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OZNÁMENÍ KONCEPCE
podle § 10c zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění
v rozsahu přílohy č. 7

Oznámení koncepce "Program rozvoje Města Vlašimi na období 2015 – 2025 – Aktualizace č.5" je předkládáno
v souladu s § 10c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.

Oznámení je strukturováno dle požadavků přílohy č. 7 k zákonu č. 100/2001 Sb., v platném znění
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A. ÚDAJE O PŘEDKLADATELI

Název organizace: Město Vlašim
IČ: 0232947
Sídlo: Jana Masaryka 302, Vlašim 258 01
Oprávněný zástupce předkladatele:
Mgr. Luděk Jeništa, starosta města Vlašimi
Město Vlašim
Jana Masaryka 302
258 01 Vlašim
602 252 200, starosta@mesto-vlasim.cz

B. ÚDAJE O KONCEPCI

1. Název:
Program rozvoje Města Vlašimi na období 2015 – 2025 – Aktualizace č.5

2. Obsahové zaměření (osnova):
Program rozvoje města Vlašimi na období let 2015 – 2025 – Aktualizace č.5 představuje souhrnnou koncepci
všestranného rozvoje území města Vlašimi v návrhovém období 2015 – 2025. Program byl zpracován v souladu
s metodikou Obce PRO dostupné obcím na www.obcepro.cz a aktualizován v souladu s Pokynem starosty
k aktualizaci Programu rozvoje Města Vlašimi.
Program je rozdělen na následující hlavní části:
POŘÍZENÍ STRATEGIE
o
o

Osoby odpovědné za strategii
Proces vzniku dokumentu

ANALYTICKÁ ČÁST
o
Charakteristika města (vymezení území, historie osídlení, symboly města)
o
Územní rozvoj
o
Obyvatelstvo (popis demografické situace, popis sociální situace, spolková činnost ve Vlašimi, způsoby
informování občanů)
o
Hospodářství (ekonomická situace, trh práce, cestovní ruch)
o
Infrastruktura (technická infrastruktura, dopravní infrastruktura)
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o
Vybavenost (bydlení, školství a vzdělávání, zdravotnictví, sociální péče, kultura, sport a tělovýchova)
o
Životní prostředí (stav životního prostředí, ochrana životního prostředí, zeleň ve městě, záplavové
území, ochranná pásma)
o
Správa města (Městský úřad a kompetence města, hospodaření a majetek obce, bezpečnost, vnější
vazby a vztahy
o
Dotace a projekty z posledních let
STRATEGICKÁ ČÁST
o
SWOT analýza
o
Vize – Město Vlašim v roce 2025
o
Strategie v jednotlivých klíčových oblastech (Doprava; Školství; Kultura, sport, cestovní ruch a volný
čas; životní prostředí; Bezpečnost, bytová, zdravotní a sociální tematika; Rozvoj města)
IMPLEMENTAČNÍ ČÁST
o
Podpora realizace Programu (řízení, sledování a organizační zajištění pro; financování realizace
strategie; způsob aktualizace dokumentu – tj. jeho možných změn, atp.)
o
Popis vybraných projektových záměrů (Rozvoj areálu Na Lukách; Dům sociálních služeb; Parkovací
dům; Rozšíření prostor pro ZŠ Sídliště; Stomatologické centrum; Dokončení revitalizace náměstí v Domašíně;
Elektronizace státní správy; Excelentní vzdělávací centrum; Rekonstrukce kulturního domu Blaník;
Rekonstrukce Kupsova Mlýna (Blanického Mlýna)).

3. Charakter
Program rozvoje Města Vlašimi se po schválení aktualizace Zastupitelstvem města Vlašimi stává programovým
dokumentem města s vazbou na rozpočtový výhled a územní plán. Program bude možné aktualizovat dle
postupu navrženého v implementační části. Jedná se o nástroj řízení rozvoje obce. Program formuluje
představy o budoucnosti obce s výhledem až do roku 2025 a jsou v něm navrženy způsoby, jak jich dosáhnout.
V Programu jsou identifikovány strategické cíle dílčích oblastí rozvoje města i konkrétní opatření a aktivity,
které by měly být, pokud to bude možné, v návrhovém období realizovány. Řada aktivit a záměrů definovaných
programem podléhá získání externích zdrojů – dotací. U řady aktivit bude město figurovat jako partner nebo
spolurealizátor (to se týká např. velkých dopravních akcí). Realizování stanovených opatření a z nich
vyplývajících konkrétních záměrů by mělo vést k naplňování vize města Vlašimi roku 2025.

4. Zdůvodnění potřeby pořízení
Pro území, ve kterém se Vlašim nachází, byly v předchozích letech vytvořeny strategie, které řešily vždy širší
správní oblasti (okres, ORP) nebo území (MAS). Jedná se o a) Strategii komunitně vedeného místního rozvoje
pro území MAS Blaník pro období 2014 – 2020(5); b) Strategii území správního obvodu ORP VLAŠIM v oblasti
předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a administrativní
podpora samosprávám v území; c) Komunitní plán sociálních služeb na okrese Benešov na léta 2015 – 2019.
Mezi hlavními důvody pořízení Programu rozvoje města Vlašimi na období 2015 – 2025 tedy byla potřeba
definice rozvojových cílů i konkrétních záměrů města, organizací působících na území města a občanů, a to ve
střednědobém časovém horizontu. Důležitá byla také potřeba moci dokument průběžně aktualizovat a
doplňovat dle potřeb a to na základě rozhodnutí zastupitelstva města. Existence programu/vize/strategie je
také podmínkou řady dotací zejména zdrojů Evropské unie.
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5. Základní principy a postupy (etapy) řešení
Při přípravě Programu rozvoje města Vlašimi se pracovalo originální metodou. Jejím cílem bylo umožnit
zapojení široké veřejnosti, důležitých expertů, organizací a osobností z území do tvorby dokumentu, který bude
sloužit jako nástroj pro strategické řízení města s výhledem až do roku 2025. Práci na strategii předcházelo
dotazníkové šetření. To se uskutečnilo na přelomu roku 2014 a 2015. Podařilo se v rámci něj získat 393
dotazníků. Dotazníky obsahovaly převážně otevřené otázky a byly vyhodnocovány kvalitativní metodou tzv.
zakotvenou teorií (GroundedTheory). Obsah dotazníků byl roztříděn na 1917 unikátních podnětů. Ty byly
rozděleny do 6 tematických celků odpovídajících zaměření následně jmenovaných pracovních skupin.
V průběhu zpracování strategie byly realizovány 2 kola jednání pracovních skupin a několik setkání řídící
skupiny. K účasti pro práci ve skupinách byli osloveni všichni zastupitelé, zástupci neziskových organizací,
zaměstnanci městského úřadu a další aktéři území. Navíc se uskutečnila také 2 veřejná komunitní plánování
s občany Domašína.
Pracovní skupiny byly tematicky rozděleny takto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

DOPRAVA
KULTURA, SPORT, CESTOVNÍ RUCH, VOLNÝ ČAS
ŠKOLSTVÍ
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
BEZPEČNOST, BYTOVÁ TEMATIKA, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ TEMATIKA
ROZVOJ MĚSTA

Členové skupin pracovali s podněty z dotazníkového šetření od občanů, relevantními podněty ze strategií již
pro území města zpracovaných. Tyto údaje doplňovaly vlastními podněty. Všechny aktivity/problémy/návrhy
byly řazeny od počátku práce na strategii podle priorit. Na začátku měsíce června 2016 byla strategie
předložena zastupitelstvu města Vlašimi a členům pracovních skupin pro připomínky.
Dokument v aktuální verzi neobsahuje vyhodnocení předchozího programu, neboť dříve zpracovaná strategie
se týkala Mikroregionu Podblanicko, jehož je Vlašim součástí. Tato kapitola bude pravděpodobně doplněna.
Samostatný Program rozvoje Vlašimi nebyl v minulosti zpracován.
Aktualizace programu byla zpracována v souladu s kapitolou č. 14 - Podpora realizace programu a s Pokynem
starosty k aktualizaci Programu rozvoje Města Vlašimi na roky 2015-2025, schváleným Radou Města Vlašimi na
svém zasedání dne 6.2.2017.

6. Hlavní cíle
Strategická část dokumentu Programu je rozdělena do 6 klíčových oblastí, které jsou totožné s vytvořenými
pracovními skupinami uvedenými výše. Pro každou oblast je vymezena výchozí situace, vize, strategický cíl,
specifické cíle, opatření a konkrétní aktivity. Aktivity jdou dále rozděleny do prioritních os dle své důležitosti, a
to od prioritní osy 1 sestupně.

7. Míra, v jaké koncepce stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti, vzhledem k jejich umístění,
povaze, velikosti, provozním podmínkám, požadavkům na přírodní zdroje apod.
Koncepce stanovuje rámec pro záměry na úrovni klíčových oblastí, opatření a aktivit. Každé opatření obsahuje
návrh aktivit, které povedou k naplnění jeho cílů. Koncepce jako taková nestanovuje konkrétní podobu
realizovaných projektů, ale udává jejich širší rámec a zaměření. Konkrétní podoba aktivit a projektů bude vždy
předmětem samostatného schvalování dle legislativních pravidel.
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8. Přehled uvažovaných variant řešení
Program rozvoje Města Vlašimi je vypracován v jedné variantě.

9. Vztah k jiným koncepcím a možnost kumulace vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví
s jinými záměry
V rámci zpracování dokumentu byly zohledněny již vytvořené strategické dokumenty území:
✓
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Blaník pro období 202114 – 20270
✓
Strategie území správního obvodu ORP VLAŠIM v oblasti předškolní výchovy a základního školství,
sociálních služeb, odpadového hospodářství a administrativní podpora samosprávám v území
✓
Komunitní plán sociálních služeb na okrese Benešov na léta 2021 – 2027
Vzhledem k zohlednění Strategie MAS Blaník existuje také vazba na dokumenty, ze kterých vycházela tato
strategie, z dokumentů týkajících se životního prostředí se jedná o následující:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Státní program ochrany přírody a krajiny 2020 – 2025
Státní politika životního prostředí 2012 – 2020
Strategie Geopark Kraj blanických rytířů
Územně analytické podklady Středočeského kraje
Program rozvoje územního obvodu středočeského kraje 2014-2020
Dopravní politika ČR pro období 2014-2020 s výhledem do roku 2050
Politika územního rozvoje ČR
Strategický Rámec Udržitelného Rozvoje ČR
Program rozvoje venkova na období 2014 – 2020
Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+

Dále existuje vazba mezi s následujícími dokumenty
✓
✓

Územně analytické podklady ORP Vlašim
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje.

10. Předpokládaný termín ukončení
Program rozvoje města Vlašimi – aktualizace č. 5 bude dokončena v polovině roku 2022.

11. Návrhové období
Návrhové období je určeno na roky 2015 -2025.

12. Způsob schvalování
Dokument je předkládán ke schválení zastupitelstvu města Vlašimi. Jeho možné aktualizování je popsáno v tzv.
implementační části.
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C. ÚDAJE O DOTČENÉM ÚZEMÍ
1. Vymezení dotčeného území
Program je navržen pro správní území Města Vlašimi. Město Vlašim se nachází na jihovýchodě Středočeského
kraje a je součástí regionu soudržnosti NUTS II. - Střední Čechy. Celková výměra území města činí 4 143,24 ha.
Město má sedm městských částí: Vlašim, Domašín, Bolina, Hrazená Lhota, Nesperská Lhota, Polánka a Znosim.

2. Výčet dotčených územních samosprávných celků, které mohou být koncepcí ovlivněny
Středočeský kraj a jeho záměry v řešeném území.

3. Základní charakteristiky stavu životního prostředí v dotčeném území
Stav životního prostředí
Z geografického hlediska se Vlašim nachází na území Vlašimské a částečně i Benešovské pahorkatiny. Reliéf má
ráz členité pahorkatiny, údolí jsou mělká a v jejich okolí jsou vlhké louky a lesy. Na území se vyskytují lesní půdy
(SZ území - Bolina, Bolinka), hnědé půdy, půdy ilimerizované, oglejené i nivní a hydrofilní. Kvalita půdy je
průměrná. Nejkvalitnější půda se nachází v okolí Blanice. Město leží na řece Blanici, která je malou meandrující
řekou tekoucí mezi Vlašimí a Mladou Vožicí. Vlašim je geologicky monotónní oblastí, která je z hlediska
regionální geologie řazena k moldanubickým oblastem. Nachází se zde zejména metamorfované krystalické
komplexy hornin, jsou jimi převážně pararuly na východě Vlašimi. V okolí řeky Blanice se vyskytují krystalické
břidlice. Na území města se v současné době nenachází žádná ložiska nerostných surovin. (Andrš, Mačkovič a
Třešňák, 2008)
Ohroženi hlukem jsou zejména obyvatelé ve středu města a na přeložce v ulici Okružní. Právě v oblasti okolí
Okružní ulice byla postavena protihluková stěna pro ochranu zástavby rodinných domků. Nejfrekventovanější
silnice II. třídy je silnice č. 125 s frekvencí v rozmezí 5001-7000 vozidel/24 h., silnice č. 112 spadá do kategorie
s intenzitou 3001 - 5000 voz/24 h. Další sledovanou silnicí je č. 113 s dopravní intenzitou 1001-3000 voz/24 h.
Nejvytíženější ulicí je ulice Vlasákova, kterou projíždělo dle sčítání dopravy z roku 2010 mezi 7000 až 10 000
aut za 24 hodin.
Na území města není oficiální měřící stanice sledující úroveň znečištění ovzduší. Území Vlašimi nepatří
z hlediska čistoty ovzduší do ohrožených území, přesto je rozšiřování počtu malých zdrojů znečištění
potenciálním problémem. Vlastníky lokálních topenišť, která tvoří zásadní zdroj znečištění, zatím nelze
kontrolovat. Jedná se o nevyjmenované zdroje znečištění ovzduší, tedy o kotle na plyn, uhlí, dřevo, biopaliva,
krbová kamna, krby. Dále se jedná o provozovny, kde se práší, lakuje, brousí, stříká. Zdrojem znečištění jsou
také čistírny odpadních vod, zemědělské provozy s chovem zvířat a další. Nejvýznamnějším znečišťovatelem
je zbrojovka Sellier & Bellot, a. s. Významných znečišťovatelů je ve městě celkem 17.
Na území města se nachází brownfields zejména ve smyslu nevyužívaných nebo zanedbaných objektů. Jsou
to bývalé tepelné výměníky, částečně bývalý zimní stadion. Řadí se sem i některé soukromé budovy a
pozemky, a sice bývalý areál zásobníků paliva v Hrazené Lhotě (Czechninvest, 2008). Mezi málo využívané
nebo zanedbané budovy ve vlastnictví města patří také objekt bývalé polikliniky na Husové náměstí, Husův
dům, bývalá škola v sídle Domašín a Hájenka u Bruku.
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K únikům či přenosům nebezpečných látek dochází pouze u podniku Sellier&Bellot (informace z Integrovaného
registru znečišťování životního prostředí). Jedná se o přenos odpadů. V roce 2014 se jednalo o 9 435 kg. (CENIA,
2014)
V posledních 25 letech došlo v podniku Sellier&Bellot ke dvěma výbuchům. V roce 2003 došlo k explozi zbytků
třaskavé rtuti v opuštěném objektu s následkem úmrtí jedné osoby. V září roku 2015 došlo v podniku k výbuchu
střelného prachu s následkem úmrtí tří zaměstnanců podniku. Kolem místa výbuchu byla okamžitě vytvořena
dvousetmetrová ochranná zóna a místo bylo následně ohledáno pyrotechniky a byl zajištěn nevybuchlý
materiál.
Ochrana životního prostředí
Na území města Vlašimi se nachází Evropsky významná lokalita Vlašimská Blanice. Ta patří do chráněných
území soustavy Natura 2000. Lokalita má rozlohu 404 ha. Obecně jsou v rámci evropsky významných lokalit
chráněná evropsky významná stanoviště a evropsky významné druhy. Lokalita Vlašimská Blanice se nachází
podél toku řeky Blanice. Součástí lokality je i vlašimský zámecký park, kterým řeka protéká.
Samotný přírodně krajinářský park se skládá z různorodých dřevin, vyskytují se zde listnaté i jehličnaté stromy,
konkrétně se jedná o duby, lípy, javory, smrky i cizokrajné dřeviny. Na území parku se vyskytuje chráněný brouk
- páchník hnědý. Lokalita je významná i kvůli výskytu vydry říční a mihule potoční. (NATURA 2000, 2008)
V procesu územního plánování jsou ve spolupráci s orgánem ochrany přírody eliminovány nebo
minimalizovány střety ochrany přírody a krajiny. Potenciálně se jedná o střety týkající se ÚSES, VKP, vodních
toků, krajinného rázu, zeleně obecně, liniové zeleně, migračních koridorů a střety obecné a zvláštní druhové
ochrany přírody a ochrany volně žijících druhů ptáků. Obecným problémem vyskytujícím se i ve Vlašimi je
postupné zastavování kvalitní zemědělské půdy a její vyjímání ze ZPF. Specificky je problematický světelný
smog, zejména v lokalitě Nové Vorliny ve vztahu k vlašimské hvězdárně.
Zeleň ve městě
Městská zeleň je důležitou součástí charakteru města a na území Vlašimi je její výskyt hojný. Od roku 2005 se
o ni stará ZO ČSOP Vlašim, Technické služby Vlašim, s.r.o., Správa zámeckého parku. Péče o zeleň spočívá v její
údržbě, kácení i výsadbě, a to na celém správním území obvodu města Vlašim. V posledních letech na území
města ČSOP Vlašim realizovalo a stále realizuje celou řadu projektů v oblasti zeleně.
V rámci první etapy „Obnovy zeleně“ bylo vysázeno 800 stromů a 8 100 keřů, ošetřeno pak bylo 115 dřevin. Ve
druhé etapě bylo vysázeno 160 stromů a 12 800 keřů, ošetřeno bylo 150 dřevin. V průběhu třetí etapy se
vysadilo 191 stromů a 12 800 keřů, ošetřilo se 660 kusů dřevin. V rámci všech tří etap se tedy vysadilo 1 151
stromů, 33 700 keřů. Ošetřeno bylo na 925 stromů.
V rámci projektu „Zkapacitnění toku Blanice přírodě blízkým způsobem v intravilánu města Vlašim“ bylo kolem
Blanice vykáceno mnoho starých stromů a celé koryto řeky prošlo rozsáhlými úpravami, které by měly zabránit
povodním, které jsme tu zažili v minulých letech – poslední z roku 2013. S těmito úpravami byly spojeny i
rozsáhlé výsadbové práce. Kolem řeky vzniklo mnoho oplocenek, kam byly vysázeny tisíce prostokořenných i
obalovaných keřů jako např. líska obecná (Corylus avellana), brslen evropský (Euonymus europaeus), hloh
obecný (Crataegus monogyna), krušina olšová (Frangula alnus) a další. Podél obou břehů řeky bylo vysázeno
několik set kusů stromů – dub (Quercus robur), olše lepkavá (Alnus glutinosa), jilm habrolistý (Ulmus minor),
jilm vaz (Ulmus laevis), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), lípa srdčitá (Tilia cordata) a javor mléč (Acer
platanoides).
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Na území města se nachází celkem 5 památných stromů: lípa u Domašínské zámecké brány, dub letní
v zámeckém parku, dub u Čechova, jilm u Červené věže, javor babyka v Domašíně. Další památné stromy jsou
jako soubor na Loretě a tvoří je alej 86 lip, 1 jírovce, 1 akátu. Pravidelnou údržbu památných stromů ve
správním území Města Vlašim zajišťuje ČSOP Vlašim.
Nezanedbatelnou součástí zeleně ve Vlašimi je vlašimský zámecký park, který je v rámci územního plánu
lokálním biocentrem a prochází jím regionální biokoridor řeky Blanice. V lesích zde roste mnoho vzácných a
chráněných druhů rostlin jako lilie zlatohlavá či oměj různobarvý. Po celé ploše jsou roztroušeny staleté duby
letní a další velikáni. Ty hostí vzácný hmyz a ptactvo, pro něž je park posledním útočištěm v širokém okolí.
Kostru parku tvoří původní dřeviny, především dub letní, javor mléč, javor klen, habr obecný, buk lesní.
Podél řeky Blanice se vyskytuje jasan ztepilý, střemcha hroznovitá, vrba křehká, topol osika. Ve svazích roste
lípa srdčitá, lípa obecná (evropská), jilm drsný, na světlejších místech v lesních porostech jeřáb ptačí, třešeň
ptačí. Z jehličnanů jsou v parku běžné smrk ztepilý, jedle bělokorá, borovice lesní. Z našich domácích keřů jsou
v parku běžné svída krvavá, líska obecná, hloh jednosemenný, brslen evropský, zimolez obecný, trnka obecná,
různé ostružiníky, bez černý, kalina obecná, srstka angrešt. Do parku byly postupně vysazovány cizokrajné
dřeviny. Přímo u Vlašimské brány roste nahovětvec dvoudomý kanadský (Gymnocladus dioicus) a jírovec
drobnokvětý (Aesculus parviflora). Na loukách jsou dominantou solitérní duby letní (Quercus robur), největší z
nich má průměr 6,22 m. U cest a okrajů trávníku rostou např. buk lesní převislý (Fagus sylvatica ´Pendula´),
lilovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera), borovice vejmutovka (Pinus strobus). U Starého hradu je
skupina zajímavých jehličnanů – borovice těžká (Pinus ponderosa), tsuga (jedlovec) kanadský (Tsuga
canadensis), jedle ojíněná (Abies concolor). Dendrologicky nejcennější je vstupní část parku v blízkosti zámku.
Nakládání s odpady
Město Vlašim má zpracovaný a schválený plán odpadového hospodářství na období 2017-2021 (POH), který je
zpracován v souladu s Plánem odpadového hospodářství Středočeského kraje. V souladu se zákonem č.
185/2001 Sb., o odpadech a Plánem odpadového hospodářství města byla zastupitelstvem schválena obecně
závazná vyhláška o odpadech, která určuje pravidla pro občany při nakládání s odpady vzniklými
nepodnikatelskou činností. Dále určuje pravidla pro ukládání, svoz i třídění odpadů. Svoz směsného
komunálního odpad včetně tříděného odpadu a bioodpadu z města zajišťují Technické služby Vlašim, s. r. o.
Vlašim je členem svazku obcí EKOSO a odpad je tedy technickými službami svážen na skládku EKOSO v Trhovém
Štěpánově. Skládka je kapacitně dostačující a v případě potřeby jsou připraveny možnosti jejího rozšíření. Ve
Vlašimi se nachází také sběrný dvůr, který je určen zejména pro občany města a sousedních obcí. (MOS, 2015)
Do tohoto dvora je možné ukládat jen omezené množství ostatního odpadu a nebezpečného odpadu. Dvůr je
občanům k dispozici každý všední den (v časech 7:30 – 10:30, 11:00 – 15:00), v měsících říjen – duben každou
první sobotu v měsíci (v časech 7:30 – 10:30, 11:00 – 13:00) a během května až září každou lichou sobotu.
V případě větších objemů odpadu je nutné využít skládku a Sběrný dvůr nebezpečného odpadu v Trhovém
Štěpánově. Tříděný odpad a nebezpečný odpad předávají Technické služby odběratelům k dalšímu zpracování.
(Technické služby Vlašim, s.r.o., 2015) Společnost EVE Domašín, s.r.o. provádí zpracování plastových obalů,
které nejsou dováženy z území ORP Vlašim. Separovaný odpad je předáván k dalšímu zpracování mimo území
Vlašimi a celého ORP. Ostatní odpad (neseparovaný) je přímo skládkován na skládce v Trhovém Štěpánově.
Záplavové území
Sledovaným územím (k. ú. Vlašim a Znosim) prochází řeka Blanice, která má vymezené záplavové území a
aktivní zónu záplavového území. Záplavová území jsou podle § 66 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů administrativně určená území, která mohou být
při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou.
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Pro správní území je zpracován Povodňový plán Města Vlašim. Jedná se o dokument obsahující potřebné údaje
pro ochranu před povodněmi a má sloužit Městské povodňové komisi pro předcházení a zamezení vzniku škod
na životní prostředí, ztrátám na životech i majetku občanů při povodních. V rámci projektu „Zkapacitnění
koryta řeky Blanice přírodě blízkým způsobem“ došlo k protipovodňové úpravě řeky Blanice, kterou se zmenšil
úsek pro rozliv povodní v zastavěné části města. Předpokládá se tím ale zasažení většího území v parku.
Realizace protipovodňových opatření znamenala stanovení nového záplavového území a nové aktivní zóny ve
Vlašimi. Návazně budou aktualizovány povodňové plány města i celého ORP Vlašim. Dle dostupných
povodňových zpráv došlo na území Vlašimi a jejích sídel v posledních letech ke třem povodňovým aktivitám.
Bylo to v letech 2005, 2006 a 2013. V březnu 2005 nebyla situace vyhodnocena jako mimořádná a nebyla
svolána povodňová komise ORPÚ Vlašim. V roce 2006 byla svolána povodňová komise a řeka Blanice
kulminovala v období 28. 3. – 29. 3. Ve městě Vlašim byl vyhlášen třetí stupeň povodňové aktivity. Byly
zatopeny kabiny dnes již bývalého zimního stadionu, pozemky v parku, chatová oblast v Polánce a došlo ke
kritickému ohrožení čistírny odpadních vod. Byla přijata opatření ve formě pytlování písku a stavbě bariery
v ulici Radniční, omezen byl vstupu do parku, vyhlášen byl zákaz vstupu na pěší lávku a bylo zajištěno náhradní
zásobování a péče o paní Klápovou v sídle Polánka.
K poslední povodňové aktivitě na území Vlašimi došlo v červnu roku 2013. Tehdy byl vyhlášen 3. stupeň
povodňové aktivity. Postiženy byly shodné oblasti jako v roce 2006. V té době už probíhala stavba
„Zkapacitnění koryta řeky Blanice přírodě blízkým způsobem“ jejímž investorem bylo Povodí Vltavy s. p. a jejímž
účelem sice byla právě protipovodňová ochrana centra města, ale stavba ještě nebyla v době povodně
dokončena. Došlo tedy k jejímu poničení. Vzhledem k tomu, že část nedokončených opatření byla poškozena
nebo ještě nemohla plnit svou funkci, tak území zcela proti povodni neochránila a i tak velmi přispěla
k minimalizaci škod například na nově rekonstruované budově bývalé radnice – nové sídlo MěDDM.
Ochranná pásma
Sledované území je dále limitováno vyhlášenými ochrannými pásmy. Jedná se o ochranná pásma související
s výrobním podnikem Sellier&Bellot a.s. - ochranná pásma jsou vyhlášena na sklady v areálu, na sklady
v lokalitě Šebíř, na jednotlivé druhy střelnic a trhací jámu v jižní části území. Další ochranné pásmo je pro jatka
Vlašim, chov laboratorních zvířat v Bolince, jednotlivé vodní zdroje a pro ČOV Vlašim. V roce 2010 bylo Úřadem
pro civilní letectví vydáno také zvláštní ochranné pásmo letiště Vlašim. Jedná se o ochranné pásmo se zákazem
staveb, ochranné pásmo s výškovým omezením staveb, ochranné pásmu proti nebezpečným a klamavým
světlům a ochranné pásmu s mezením staveb vzdušných vedení VN a VVN. Dílčí ochranná pásma ze zákona
vznikají průběžně v souvislosti s vedením technické infrastruktury. Ochranné pásmo 50 metrů má také každý
lesní pozemek.

4. Stávající problémy životního prostředí v dotčeném území
V oblasti životního prostředí na území města Vlašimi nejsou vnímány problémy, které by realizace Programu
rozvoje města Vlašimi měla zhoršit. Naopak je cílem dosáhnout, co nejlepšího stavu životního prostředí. Pro
oblast životního prostředí byla v rámci tvorby Programu vytvořena SWOT analýza, ve které jsou uvedeny silné
a slabé stránky i příležitosti a hrozby týkající se životního prostředí ve městě. Cílem je slabé stránky a hrozby,
pokud možno eliminovat a tak udržovat dobrý stav životního prostředí a ideálně ho zlepšovat. Jak již bylo
podrobněji nastíněno v předchozí kapitole, jako problém se může jevit hlučnost v okolí frekventovaných silnic
II. a III. třídy. Dále znečištění ovzduší z lokálních topenišť, tedy nevyjmenovaných zdrojů ovzduší (kotle na plyn,
uhlí, dřevo, biopaliva, krbová kamna, krby) i provozoven, přičemž největším znečišťovatelem zbrojovka
Sellier&Bellot. Významných znečišťovatelů je na území Vlašimi velmi málo.
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Obecným problémem vyskytujícím se ve Vlašimi je postupné zastavování kvalitní zemědělské půdy a její
vyjímání ze ZPF. Specificky je problematický světelný smog, zejména v lokalitě Nové Vorliny ve vztahu
k vlašimské hvězdárně. Mezi slabé stránky v oblasti životního prostředí ve městě patří místy se vyskytující černé
skládky.

D. PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ VE
VYMEZENÉM DOTČENÉ ÚZEMÍ
Město Vlašim se vyznačuje příznivým stavem životního prostředí, které je jednou z výhod života zde a ovlivňuje
jeho kvalitu i cestovní ruch. Udržení tohoto kvalitního životního prostředí je považováno za velmi důležité, a to
i pro další rozvoj Města. Při naplňování Programu rozvoje Města Vlašimi na období 2015 -2025 bude kladen
důraz na udržení tohoto kvalitního životního prostředí. Jedním ze strategických cílů Programu rozvoje města
Vlašimi je udržet zdravé životní prostředí pro současné i budoucí generace, zajistit odpovědné a udržitelné
nakládání se zdroji životního prostředí a předcházet rizikům a negativním jevům v oblasti životního prostředí,
a to mimo jiné díky podpoře dostatečné informovanosti, výchově a osvětě.
Jak již bylo zmíněno výše, strategická část koncepce je rozdělena do jednotlivých klíčových oblastí.
Vliv na životní prostředí budou mít v případě realizace zejména aktivity v oblasti DOPRAVY, ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ, ROZVOJE MĚSTA. Všechny aktivity je plánováno provádět šetrně k životnímu prostředí a s ohledem
na jeho zlepšení.
KLÍČOVÁ OBLAST: DOPRAVA
V oblasti dopravy je v koncepci mezi prioritami zařazena celá řada aktivit s možným potencionálním vlivem na
životní prostředí. Vliv budou mít záměry pravděpodobně na hluk v centru města a ovzduší. Jednotlivé konkrétní
aktivity budou jak v gesci Města Vlašimi, tak v gesci Středočeského kraje.
Aktivitami v gesci Středočeského kraje, na kterých se bude Město Vlašim spolupodílet, je především dokončení
obchvatu města Vlašimi. Vybudování obchvatu ideálně povede k odklonu značné části vozidel ze středu města,
a tedy ke snížení hluku i zlepšení ovzduší v něm.
Mezi plánované aktivity v gesci Města Vlašimi patří stavba parkovacího domu, záchytných parkovišť,
rekonstrukce místních komunikací a chodníků. Cílem města je rovněž podporovat cyklistickou a pěší dopravu,
a to právě i s ohledem na zlepšení životního prostředí ve městě.
KLÍČOVÁ OBLAST: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Oblast životního prostředí se zaměřuje na aktivity zohledňující životní prostředí a vlivy koncepce budou tedy
v této oblasti pozitivní. Jedná se například o vlivy na ovzduší, zeleň i nakládání s odpady. Mezi prioritami
koncepce se konkrétně jedná o aktivity týkající se zefektivnění odpadového hospodářství, rekonstrukcí malých
staveb ve vlašimském zámeckém parku (mosty, zdi), péče a revitalizace vodních ploch v území, spolupráce na
realizaci opatření na podporu ohrožených druhů rostlin a živočichů a realizace opatření pro předcházení vzniku
černých skládek ve městě i snížení emisí z lokálních topenišť.
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KLÍČOVÁ OBLAST: ROZVOJ MĚSTA
V rámci oblasti rozvoje města se rovněž vyskytují aktivity týkající se rekonstrukcí/budování kanalizací a
vodovodů ve městě a jeho sídlech. Výsledkem by v ideálním případě mohlo být předcházení lokálním
znečištěním podzemních vod, které bývá způsobeno prokopáváním nevyvážených jímek.
Strategie nepředpokládá žádný záměr s negativním vlivem na životní prostředí, nicméně níže jsou uvedeny
veškeré cíle, opatření a aktivity, které jsou v rámci plnění Programu rozvoje města Vlašimi plánovány.
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KLÍČOVÁ OBLAST DOPRAVA
Strategický
Strategickýcíl
cílvvoblasti
oblastiDOPRAVY
DOPRAVY
Cílem
Cílemjejeprostřednictvím
prostřednictvímkonkrétních
konkrétníchprojektů
projektůaaaktivit
aktivitzlepšit
zlepšitdopravní
dopravnísituaci
situaciaa stav
stav dopravy
dopravy vv klidu
klidu ve
ve městě,
městě, tedy učinit město z pohledu
pohledu dopravy
dopravy bezpečnější
bezpečnější aa zlepšit
infrastrukturu
zlepšit infrastrukturu
pro motorovou,
pro motorovou,
cyklistickou
cyklistickou
i pěší dopravu.
i pěší dopravu.
K bezpečnější
K bezpečnější
dopravě budeme
dopravě směřovat
budeme směřovat
zejména díky
zejména
opatřením
díky opatřením
v okolí školských
v okolí školských
zařízení, preventivní
zařízení, činností v
oblasti
preventivní
dopravy
činností
včetněv realizace
oblasti dopravy
dopravního
včetně
hřiště,
realizace
odklonu
dopravního
dopravy zhřiště,
centraodklonu
města i realizací
dopravy konkrétních
z centra města
dopravně
i realizací
bezpečnostních
konkrétních prvků.
dopravně
Zlepšit
bezpečnostních
chceme infranstrukturu
prvků.
pro
chodce,
Zlepšit chceme
cyklisty iinfranstrukturu
motorová vozidla,
proachodce,
to prostřednictvím
cyklisty i motorová
údržby avozidla,
budování
a tomístních
prostřednictvím
komunikací,
údržby
chodníků,
a budování
cyklistických
místníchi pěších
komunikací,
tras. Vzhledem
chodníků,kcyklistických
trendu omezování
i pěších
osobní
dopravy
tras. Vzhledem
bude město
k trendu
podporovat
omezování
městskou
osobníhromadnou
dopravy bude
dopravu,
městozázemí
podporovat
veřejné
městskou
dopravy hromadnou
i meziobecnídopravu,
spolupráci
zázemí
v oblasti
veřejné
dopravy.
dopravy i meziobecní spolupráci v oblasti
dopravy.

Specifické cíle

Opatření

D-1: Zajistit bezpečnost v dopravě D-1-1: Vytvořit bezpečné prostředí okolo škol, školek a dalších veřejných institucí
D-1-2: Podporovat preventivní činnost v oblasti dopravy
D-1-3: Zajistit plynulost dopravy, odklonit nákladní dopravu z centra, snížit intenzitu dopravy v centru obce
D-1-4: Budovat a rekonstruovat bezpečné přechody pro chodce a další bezpečnostní prvky v dopravě
D-1-5: Spolupracovat s Policií ČR na zajištění bezpečnosti dopravy
D-2: Podporovat cyklistickou
a pěší dopravu

D-2-1: Budovat a udržovat cyklotrasy, pěší i běžecké trasy

D-3: Vytvářet odpovídající zázemí
pro dopravu v klidu

D-3-1: Vytvářet dostatečný počet parkovacích míst a jiného zázemí pro parkování (garáže, parkovací dům)

D-4: Budovat infrastrukturu pro
silniční, motorovou a leteckou
dopravu

D-4-1: Opravovat a budovat pozemní komunikace v majetku města - vč. doprovodných prvků (mostky, lávky, atp.)

D-2-2: Budovat infrastrukturu pro pěší a cykloturistiku

D-4-2: Opravovat a budovat chodníky
D-4-3: Opravovat a budovat veřejné osvětlení
D-4-4: Obnovit provoz a dále rozvíjet vnitrostátní letiště
D-5-1: Podporovat vznik a péči o zázemí pro veřejnou dopravu
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D-5: Podporovat veřejnou
dopravu
D-6: Budovat dopravní značení

Vazba na
opatření

D-5-2: Podporovat (meziobecní) spolupráci v oblasti dopravy, udržet dostatek spojů veřejné dopravy
D-5-3: Podporovat kvalitní zajištění fungování městské hromadné dopravy
D-6-1: Podporovat rozšíření informačních tabulí pro turisty a návštěvníky

Aktivita

Prioritní osa č. 1:
D-3-1

Realizovat stavbu parkovacího domu v lokalitě pod Varšavanem s kapacitou až 400 parkovacích míst

D-1-3

Spolupracovat na dokončení obchvatu Vlašimi
(směrem od Kondrace)
Opravit/zbudovat chodník na hřbitov (než bude realizován projekt „narovnání“ silnice na Pavlovice, jehož je nový chodník součástí)

D-4-2
D-3-1
D-1-4
D-1-4
D-1-4

Realizovat stavbu záchytných parkovišť mimo centrum města (př. v lokalitě u čističky odpadních vod, u centrální kotelny (za kolejemi), ve Velíšské ulici) – různé
typy dle lokality – P+R, B+R, P+G a další dle přístupu a typu dopravního prostředku
Podporovat realizaci projektu a realizovat související akce města – narovnání výjezdu z města na Pavlovice (jedná se o řešení „otevření“ se města v této části,
souvisí s průmyslovou zónou a její dostupností)
Doplnit na přechody prvky zajišťující bezpečnost pro znevýhodněné skupiny (vodící čáry, atp.)

D-1-4

Nasvítit přechody pro chodce, kde tento prvek chybí (například v ul. Benešovské u ZŠ Březinská, ulice Lidická na více místech - u Ballatých, u „Budvaru“ (Vrtule);
ul. Blanická - u pošty, atp.)
Instalovat na vstupech do města zpomalovací bezpečnostní prvky – tzv. vstupní "brány"

D-3-1

Zajistit dostatečný počet parkovacích míst u škol (zejména pro personál - dlouhodobě, krátkodobě pro rodiče)

D-4-2

Opravovat chodníky v lokalitě Vorlina

D-5-1

Řešit provozování nádražní budovy v dalších letech (tj. po skončení smlouvy z projektu SROP) - udržet stávající standard - veřejné WC + IC + studovna, jednat o
financování provozních nákladů ČD a autobusovými dopravci
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Vazba na Aktivita
opatření
Prioritní osa č. 2
D-2-1
D-3-1

Udržovat již realizované cyklostezky - Vlašimskými alejemi, a další
Řešit prostor u Gymnázia Vlašim včetně parkovácích ploch

D-3-1

Realizovat stavby menších "parkovacích domů"/parkovišť případně v dalších lokalitách než pod Varšavanem (např. v lokalitě Lidická - Prokopova; naproti poště
namísto bývalého výměníku)
Opravovat pozemní komunikace ve vlastnictví města v sídlech - Chobot, Polánka, Hrazená Lhota, Nesperská Lhota, Znosim, Bolina, Bolinka, Domašín
Spolupracovat s KÚ při sjednávání hromadné dopravy (nové licenční smlouvy od roku 2019)
Rozvíjet a podporovat provoz letiště Vlašim

D-4-1
D-5-2

D-4-4

SEZNAM DALŠÍCH AKTIVIT
D-1-4 Instalovat retardéry a zpomalovače tam, kde je to vhodné - školy, školky,
vybrané místní komunikace (brát v potaz nutnost častých oprav a
komplikovanost údržby - př. prohrnování sněhu)
D-2-2 Ve městě instalovat stojany na kola (zejména při obecních budovách)
D-4-1 Realizovat stavbu lávky (mostu) přes Blanici v lokalitě
u ČOV/Prádelna Kyselý
D-4-1 Budovat pozemní komunikace - v extravilánu - prostupnost územím
D-1-3 Vybudovat kruhový objezd u Tesca a Kiku – ulice Okružní
a Lidická
D-1-3 Vybudovat kruhový objezd u Benziny – ulice Riegrova, Vlasákova a
Okružní
D-2-1 Zjistit možnosti vybudování stezky podél železniční trati
D-2-2 Budovat zázemí pro pěší turistiku (lavičky, odpočívadla, přístřešky, atp.)
D-3-1 Pokračovat v systému placeného parkování ve městě (tipovat další
lokality pro zpoplatnění)
D-4-1 Opravit komunikaci - ulice Riegrova od křižovatky U Kozla
k Benzině
D-4-1 Opravit komunikaci - ulice J. V. Sládka
D-4-1 Opravit komunikaci - ulice Hrubínova
D-4-1 Opravit komunikaci – ulice Ratajská
D-4-1 Opravit komunikaci – ulice Sokolská
D-4-1 Opravit komunikaci – ulice Spojovací
D-4-1 Opravit povrchy komunikací – lokalita na Spořilově
D-4-1 Opravit komunikaci – ulice Dobrovského - Sukova

D-4-3 Doplnění osvětlení ve městě (konkrétně světlo instalovat za mostem
přes řeku - směr k zimnímu stadionu Na Lukách, natipovat další lokality)
D-4-3 Postupně realizovat obměnu a doplnění veřejného osvětlení za úsporné
zdroje bez světelného smogu
D-4-3 Doplnit osvětlení mezi vesnicemi Bolinka a Bolina
D-4-3 Doplnit osvětlení na parkovišti za Domem služeb
D-5-1 Opravit zastávku MHD - zastávka u LTD
D-5-1 Opravit zastávku MHD – kontinuální obnova, kde je to vhodné výměna
zastávek
D-1-2 Podporovat dopravní výchovu na školách a školkách
D-1-2 Při realizaci vjezdových bran (bezpečnostní prvky) přihlížet na
průjezdové možnosti zemědělské techniky
D-1-3 Řešit dopravně bezpečností situaci na křižovatce v Domašíně (ostrůvek,
zastávky autobusů)
D-1-3 Doplnit dopravní značení + zpomalovací prvky na náměstí
v Domašíně (ulice vedoucí kolem "Radnice") a další chybějící značky
D-1-3 Řešení křižovatky + zastávky MHD – Sídliště Sever, napojení na hlavní
komunikaci ulice Divišovská
D-1-4 Omezit průjezd kamionů mezi obcemi Nesperská Lhota - Čelivo ve
spolupráci s obcí Postupice (jedná se o místní komunikaci)
D-1-4 Realizovat bezpečnostní prvek (mantinel, atp.) na rohu chodníku u tvrze
v Domašíně
D-1-4 Obnovit přechod pro chodce v Domašíně směr Benešov - "horní lokalita"
D-1-5 Řešit časté překračování rychlosti při průjezdu sídlem Domašín
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D-4-1 Opravit komunikaci ke hřbitovu v Domašíně
D-4-2 Opravit chodník v Domašíně směrem ke hřbitovu
D-4-2 Opravit chodník u výjezdu z Domašína směr na Benešov (výpadovka)
D-5-2 Podporovat sdružení BENE–BUS
D-4-1 I v dalších vhodných místech realizovat mostky/lávky přes řeku Blanici
D-4-1 Vytvořit plán cestní sítě (zejm. ve vazbě na pozemkové úpravy, zejména
v lokalitě Domašín - cesty vedou "nikam")
D-3-1 Vyznačit - Parkovací místo pro ZTP u budovy MěÚ č. p. 302
D-3-1 Zřídit parkoviště za bývalým hřbitovem
D-3-1 V lokalitě Vorlina, pokud se týká parkování - držet princip preferování
parkování rezidentů na svých pozemcích
D-3-1 Řešit parkování v oblasti Sídliště Sever (zde je vazba na nutnost nejdříve
opravit kanalizaci, vodní řad)
D-5-2 V rámci PID prověřit možnosti častějšího zajíždění až k nemocnici v
Benešově
D-4-2 Zbudovat chodník na Hvězdárnu Vlašim
D- Upravit parkovací místo pro handicapované u vstupu do zámeckého parku
(překáží květináč ve výstupu z vozu)

D-5-2 Iniciovat diskusi (a dále) vznik speciálního dopravního spoje pro svoz na
mimoškolní aktivity - tj. kroužky dětí z okolí Vlašim
D-4-1 Opravit komunikaci směr Řimovice a přilehlé silnice - Jiráskova ul.,
Československé armády
D-4-1 Opravit komunikaci - Vlašim–Velíš
D-4-2 Chodník od ul. Lidická k MŠ Kolonka (ulice Ke Spravedlnosti) - není ve
vlastnictví města, ale byl by potřeba opravit a odvodnit
D-4-4 Průběžně řešit další majetkové vypořádání (nákup, pronájem, atp.)
pozemků na letišti s cílem zajistit provoz letiště
D- 2-1 Zpracovat generel cestní sítě správního území včetně návrhů nových
cest
D-4-1 Opravovat a obnovovat polní a lesní cesty
D-6-2: Podporovat rozšíření systému "hnědých" cedulí pro informovanost o
turistických cílech
D-4-2 Vybudovat chodník v úseku Znosimská brána – Ul. Pod Tratí
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KLÍČOVÁ OBLAST ŠKOLSTVÍ
Strategický cíl v oblasti ŠKOLSTVÍ
Hlavním cílem v oblasti školství je zajistit vhodné, bezpečné a příjemné zázemí pro kvalitní vzdělávání a podpořit městem zřízené organizace v projektech, aktivitách a
opatřeních, která přinesou za výsledek spokojenost na straně rodičů, dětí i budoucích zaměstnavatelů. Cílem výchovně-vzdělávacího procesu je hlavně posílení zdravého
sebevědomí dětí.

Specifické cíle
ŠK - 1: Podporovat kvalitní výuku,
výchovu a zdravé stravování žáků

Opatření
ŠK-1-1: Podporovat aktivity a opatření škol pro začlenění žáků ohrožených školním neúspěchem či jinak znevýhodněných žáků při
zachování kvality výuky
ŠK-1-2: Podporovat zdravé stravování, zdravý životní styl a návyky studentů a žáků
ŠK-1-3: Podporovat projekty a opatření zaměřené na lepší uplatnění absolventů na trhu práce
ŠK-1-4: Podporovat inovativní a alternativní postupy ve výuce
ŠK-1-5: Podporovat vzdělávání pedagogů, realizaci mezinárodních výměnných pobytů, mobility žáků i pedagogů
ŠK-1-6: Podporovat vznik koncepčních a strategických dokumentů škol a dalších vzdělávacích institucí

ŠK - 2: Zlepšovat vzdělávací prostředí,
poskytovat kvalitní materiálně
technické vybavení a realizovat
opatření optimalizující financování
provozu vzdělávacích zařízení

ŠK-2-1: Rekonstruovat vzdělávací zařízení, případně realizovat vhodné dostavby, udržovat dobrý technický stav budov
a dalšího zázemí
ŠK-2-2: Realizovat vhodná opatření cílená na snižování provozních nákladů budov
ŠK-2-3: Budovat a modernizovat odborné učebny, dílny, laboratoře a sportoviště v souladu s požadavky na kvalitní, inovativní
a inkluzívní výuku
ŠK-2-4: Realizovat opatření pro využití venkovních prostor vzdělávacích zařízení
ŠK-2-5: Realizovat bezpečnostní prvky a opatření ve vzdělávacích zařízení a jejich okolí
ŠK-2-6: Podporovat investiční opatření pro usnadnění výuky a výchovy sociálně znevýhodněných nebo hendikepovaných žáků
a studentů – bezbariérovost
ŠK-2-7: Využívat vnější finanční zdroje pro výuku (dotace, atp.), hledat úsporná opatření a lepší organizaci při zajišťování provozu
a financování škol

ŠK - 3: Podporovat spolupráci
a vzájemnou informovanost v oblasti
školství, výchovy a vzdělávání

ŠK-3-1: Realizovat projekty a aktivity spolupráce škol, jejich zřizovatelů a dalších vzdělávacích institucí
ŠK-3-2: Podporovat spolupráci škol s rodinou
ŠK-3-3: Podporovat spolupráci s organizacemi s vazbou na oblast školství (př. sdružení rodičů)
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ŠK - 4: Podporovat mimoškolní
ŠK-4-1: Podporovat vzdělávací zařízení v nabízení volnočasových či vzdělávacích aktivit pro různé cílové skupiny
aktivity, činnosti a funkce vzdělávacích
ŠK-4-2: Podporovat realizaci aktivit pro snadnější sladění pracovního a rodinného života
zařízení

Vazba
na Aktivita
opatření
Prioritní osa č. 1:
ŠK-3-1 ,
ŠK-2-1
ŠK-1-2
ŠK-2-7
ŠK-1-1
ŠK-3-1
ŠK-2-1
ŠK-2-1
ŠK-2-1
ŠK-2-1
ŠK-4-1

Zpracovávat rozvojové plány škol včetně podpory dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (př. Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Vlašim)
Realizovat stavební úpravy při ZŠ Sídliště (řešení prostor školní družiny vč. samostatného vchod) vybudování WC pro jídelnu, stavební úpravy zahradního altánu,
rekonstrukce a vybavení školních dílen, venkovní učebny a zázemí pro volnočasové aktivity
Zajistit školního psychologa nebo rozšíření kapacity pedagogicko-psychologické poradny; tj. zajistit dostupnou péči pro děti a mladistvé
Podpořit sdílení školních a mimoškolních profesí, vč. snahy
o optimalizaci nepedagogických činností pro ZŠ, MŠ, neziskové organizace (př. společný školník, účetní, atp.)
Podporovat zajištění asistentů pedagogů vč. zázemí
Hledat novou budovu pro ZUŠ s cílem centralizace oborů (tj. hledat možnosti sloučení do jedné budovy)
Vytvořit sociální zázemí (WC, umývárna) pro strávníky jídelny - ZŠ Vorlina
ZŠ Vorlina provést rekonstrukci elektro a vodo instalace
Zvýšit kvalitu zázemí pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání na Hvězdárně ve Vlašimi – modernizace vybavení (nový dalekohled, vybavení sálu a dalšího
zázemí hvězdárny), rekonstrukce hvězdářské kupole, rozšíření zázemí budovy pro účely vzdělávání, bezbariérovost, zeleň
Rekonstruovat a celkové zlepšit kvalitu zázemí Kupsova (Blanického) mlýna ve vazbě na vzdělávání
Podporovat realizaci zájmových a mimoškolní aktivit škol a mimoškolních zařízení
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Vazba na
Aktivita
opatření
Prioritní osa č. 2:
ŠK-3-1
ŠK-2-3
ŠK-1-1
ŠK-1-3
ŠK-1-2
ŠK-3-2
ŠK-2-7
ŠK-3-3
ŠK-1-1
ŠK-2-6
ŠK-2-4

Podpořit rekonstrukce budov středních škol
Vytvořit školní multifunkční centrum (např. v prostorách býv. výměníku u Gymnázia)
Podpořit zajištění vhodných prostor pedagogicko-psychologické poradny a dostatečné personální kapacity
Podporovat aktivity s cílem zlepšení připravenosti dětí pro základní školní docházku (např. předškoláček, přípravná hra na školu)
Podporovat realizace sportovních aktivit již na MŠ (bez zaměření, všechny sporty, sportovní třída, pronájmy tělocvičen, atp.)
Podpora realizace vzdělávacích programů do škol
a dovednostních programů (poskytování první pomoci, programy proti šikaně, kyberšikaně, atp.)
Společně vytvořit místní projektové centrum pro pomoc školám při plánování projektů, vyhledávání dotačních titulů a žádání o dotace (př. spolupráce s MAS
Blaník)
Společně hledat cesty, jak trestat (sankce) za neomluvené hodiny (spolupráce organizací) – spolupráce škol a OSPOD
Podporovat realizaci logopedie a tzv. nápravy ve školách
Zřízení výtahu - Vorlina (2 ks)
Realizovat přírodní zahrady u MŠ – altán, hřiště, učebna, herní prvky apod.

SEZNAM DALŠÍCH AKTIVIT
ŠK-1-1 Hledat a realizovat opatření pro snížení počtu dětí ve třídách
ŠK-1-2 Na chodby škol instalovat pítka (volně přístupná, zajištění pitného režimu)
ŠK-2-5 Hledat opatření pro zvýšení bezpečnosti okolo MŠ (nikoliv v souvislosti
s dopravou, ale spíše útoky, šikana, atp.)
ŠK-1-2 Podporovat projekty a aktivity na zajištění potřeb dětí před výukou (snídaně,
psací potřeby, svačiny)
ŠK-1-2 Podporovat projekty - Zdravá strava ve školách - Ovoce do škol, obědy dětem
ze sociálně slabého prostředí, atp.
ŠK-3-1 Podporovat společnou organizaci školení, předávání zkušeností, motivování
mladých učitelů, lektorů
Podpora a finanční zajištění personálních kapacit MŠ – chůvy v MŠ
ŠK-2-7 Podporovat spolupráci škol a školních institucí při nákupu a sdílení materiálu,
služeb, didaktických pomůcek, školení, vzdělávacích aktivit (př. realizace společných
výběrových řízení, sdílení pracovníků, atp.)
ŠK-3-1 Vytvořit návrhy nabídek jednotlivých školských institucí pro informovanost
ostatních o aktivitách

ŠK-1-3 Podpořit revizi oborů středních škol ve městě (ve vazbě na uplatnění
absolventů)
ŠK-1-5 Podporovat vzájemnou supervizi, sdílení zkušeností učitelů, podpora
evaluace
ŠK-3-2 Podporovat rozvoj rodičovských kompetencí, mezigenerační spolupráce,
aktivizace rodičů a prarodičů a jejich zapojení do vzdělávacího procesu
ŠK-2-3 MŠ Kolonka – rekonstruovat sklepní prostory pod 3. a 4. třídou s cílem
vybudovat zde dílny pro práci se dřevem a přírodním materiálem, popř. i keramické
dílny
ŠK-2-3 MŠ Kolonka – vytvořit multifunkční plochu k pohybovým aktivitám v dosud
nevyužívaném zákoutí mezi 1. třídou a školní jídelnou (nový povrch, herní
a pohybové prvky)
ŠK-2-3 Zřídit klub – zázemí pro žáky II. stupně
ŠK-4-1 Podporovat aktivity pro vzdělávání dospělých
ŠK-4-1 Podpora aktivního stáří - vzdělávání seniorů, volnočasové aktivity, Akademie
3. věku
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ŠK-4-1 Podporovat realizaci preventivních programů na školách i v institucích
ŠK-2-1 Zajistit klimatizovanou jídelnu při ZŠ Sídliště
ŠK-1-1 Podporovat zachování ZŠ Březinská
ŠK-2-1 Hledat možnosti pro přístavbu a rozšíření kapacit Městské knihovny Vlašim
s cílem vytvořit vhodnější, přehlednější a „vzdušnější“ uložení knihovního fondu (jak
pro knihy ve volném výběru, tak také lépe vyhovující skladové prostory pro knižní
fond), varianty řešení jsou–realizace přístavby, přestavba, rozšíření, jiná budova
eventuálně
ŠK-2-1 Vybudovat novou hernu (pro aktivity jako Aj, zpěv, dramatika) v prostorách
půdy v MŠ Velíšská
ŠK-2-4 MŠ Sedmikráska Domašín – Realizovat doplnění zahrady o přírodní prvky
(úprava spodní části zahrady) – př. hmatová stezka, vodní prvek – nádrž s korýtky,
vrbičkový tunel, gabionové sezení; záměr nesmí být v kolizi s již realizovaným
projektem zeleně s udržitelností 5 let
ŠK-3-3 Spolupráce škol s dětským parlamentem, spolupráce školy s rodiči a
rodičovskými organizacemi
ŠK-3-1 Podpora spolupráce SPŠ Vlašim se ZŠ, ZUŠ a MěDDM ve Vlašimi – projektové
dny, dny otevřených dveří, možnost využívání Auly SPŠ Vlašim
ŠK-2-1 Podporovat neformální a celoživotní vzdělávání včetně vzniku nových zázemí
spolků a organizací, které pracují s dětmi a mládeží a ostatními cílovými skupinami
v tomto směru (př. Junák, Sbor církve bratské, Charita Vlašim a další)
ŠK-2-1 Realizovat dostavbu/přístavbu Spolkového domu sourozenců Roškotových
(navýšení počtu kluboven pro vzdělávání, zvětšení zázemí)
ŠK-2-1 Rekonstrukce sociálního zařízení v tělocvičně (WC, sprchy, šatny…)
ŠK-2-1 Rekonstrukce sauny v MŠ Velíšská
ŠK-2-1 Realizovat půdní vestavbu/nástavbu v MŠ Velíšská – rozšíření zázemí pro
učitele
ŠK-2-1 Vybudovat dílničku na technické předměty při MŠ Velíšská

ŠK-2-4 Rekonstruovat zahrady a venkovní prostory MŠ včetně doplnění mobiliáře
oplocení, vstupních bran, herních a odpočinkových prostor apod.
ŠK-2-4 Rekonstruovat zahrady a venkovní prostory ZŠ včetně doplnění mobiliáře,
oplocení, vstupních bran, herních a odpočinkových prostor apod.
ŠK-2-4 Budovat, případně revitalizovat sportoviště školských zařízení (např. fotbalové
hřiště ZŠ Sídliště, MŠ Velíšská)
ŠK-2-1 Udržovat/rekonstruovat budovy školských zařízení (ZŠ Sídliště-výměna dlažby,
rekonstrukce šaten v budově ŠD, MŠ Velíšská zázemí pro učitelky, jídelna, ŽŠ Vorlina –
WC, školní družina, šatny kanceláře školy, omítka a pod)
ŠK-2-1 Rekonstruovat a dovybavit školní jídelny
ŠK-1-4 Podporovat interaktivní výuku
ŠK-2-3 Budovat zázemí pro pedagogy a nepedagogický personál (ŽŠ Sídliště kabinety a
zázemí pro relaxaci, MŠ Sedmikráska, apod)
ŠK-2-3 Dovybavovat zařízení učeben a místností včetně těch odborných (HV, VV, PC)
ŠK-2-3 Dovybavovat zařízení školních klubů
ŠK-1-4 Podporovat digitalizaci výuky
ŠK-2-5
Instalovat hygienická a desinfekční zařízení
ŠK-2-5 Instalovat bezpečnostní zařízení a technologické vybavení
ŠK-2-1 Dovybavit technické zázemí škol (např. údržba zeleně)
ŠK-2-1 Rozšířit zázemí MŠ včetně učeben
ŠK-3-3 Podporovat činnost, výchovu a výuku na Dětském dopravním hřišti, spolupráce
se zainteresovanými organizacemi
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KLÍČOVÁ OBLAST KULTURA, SPORT, CESTOVNÍ RUCH, VOLNÝ ČAS

Strategický cíl v oblasti KULTURA, SPORT, CESTOVNÍ RUCH, VOLNÝ ČAS
Hlavními cíli v oblasti kultury, sportu, volného času a cestovního ruchu je zajistit dostatečné a prostorové zázemí pro kulturní a sportovní vyžití obyvatel (za podmínky
zohlednění velikosti města a z ní vyplývající využitelnosti kapacit nově budovaných či rekonstruovaných zařízení), podpora aktivit organizací, spolků a jednotlivců spojených se
zajištěním kulturních a sportovních aktivit a podpora rozvoje šetrného turistického ruchu pomocí vytváření vhodné návštěvnické infrastruktury.

Specifické cíle

Opatření

K-1: Zajistit vhodné zázemí, prostory pro
činnost v oblasti kultury, sportu
a volného času

K-1-1: Získání vhodných budov, pozemků, movitých i nemovitých artefaktů do majetku města (koupě, směna,
dlouhodobý pronájem, aj.)
K-1-2: Budování nového zázemí pro kulturu, sport, volný čas, cestovní ruch
K-1-3: Budování míst pro aktivity v přírodě a na veřejném prostranství
K-1-4: Rekonstrukce, inovace, doplnění vybavení u stávajících areálů či zázemí pro činnost kulturní, sportovní, volný čas,
cestovní ruch

K-2: Podporovat spolupráci a činnost spolků,
klubů a dalších organizací působících ve
městě

K-2-1: Podporovat spolky a další organizace v podávání grantových žádostí (vč. pomoci se zpracováním dotačních
žádostí), záštity, partnerství, atp.
K-2-2: Zajistit dostatečnou informovanost v oblasti kultury, sportu, volného času a cestovního ruchu
K-2-3: Iniciovat vhodné sdílení prostor a nabízení jejich využití veřejnosti

K-3: Podporovat realizaci akcí a aktivit
v oblasti kultury, sportu, volného času
a cestovního ruchu

K-3-1: Zachovat, podporovat a rozvíjet kulturní, sportovní, volnočasové a další aktivity vč. aktivit
v cestovním ruchu
K-3-2: Realizovat pobídky a aktivity pro rozvoj nových akcí či navýšení zájmu o akce/aktivity stávající
K-3-3: Podporovat identifikaci obyvatel s lokalitou (např. oslavy významných výročí, spolků, osobností, atp.)
K-3-4: Zlepšovat organizaci a propagaci volnočasových, kulturních, spolkových aktivit vč. cestovního ruchu
K-3-5: Podporovat aktivity zaměřené na mládež, seniory, handicapované občany a sociálně slabé skupiny (podpora
trenérů, vedoucích kroužků, tzv. lídrů, podpora vybavení, ocenění, atd.)
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Vazba na
Aktivita
opatření
Prioritní osa č. 1:
K-1-2
Realizovat projekt ubytování s kapacitou cca 100 osob v areálu Na Lukách vč. sportovní haly, regeneračních prvků a stravování
K-1-4
Postupně rekonstruovat Kulturní dům Blaník (klimatizace, variabilní uspořádání sálu k tanci, divadlu i různému typu posezení, vstupní prostor, bezbariérovost,
další)
K-1-4
Hledat způsoby revitalizace a využití areálu Sportcentra
K-1-1
Řešit osud (nové využití) areálu bývalého zimního stadionu v zámeckém parku
K-1-2
Podpora další modernizace stadionu Kollárova

Vazba na
Aktivita
opatření
Prioritní osa č. 2:
K-1-2, K-1-1
K-1-4, K-1-2
K-2-1
K-1-3

Hledat vhodnou lokalitu pro realizaci in-line dráhy a projekt realizovat (např. kolem letiště, od plynárny, v lokalitě areálu Na Lukách, případně jinde)
Rekonstruovat nebo vystavět hřiště v lokalitě směrem na Řimovice
Auerspergská hrobka - spolupracovat na opravě, případně přispět na opravu z rozpočtu města
Budovat naučné stezky

SEZNAM DALŠÍCH AKTIVIT
K-3-5 Podporovat finančně i formou jiného vhodného ocenění pro trenéry, vedoucí
kroužků a management volnočasových, kulturních a jiných aktivit
K-3-3 Podporovat finančně a osobně (př. záštita) oslavy významných výročí
subjektů působících v kulturní, spolkové a zájmové činnosti
K-3-2 Podporovat aktivizační projekty mladých
K-1-2 Budovat ve vhodných lokalitách sportovní zařízení pro teenagery
K-1-4 Doplnit a rekonstruovat skate park (ideálně vč. zázemí jako je posezení,
lavičky, atp.)
K-1-4 Rekonstruovat či rozšířit dopravního hřiště v areálu Na Lukách včetně
dovybavení
K-1-2 Vybudovat kryté hřiště pro děti/mladistvé na zimní období

K-2-2, K-3-4
Podporovat a rozvíjet "Geopark Kraj blanických rytířů" vč. udržení a
rozvoje realizace společného kalendáře akcí, podporovat destinační management Kraj
blanických rytířů
K-2-1 Podporovat činnost pro rozvoj regionu MAS Blaník, z. s.
K-2-3 Připravit dlouhodobou koncepci pro městská hřiště (zejména dětská) - dle
demografického vývoje – vize plánu na zrušení, vznik nových, opravy + doplnění prvky
K-4-1 Podporovat aktivity trhů - tržnice, Vánoce, Velikonoce
K-3-2 Podpořit aktivity pro popularizaci sportu od útlého věku (např. cílené
kampaně pro maminky, aby děti vedly ke sportu, atp.)
K-3-5 Podporovat zachování udílení ceny Blanický rytíř
K-4-1 Zachovat stávající kulturní akce organizované městem (např. Májové
slavnosti)
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K-3-1 Podpořit informovanost o zařazení parku do běžeckých tras (5 km www.runczech.com)
K-1-2 Vybudovat krytý plavecký bazén (25m) v areálu Na Lukách
K-1-2 Vybudovat tenisové kurty v areálu Na Lukách
K- 4-1 Podporovat obnovitelné zdroje energie na městských objektech - tepelná
čerpadla z Blanice pro stadiony Na Lukách - ohřev teplé vody, solární panely na zimním
stadionu a podobně
K-1-4 Podporovat revitalizaci a další možnosti využívání Sokolovny v Domašíně

K-1-2 Vybudovat nebo podpořit vybudování krosové trati pro kola, motorky a čtyřkolky
vč. elektrických na bývalé městské skládce v k.ú. Ctiboř
K-1-4 Zrekonstruovat a dovybavit zázemí SDH
K-1-4 Zrekonstruovat a dovybavit Městský dům dětí a mládeže (ředitelna, počítačová
klubovna, apod)
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KLÍČOVÁ OBLAST ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Strategický cíl v oblasti ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Cílem je udržet zdravé životní prostředí pro současné i budoucí generace, zajistit odpovědné a udržitelné nakládání se zdroji životního prostředí a předcházet rizikům a
negativním jevům v oblasti životního prostředí a to mimo jiné díky podpoře dostatečné informovanosti, výchově a osvětě.

Specifické cíle

Opatření

ŽP-1: Zajistit udržitelné hospodaření ŽP-1-1: Efektivně nakládat s odpady - odpadové hospodářství - včetně předcházení vzniku odpadu
se zdroji v oblasti životního
ŽP-1-2: Efektivně nakládat s vodou - vodní hospodářství - včetně řešení problémů sucha, eroze, povodní
prostředí
a dalších negativních jevů
ŽP-1-3: Efektivně hospodařit v lesích - lesní hospodářství
ŽP-1-4: Efektivně hospodařit se ZPF (zemědělským půdním fondem)
ŽP-2: Zajistit udržitelnost
a rozvoj sídelní zeleně
a zámeckého parku

ŽP-2-1: Rozvíjet péči o vlašimský zámecký park
ŽP-2-2: Rozvíjet péči o sídelní zeleň
ŽP-2-3: Podporovat nové projekty v oblasti životního prostředí s přihlédnutím na minimalizaci náročnosti budoucí údržby

ŽP-3: Zajistit zdravé životní prostředí ŽP-3-1: Podporovat a chránit přirozené funkce krajiny (extravilán)
a snažit se
ŽP-3-2: Podporovat dostatečnou informovanost, výchovu, vzdělávání a osvětu v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje
o maximální eliminaci negativních
ŽP-3-3: Podporovat péči o čistotu, bezpečnost a ochranu životního prostředí
jevů
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Vazba na Aktivita
opatření
Prioritní osa č. 1:
ŽP-1-1

ŽP-2-1

Realizovat nový systém svozu BIO odpadu pomocí kontejnerů přistavovaných na omezenou dobu;
Průběžně inovovat plán odpadového hospodářství (inovace, aktivity pro rozšíření třídění odpadu - nové složky, svoz bio odpadu) - reagovat na změny POH KÚ
(vyhodnocovat každoročně, aktualizovat dle potřeby)
Revitalizovat areál bývalého letního kina po sesuvu v roce 2016

ŽP -2 -1
ŽP -2 -1
ŽP -2 -1
ŽP-2-1
ŽP-3-3
ŽP-1-1

Park - náhrada ocelového mostu pod Čínským pavilonem (za nový) - přes Blanici
Park - rekonstrukce opěrné zdi mezi kapličkou sv. Jana a Domašínskou bránou
Průběžně udržovat prvky interaktivní naučné stezky v parku
Park - investovat do oprav ohradní zdi v parku (etapizovat - do 10 let)
V celém území nalézt (podchytit), evidovat a udržovat studánky a prameny
Hledat technické možnosti pro zpracování tříděného i směsného odpadu, např. pyrolýza

Vazba na
Aktivita
opatření
Prioritní osa č. 2:
ŽP-1-1
Podporovat osvětu v oblasti třídění odpadů
ŽP-1-1
Podpořit projekt vzniku linky na třídění odpadu při EKOSO Trhový Štěpánov, svazek obcí
ŽP-1-1
Podpořit projekt na výstavbu překladiště komunálního odpadu (svozové místo komunálního odpadu regionu při EKOSO Trhový Štěpánov - svazek obcí)
ŽP-1-1
Prověřit a případně aktualizovat městskou směrnici na odpady - systém plateb na domácnost vs. na občany (paneláky vs. rodinné domy)
ŽP-1-2
Vytvořit konkrétní koncepci hospodaření s vodou (ne jen pitná voda ve městě, odpadová voda, užitková voda, voda v krajině)
ŽP-2-1
Park - rekonstruovat kamenný most na Domašín
ŽP-2-1
Park – investovat do údržby mostů v parku
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Vazba na
Aktivita
opatření
Prioritní osa č. 2:
ŽP-2-1

Park – realizovat protipodovdňovou ochranu areálu sportovišť v parku (tj. zejména bývalého zimního stadionu, tenisových kurtů, loděnice)

ŽP-2-1

Park - prověřit možnost vybudování lávky přes řeku na Palackého nám. a projekt realizovat (součást realizace projektu výše)

ŽP-2-1

Park – rekonstruovat mostky přes náhon (pod Čínským pavilonem)

ŽP-3-1

Udržovat stromokeřové pásy, aleje a jinou zeleň v krajině

ŽP-3-1

Domašín - dokončit opravu bezpečpost. přelivu Žižkova rybníka, vybudovat nový požerák a řešit právní stav celého díla

ŽP-3-1

Domašín - revitalizovat rybník u kravína

ŽP-3-2, ŽP3-1, ŽP-2-2
ŽP-3-3

Zajistit ochranu přírodně cenných lokalit
a podporovat aktivity/projekty jejich interpretace
Realizovat opatření pro předcházení vzniku černých skládek ve městě

ŽP-3-3

Realizovat aktivity a opatření pro snížení emisí z lokálních topenišť

ŽP-3-3

Spolupracovat na realizaci opatření na podporu ohrožených a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů

ŽP-3-3

V rámci EVL - výskyt páchníka hnědého - doplňovat výsadby vhodnými dřevinami (dub, habr, atp.)

SEZNAM DALŠÍCH AKTIVIT
ŽP-1-1 Realizovat aktivity s cílem zvýšení třídění odpadu
ŽP-1-1 V případě další potřeby zajistit odpovídající počet nádob na odpady komunální i tříděný
ŽP -2-1 Park - rekonstruovat kamenný most na Znosim
ŽP -2-1 Park – pokusit se o dotaci na rekonstrukci venkovní malby Čínského pavilonu
ŽP-2-1 Park - vhodnými zásahy do porostů dopracovat průhledy na historické stavby
(zámek, Čínský pavilon, Starý hrad, novogotické brány)
ŽP-2-2 Průběžně doplňovat centrum Vlašimi a Domašína o květinové záhony
ŽP-3-2- Připravovat veřejnost, vlastníky a další dotčené subjekty na realizaci
komplexních pozemkových úprav
ŽP-3-3 V rámci možností spolupráce s Úřadem práce a TS posílit úklid města
ŽP-3-3 Registrace vybraných významných krajinných prvků a jejich údržba
ŽP-3-3 Evidence významných a památných stromů a jejich údržba

ŽP-3-3 Likvidace invazních druhů ve správním území města např. křídlatky
ŽP-2-3 Revitalizovat okolí areálu Na Lukách (úprava stráně pod školou, úpravy části
nazývané Březina, propojení areálu na okolní životní prostředí a přírodu)
ŽP-3-3 Podpořit aktivity pro snížení znečištění ovzduší včetně světelného smogu (př.
výhodný centrální systém vytápění, podpora dotace na výměnu kotlů, snížení aut v
centru, omezování vzniku dalších zdrojů znečištění ovzduší)
ŽP-3-2, ŽP-2-2 Podávat
veřejnosti
včasné
a
podrobnější
informace
o projektech kácení a výsadby městské zeleně včetně možnosti diskuse
ŽP-3-1 Podporovat zlepšení morfologického stavu vodních koryt
ŽP-3-1 Obnovovat a udržovat rybníky a mokřady v území
ŽP-3-3 Podporovat realizaci skladebných částí ÚSES a jejich údržbu
ŽP-1-1 Podpořit podnikatelské subjekty v realizaci nových provozoven
zpracovávajících odpady na výrobky či suroviny

26

Oznámení koncepce dle zák. č. 100/2001 Sb., v pl. znění - Program rozvoje města Vlašimi na období 2015 – 2025 – Aktualizace č.5

ŽP-3-3 Podpořit projekty na využití centrálního zdroje tepla města, z důvodu snížení
lokálních emisí
ŽP-2-2 Vytvářet a pokud možno nesnižovat podíl zelených ploch ve městě

ŽP-3-1 Podpořit aktivity zamezující či snižující účinky větrné nebo vodní eroze půdy
(zatravňování, větrolamy, omezení kácení dřevin, výsadba půdopokryvných dřevin)
ŽP-3-1 Respektovat nový plán záplavového území
ŽP-1-3 Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity
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KLÍČOVÁ OBLAST BEZPEČNOST, BYTOVÁ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ TEMATIKA
Strategický cíl v oblasti BEZPEČNOST, BYTOVÁ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ TEMATIKA
Hlavním cílem v oblasti bezpečnosti, bytové, zdravotní a sociální tematiky je zachování úrovně současné kvality života ve městě a snaha o rozvoj nabídky dalších služeb a aktivit
místních organizací, jednotlivců a institucí, na základě doložení potřebnosti v území. Zachování současné kvality života ve městě si vyžaduje pokračovat ve snaze sociálněpatologickým jevům předcházet a citlivě řešit problematiku osob ohrožených sociálním vyloučením nebo vyloučených, podporu péče o osoby se zdravotním postižením a
seniory, poskytování pomoci ohroženým rodinám s dětmi. Zachování současného stavu obnáší realizaci řady aktivit, opatření i financí stanovených touto strategií.

Specifické cíle

Opatření

S-1: Zajistit bezpečnost, péči o
zdraví a kvalitu života obyvatel
města všech generací

S-1-1: Podporovat preventivní programy a opatření v oblasti bezpečnosti, sociální problematiky a zdraví
S-1-2: Podporovat opatření umožňující co nejdelší setrvání občanů v domácím/přirozeném prostředí s adekvátní péčí
S-1-3: Snažit se o zapojení klientů pobytových služeb do aktivit ve veřejném životě
S-1-4: Spolupracovat na potírání zneužívání návykových látek a související kriminalitě
S-1-5: Podporovat možnosti kvalitního bydlení ve Vlašimi

S-2: Pomáhat řešit problémy
osob ohrožených sociálním
vyloučením a vyloučených

S-2-1: Podporovat realizaci preventivních opatření pro ohrožené rodiny a děti
S-2-2: Podporovat různé formy náhradní rodinné péče
S-2-3: Podporovat vytváření zázemí a služeb pro osoby v obtížné životní nebo bytové situaci
S-2-4: Podporovat služby v péči o osoby se zdravotním postižením

S-3: Podporovat zaměstnanost
ve městě

S-3-1: Podporovat programy a opatření na vznik nových pracovních míst
S-3-2: Podporovat vznik zvláštních pracovních míst pro špatně umístitelné uchazeče o zaměstnání či dlouhodobě nezaměstnané
S-3-3: Podporovat zařízení péče o děti do 3 let a zařízení tzv. dětských skupin

S-4: Podporovat poskytovatele
sociálních
a jiných veřejných služeb,
včetně tzv. pečujících osob

S-4-1: Podporovat aktivity a projekty cílené na zajištění vhodného zázemí pro zvýšení kvality nebo možnosti rozvoje poskytování
sociálních služeb
S-4-2: Snažit se o co největší informovanost v oblasti prevence, bezpečnosti a možnosti využívání sociálních služeb
S-4-3: Podporovat komunitní plánování sociálních a dalších veřejných služeb
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S-4-4: Poskytovat podporu pečujícím osobám a pomáhat rozvoji dobrovolnictví

Vazba na
Aktivita
opatření
Prioritní osa č. 1:
S-4-1
S-2-3
S-4-1
S-4-1
S-1-1
S-1-1
S-1-5
S-3-3
S-3-3

Realizovat projekt "Dům sociálních služeb ve Vlašimi" jako zázemí pro sociální služby (Husovo náměstí 47 - budovy býv. polikliniky)
Zpracovat plán řešení potřeb obyvatel v oblasti bydlení
Podporovat Adiktologickou poradnu ve Vlašimi - detašované pracoviště Magdalény, o.p.s. jako zázemí pro terénní služby (pokud aktivita nebude dříve
součástí projektu DSS)
Podporovat komunitní centrum Charity Vlašim
Zpracovávat Plán prevence kriminality
Zpracovávat Plán protidrogové prevence
Realizovat další etapu prodeje bytového fondu
Podporovat vznik jeslí/ zařízení pro péči o děti do 3 let při MŠ a dalších organizacích
Podporovat rozvoj dětské skupiny v Azylovém domě Diakonie ČCE

Vazba na
Aktivita
opatření
Prioritní osa č. 2:
S-4-1
S-4-1
S-4-3
S-2-1
S-2-1
S-1-2
S-2-3
S-1-1
S-3-1

Podpořit udržení a rozvoj občanské poradny (Charita Vlašim)
Naplánovat a realizovat přesun zubních ordinací do prostor mimo polikliniku (Husovo nám.), vybudovat Stomatologické centrum
Realizovat vzájemné setkání poskytovatelů sociálních služeb s cílem udržení a rozvoje spolupráce
Zajistit vhodnou formu preventivní a následné terénní péče pro rodiny
Podporovat sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - ZRNKO (Diakonie ČCE)
Podporovat existenci kvalitního zázemí pro Zdravotnickou záchrannou službu Středočeského kraje ve Vlašimi
V návaznosti na případné zákonné požadavky (př. zákon o sociálním bydlení) podporovat budování bytů a bydlení pro různé cílové skupiny obyvatelstva
Městskou vyhláškou regulovat provoz výherních hracích automatů v hernách
Spolupracovat s Úřadem práce a zaměstnavateli ve městě na vzniku nových pracovních míst (sdílet informace, prostory, umožnit nájem prostor pro školení, atp.)
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S-2-4
S-2-4
S-4-4
S-3-3; S-3-4
S-1-1
S-1-2, S-4-4

S-1-2
S-2-4
S-4-1
S-2-4
S-1-1
S-4-1
S-3-3
S-3-3
S-1-1

Podporovat vznik služby denního stacionáře – pro osoby se zdravotním postižením
Podporovat služby azylového domu (realizátor Diakonie ČCE)
Hledat vhodné formy podpory pro pečující rodiny a osoby a rozvoj dobrovolnictví
Podporovat aktivity a činnost Centra denní péče (realizátor Montessori Vlašim)
Podporovat projekty pro zlepšení finanční gramotnosti různých cílových skupin
Podporovat domácí zdravotní péči – odborná terénní zdravotní
a paliativní péče o pacienty v domácím prostředí vhodná pro imobilní pacienty, seniory a zdravotně postižené, pro pacienty v terminálním stádiu života (realizátor
např. Charita Vlašim)
Podporovat rozvoj doprovázení rodin – poskytování odborného poradenství v oblastech používání kompenzačních pomůcek, způsobech péče o imobilní osoby,
prevence civilizačních chorob a podpora zdravého životního stylu, zajištění psychické podpory pečujícím a sdílení zkušeností
Podporovat udržení Charitního obchůdku - místa vzájemné materiální pomoci (realizuje Charita Vlašim)
Podporovat rozvoj terapií v sociálních službách s různým zaměřením pro různé cílové skupiny
Podporovat udržení a rozvoj služeb zapůjčování kompenzačních pomůcek a edukace v této oblasti - posílit informovanost o této službě (různí poskytovatelé)
Dle potřeby posílit počet členů městské policie
Snažit se o zajištění dostatku zdravotních ambulantních služeb (hlavně psychiatrie, kožní lékař, klinický psycholog) ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami a
Nemocnicí Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s.
Podporovat zaměstnávání nezaměstnaných občanů u městských organizací
Hledat možnosti výkonu trestu Obecně prospěšných prací ve spolupráci s městskými organizacemi a Probační a mediační službou Benešov
Podporovat zachování sníženého jízdného MHD

SEZNAM DALŠÍCH AKTIVIT
S-1-2 Podporovat terénní pečovatelskou službu, její udržení a rozvoj
S-1-1 Podporovat terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší, osoby v krizi, jejich
udržení a spolupráce s poskytovateli sociálních služeb
S-1-1 V případě potřeby rozšířit a modernizovat kamerový systém ve městě
S-1-2 Podporovat rozvoj osobní asistence (př. Charita Vlašim)
S-1-S
Podporovat realizaci osvětových přednášek, akcí, aktivit v oblasti prevence
vzniku závislostí, prevence kriminality, ztráty bydlení a finanční gramotnosti
S-4-1 Podporovat hospicové a paliativní služby terénní i pobytové (př. Hospic Dobrý
pastýř v Čerčanech; Charita Vlašim)

S-4-1 Podpořit vznik Detašovaného pracoviště Probační a mediační služby – zázemí
ve Vlašimi (může být součástí projektu DSS)
S-4-1 Podporovat vznik zázemí pro terénní služby pro osoby bez přístřeší (zázemí
pro pracovníka poskytovatele služby – Pečovatelská služba okresu Benešov) – může
být součástí projektu DSS
S-1-1 Zabývat se změnou organizace informací, značení a využívání kanceláří v
Poliklinice
(Lidická
ulice)
př.
možnost
půjčit
si
vozík
v přízemí, vytvořit recepci ve vestibulu; zlepšovat a aktualizovat průběžně informační
systém polikliniky
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S-1-1 V rámci pronájmu v Poliklinice upřednostňovat zdravotní služby, ostatním
službám dávat smlouvu s krátkodobou lhůtou
S-1-1 Podporovat činnost dobrovolných hasičů
S-4-2 Prezentace sociálních služeb (např. setkání poskytovatelů soc. služeb,
informační materiály, apod)
S-4-1 Podporovat zřízení sociální služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež =
sociální služba zaměřená na děti a mladistvé, které netráví svůj volný čas v družině a
zájmových kroužcích (převážně ze slabšího sociálního prostředí)

S-1-1 Podpora vzniku a budování nízkonákladového bydlení – malometrážní
S-3-3- Podporovat zřizování zařízení služeb péče o děti do 3 let
a dětských skupin u různých organizací
S-1-1 Podporovat vznik Centra duševního zdraví v dostupné vzdálenosti včetně terénní
psychiatrické péče
S-2-3 Udržovat možnost ubytování v holobytech
S-2-4 Podporovat sociálně aktivizační služby pro seniory – Charita Vlašim

KLÍČOVÁ OBLAST ROZVOJ MĚSTA
Strategický cíl v oblasti ROZVOJ MĚSTA
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Dlouhodobým cílem v oblasti rozvoje města je mimo jiné zamezení tzv. urban sprawl - tj. vylidňování městského centra. V souladu s tímto cílem byl v roce 2010 dokončen
projekt revitalizace náměstí a další aktivity budou tento projekt doplňovat. Prostřednictvím projektů a aktivit chceme zejména pomoci zvýšit nabídku pracovních či
podnikatelských příležitostí ve městě. Budovy ve vlastnictví města by měly být efektivně využívány tak, aby co nejlépe sloužily jeho obyvatelům. Cílem jsou vzdělávající se
úředníci, elektronizovaná státní správa a bezbariérový přístup do budov poskytujících veřejné služby ve vlastnictví města. Vzhledem k dílčím nedostatkům veřejné
infrastruktury je cílem také rekonstrukce místní kanalizace i a rozvodu tepla tam, kde tato infrastruktura chybí.

Specifické cíle

Opatření

R-1: Udržet zdravé hospodaření R-1-1: Zajišťovat finanční prostředky pro rozvoj obce z externích zdrojů (dotace, atp.)
obce
R-1-2: Snažit se o kontinuální snižování provozních nákladů městských budov a organizací
R-2: Zajistit soulad mezi
rozvojem města, územním
plánováním a rozvojem obecní
infrastruktury

R-2-1: Získat do vlastnictví města či případně dlouhodobého pronájmu budovy či pozemky pro rozvoj veřejných služeb a infrastruktury

R-3: Zajistit péči o obecní
majetek a veřejné služby

R-3-1: Podporovat městské i ostatní organizace poskytující potřebné kvalitní veřejné služby
R-3-2: Opravovat a rekonstruovat budovy ve vlastnictví města
R-3-3: Zajistit bezbariérovost budov ve vlastnictví města
R-3-4: Pečovat o veřejná prostranství a veřejnou infrastrukturu a majetek

R-2-2: U investičních akcí a územně plánovací dokumentace zohledňovat vazby na další cíle strategie města a populační vývoj

R-4: Zajistit kvalitní, vzdělanou R-4-1: Spolupracovat s okolními obcemi a Středočeským krajem při prosazování společných zájmů v rámci regionu a při rozvoji služeb
a komunikativní státní správu a veřejnosti
samosprávu
R-4-2: Podporovat partnerství a komunikaci s ostatními organizacemi a partnery
R-4-3: Podporovat komunikaci s veřejností - komunikační nástroje pro veřejnost
R-4-4: Modernizovat a rozvíjet ICT infrastrukturu a kybernetickou bezpečnost (HW a SW)
R-5: Podporovat zaměstnanost
a kvalitní podnikatelské
prostředí

Vazba
na

R-5-1: Připravovat pobídky pro podnikatele a podmínky pro rozvoj podnikatelských aktivit

Aktivita
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opatře
ní
Prioritní osa č. 1:
R-4-4
R-3-2
R-3-3
R-3-4
R-3-2
R-3-2
R-4-3
R-3-4
R-4-4
R-4-4
R-4-4
R-4-4
R-3-4

Realizovat projekt informačního a mapového portálu pro občany i úředníky v rámci aktivity podpory úplného elektronického podání
Najít nové využití pro nevyužívané budovy/pozemky ve vlastnictví města (např. bývalá poliklinika, stará škola Domašín, velké hřiště v Domašíně, Husův dům, panel. dům
Dvořákova ulice č. p. 1394,)
Zajistit bezbariérovost budov v majetku města (zejména akutní je potřeba výtahu v budově MěÚ, ul. Jana Masaryka)
Dokončit revitalizaci náměstí v Domašíně (vč. opravy kašny)
Opravit fasádu na radnici v Domašíně
Zajistit statiku Kupsova mlýna
Najít využití pro areál bývalé skládky Ctiboř
Zhotovit osvětlení u bytovky č. 221 a druhé bytovky za ní v Domašíně (problém vlastnictví pozemků)
Rozvoj stávajícího technologického centra pro zvýšení dostupnosti dat a služeb vč. optimalizace prostředí v rámci úřadu a naplňování myšlenek eGovernmentu, Smart
Administration a eIDAS.
Modernizace HW a SW infrastruktury
Garance kybernetické bezpečnosti
Zvýšení bezpečnosti koncových stanic uživatelů řešením „klient - server“
Opravit levobřežní sběrač kanalizace do ČOV (průsak z řeky do kanalizace)

Vazba na Aktivita
opatření
Prioritní osa č. 2:
R-2-4
R-3-2
R-2-3
R-3-4

Pro záměry města připravovat projektové dokumentace a další podklady (př. řízení EIA pro parkovací dům)
Opravit budovu bývalého národního výboru v Nesperské Lhotě
Zajistit umístění pro poutače a cedule na akce ve městě již při realizaci stavebních úprav
Řešit stav kanalizace v ulici Sokolská (není kanalizace)
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SEZNAM DALŠÍCH AKTIVIT
R-3-2 Zajistit využití půdních prostor budovy MěÚ (ulice Jana Masaryka) – možnost
rozšíření zázemí pro úřad
R-3-4 Instalovat lavičky do vhodných veřejných míst
R-2-3 Sledovat demografický vývoj v místních částech Vlašimi - Sídliště, Vorlina,
Spořilov, Domašín a v dalších přilehlých obcích (vymezit lokality pro sledování
demografického vývoje a sledovat soulad na vybrané investice, př. dětská hřiště, atp.)
R-3-4 Řešit dílčí poruchy kanalizace
R-3-4 Vybudovat kanalizaci ve Znosimi
R-3-4 Sanovat staré studny v Domašíně
R-3-4 Řešit umístění rozvodné sítě (elektro), telekomunikační do země při
rekonstrukcích nebo výstavbách
R-3-2 Zamezit vzniku dalších nevyužívaných objektů v centru města – ve vybraných
případech řešit problém převzetím do majetku města
R-2-3 Uplatňovat povinnost předat zaměřená data technické infrastruktury při
budování technické infrastruktury
R-2-3 Vytvořit koncepci krátkodobé rekreace v návaznosti na územní plánování
R-3-4 Zřídit rozptylovou loučku

R-4-3 Umístit informační elektronický banner na budovu úřadu
R-5-1 Podpořit zřízení malého pivovaru v území města
R-4-4 Vybudování centra IT služeb pro městem zřízené a založené organizace
R-4-4 Pořízení
manažerského
systému
pro
řízení,
kontrolu
a komunikaci s příspěvkovými organizacemi města Vlašimi
R-3-1 Zajistit celodenní provoz WC na hřbitově
R-3-4 Zajistit dostupnost a funkci veřejných prostranství v nově budovaných
lokalitách, vytvořit seznam doporučení pro veřejná prostranství nových lokalit
(případně vznik studií)
R-3-2 Zajistit celoroční provoz záchodků v parku
R-3-4 Vybudovat parkoviště pro cca 10 osobních aut u Hvězdárny Vlašim
R-3-4 Připojit Hvězdárnu na městský vodovod a kanalizaci
R-2-2 Připravovat plochy ve vlastnictví města pro výstavbu bytových domů
R-2-2 Budovat technickou a dopravní infrastrukturu k rozvojovým plochám ve
vlastnictví města
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E. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
1. Výčet možných vlivů koncepce přesahujících hranice České republiky
Nejsou předpokládány vlivy koncepce, které by přesahovaly hranice České republiky.

2. Mapová dokumentace a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení koncepce
Pro potřeby grafického znázornění území dotčeného působností Programu rozvoje města Vlašimi je vložena
následující mapa, která zobrazuje katastrální území města.

Zdroj: Andrš, Mačkovič a Třešňák, 2008
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Na následující mapě jsou uvedeny významné povolené zdroje znečištění povolené krajským úřadem na území
města Vlašimi.
Povolené zdroje znečišťování za rok 2014 v okrese Benešov

Zdroj: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/plants/benesov_CZ.html1

3. Další podstatné informace předkladatele o možných vlivech na životní prostředí a veřejné zdraví
Žádné další doplňující údaje.

4. Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle §45i odst. Zákona č.114/1992
Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
Stanovisko je k oznámení přiloženo v příloze č. 1.
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Datum zpracování oznámení koncepce: 31.3.2022
Jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mail osob(y), která(é) se podílela(y) na zpracování oznámení koncepce
Město Vlašim
Jana Masaryka 302
258 01 Vlašim
Telefon: 313039313
E-mail: podatelna@mesto-vlasim.cz
Zpracoval:
Ing. Jitka Hořtová

Podpis oprávněného zástupce předkladatele:
podepsal
Mgr. Luděk Digitálně
Mgr. Luděk Jeništa
Datum: 2022.05.16
Jeništa
09:46:09 +02'00'

…………………………………………………………………………
Mgr. Luděk Jeništa
Starosta města Vlašimi
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F. PŘÍLOHY
1. Stanovisko orgánu ochrany přírody dle §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů, k možnému vlivu koncepce „Program rozvoje města Vlašimi na roky 20152025 – aktualizace č. 5“ na evropsky významné lokality a ptačí oblasti
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, č.j. 046390/2022/KUSK ze
dne 6.5.2022
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Praha:

6. 5. 2022

Městský úřad Vlašim

Číslo jednací:

046390/2022/KUSK

Odbor výstavby a územního plánování

Spisová značka: SZ_046390/2022/KUSK/2
Vyřizuje:

Ing. Klára Polesná / linka 789

Značka:

OŽP/Pol

Jana Masaryka 302
258 01 Vlašim

Věc: Stanovisko orgánu ochrany přírody o vlivu záměru nebo koncepce na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel
dne 11. 4. 2022 vaši žádost o vydání stanoviska k vlivu koncepce „Program rozvoje města
Vlašim na období 2015 - 2025, aktualizace č. 5“, na evropsky významné lokality a ptačí
oblasti. Jedná o strategický plánovací dokument města Vlašim na období 2015-2025, sestává se
z analytické, strategické a implementační části. Strategická část obsahuje vize rozvoje města,
stanovuje strategické a specifické cíle v klíčových oblastech. Pro naplnění stanovených cílů jsou
navržena rámcová opatření a aktivity, vybrané projekty jsou blíže specifikovány.
Krajský úřad jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 77a odst. 4 písm. o)
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, sděluje,
že v souladu s ust. § 45i odst. 1 citovaného zákona lze vyloučit významný vliv předložené
koncepce „Program rozvoje města Vlašim na období 2015 - 2025, aktualizace č. 5“,
samostatně i ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na předmět ochrany nebo celistvost
jakékoli evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti v gesci Krajského úřadu.
Odůvodnění: Na území města Vlašim leží část území evropsky významné lokality
CZ0213009 Vlašimská Blanice. Evropsky významná lokalita Vlašimská Blanice zahrnuje
cca 30 km dlouhý úsek toku řeky Blanice od Mladé Vožice po Vlašim včetně některých přítoků,
a území zámeckého parku ve Vlašimi. Předmětem ochrany této evropsky významné lokality
jsou mihule potoční (Lampetra planeri), páchník hnědý (Osmoderma eremita), velevrub tupý
(Unio crassus) a vydra říční (Lutra lutra). Předložená koncepce reflektuje existenci zájmu na
ochranu evropsky významné lokality Vlašimská Blanice. Některá opatření se přímo týkají
území evropsky významné lokality CZ0213009 Vlašimská Blanice či jejího bezprostředního
okolí (realizace nových objektů či rekonstrukce a opravy stávajících mostů a dalších objektů na
řece Blanici či jejích přítocích, a také na náhonech a bočních korytech Blanice, úpravy/opravy
cestní sítě a stavebních objektů v zámeckém parku, budování turistické infrastruktury, nové
využití bývalého zimního stadionu v parku, protipovodňová ochrana sportovišť v zámeckém
parku, oprava zdí okolo parku, zásahy do dřevin k uvolnění průhledů na historické stavby
v parku a další) nebo navrhují aktivity péče o tuto evropsky významnou lokalitu k podpoře
jejích předmětů ochrany (např. výsadby dřevin v zámeckém parku s potenciálem budoucího
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vhodného biotopu páchníka hnědého). Některé navrhované aktivity – spolupráce na realizaci
opatření na podporu ohrožených a zvláště chráněných druhů, evidence významných a
památných stromů a jejich údržba či likvidace invazivních druhů (např. křídlatka) by v případě
realizace na území uvedené evropsky významné lokality mohly mít mírně pozitivní vliv
na biotop předmětů ochrany. Evropsky významné lokality Vlašimská Blanice se mohou
dotknout i další opatření, která jsou specifikována pouze obecně a nekonkrétně (např. oblast
kulturních a sportovních aktivit). Převážná část navrhovaných opatření není a priori v kolizi
s ochranou uvedené evropsky významné lokality. U některých opatření a aktivit situovaných
přímo na území evropsky významné lokality (jako např. výsadby dřevin v zámeckém parku jako
budoucího potenciálního biotopu páchníka hnědého, opravy stávajících mostků, aktivity týkající
se objektu zámku a drobných staveb nacházejících se na území zámeckého parku) lze očekávat,
z jejich podstaty, velmi nízkou či nulovou míru působení na předměty ochrany a celistvost
lokality, souhrnné působení zůstane hluboko pod hranicí významného vlivu. Dále předložená
koncepce obsahuje některá opatření a aktivity, u nichž není možné na úrovni jejich návrhu
v koncepci zhodnotit, zda se jejich realizace dotkne předmětů ochrany nebo celistvosti uvedené
evropsky významné lokality či nikoliv, případně v jaké míře mohou být předměty ochrany a
celistvost evropsky významné lokality ovlivněny. Jedná se zejména o protipovodňová opatření,
stavbu nových mostních objektů přes řeku Blanici a opravy ohradních zdí okolo zámeckého
parku. U těchto opatření a aktivit bude záviset na konkrétní realizační podobě. Tyto záležitosti
jsou řešitelné způsoby bez významného ovlivnění předmětů ochrany či celistvosti evropsky
významné lokality Vlašimská Blanice. Potenciálně by mohlo k významnému ovlivnění
evropsky významné lokality dojít jedině tehdy, pokud by při projektování konkrétního záměru
či jeho stavební realizaci byly zcela ignorovány ekologické a přírodní hodnoty vodního toku
Blanice nebo ochrana značného množství vzrostlých stromů v zámeckém parku, respektive
ochrana biotopu zvláště chráněného živočicha páchníka hnědého. Naplňování předložené
koncepce tedy není spojeno s nevyhnutelně významným vlivem na předměty ochrany či
celistvost evropsky významné lokality Vlašimská Blanice. Žádné další evropsky významné
lokality či ptačí oblasti se na území města Vlašim či v jeho blízkosti nenacházejí.

Orgán ochrany přírody upozorňuje, že tímto stanoviskem k předložené koncepci není
dotčena povinnost předložit konkrétní záměry, které z této koncepce vzejdou, orgánu ochrany
přírody ke stanovisku dle ust. § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.

Ing. Simona Jandurová
vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství
v zastoupení Mgr. Pavel Vaňhát
vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny

