici
Cíl C 7.2.c Bytový dům v Malíně
Cíl C 7.2.d Sociální byty
Rekonstrukce stávajících a nevyhovujících bytů na byty sociální (startovací, pro seniory,
azylové byty atd.) či výstavba nového bytového domu se sociálními byty.

-nové projekty z 3. aktualizace AP SPRM
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3. aktualizace Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Kutná Hora
Cíl C 7.3.
Rozvoj služeb a podpora sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených
lokalit Kutné Hory
Projekt je určen pro sociálně vyloučené osoby ţijící v sociálně vyloučených romských
lokalitách na území Kutné Hory. Cílem projektu je prostřednictvím rozvoje nových na sebe
navazujících sociálních sluţeb zlepšit kvalitu ţivota obyvatel sociálně vyloučených lokalit na
území Kutné Hory a zvýšit šance na jejich plnohodnotné uplatnění na trhu práce.

-nový projekt z 3. aktualizace AP SPRM
Cíl C 7.4.

Naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany v ORP Kutná Hora

Projekt je zaměřen na zlepšení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. V rámci projektu jsou
přijati noví pracovníci, kteří spolu se stávajícími pracovníky pracují na zavádění standardů
kvality sociálně-právní ochrany dětí do praxe, a vytvářejí metodiky, které tyto standardy
v praxi ukotvují. V rámci projektu také probíhá vzdělávání pracovníků OSPOD a aktualizace
webových stránek OSPOD.

-nový projekt z 3. aktualizace AP SPRM
Záměr C.8.
Revitalizovat významné historické objekty v centru města
Snahou města je podporovat a posilovat oţivování historického jádra města rekonstrukcemi
historických objektů nejenom pro účely bydlení, ale i pro společensko-kulturní účely i
v nadmístním rozsahu jejich vyuţití.

-nový záměr z 2. aktualizace AP SPRM
Záměr C.9.
Sanace a revitalizace území zatížených vlivy důlních činností
Území města je zatíţeno vlivy důlních činností po celá staletí zejména poddolováním území a
zatíţení vybraných lokalit města nepříznivou skladbou obsahu prvků z vytěţených hlušin.
Město bude usilovat o sanace a revitalizace takto důlními činnostmi poznamenaných území.

-nový záměr z 3. aktualizace AP SPRM
Cíl C 9.1.
Sanace hald na Kaňku
Bude provedena částečná sanace arzenových hald na Kaňku (erozně narušené). Část hald lze
prohlásit za technickou památku se vztahem k dolování v Kutné Hoře (stáří cca 600let).

-nový projekt z 3. aktualizace AP SPRM

3. aktualizace Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Kutná Hora byla schválena
Zastupitelstvem města Kutná Hora usnesením číslo 151/15 dne 30. 6. 2015.
V Kutné Hoře dne 1. 7. 2015.
Bc. Martin Starý, DiS.
starosta města
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