Projekt Třeboň - Zdravé město
PLÁN ZDRAVÍ A KVALITY ŽIVOTA 2019
S o u h r n
podnětů veřejnost i a doporučení odborní ků pro dlouhodobý rozvoj mě sta.
Odpovídá doporučením pro mí stní Agendu 21
a místní a kční p lán zdraví a životního prostřed í (LEHAP).
P ro pojení místních akt ivit s mezinárodními standardy O SN a EU:
Zdraví 21 (H ealth 21), Agenda 21 a NEHAP.

Základní informace o Projektu Zdravé město a Plánu zdraví a kvality života
Projekt Zdravé město je mezinárodním projektem OSN-WHO (Světové zdravotnické
organizace).
Plán zdraví společně s deklarací zastupitelstva města tvoří dvě základní součásti místního
Projektu Zdravé město. Plán je zaměřen na konkrétní naplňování deklarace zastupitelstva slouží jako podklad pro strategický rozvoj města a rozvíjí komunitní základ mnoha
místních aktivit.
Pro realizaci Projektu Třeboň - Zdravé město je Plán zdraví a kvality života pracovním
dokumentem. Je přehledem záměrů, které by měly být postupně naplněny, aby bylo možné
Město Třeboň označovat jako „Zdravé město“. Hlavním cílem města je hledat
prostřednictvím Plánu zdraví cestu k podpoře zdraví, udržitelného rozvoje a kvality života,
v místních podmínkách.
Plán vzniká v procesu jednání s veřejností. Plán byl zpracován a bude aktualizován za
využití standardních postupů týmové práce a strategického rozvoje, doporučovaných EU.
Výsledná formulace plánu je souhrnem podnětů veřejnosti a doporučením odborníků pro
další rozvoj města. Postup přípravy plánu odpovídá doporučením pro místní Agendu 21 a
LEHAP.
Odborným partnerem a konzultantem města při zpracování plánu byla asociace Národní síť
Zdravých měst ČR (NSZM ČR), jejímž členem je Třeboň od roku 1994.
Plán zdraví je dlouhodobý plán (horizont 2020), který je postupně rozpracováván do
ročních akčních plánů podle výsledků fóra Zdravého města. Plán bude průběžně
vyhodnocován za účasti veřejnosti a bude nejméně 1x ročně aktualizován.
Partneři Projektu Třeboň – Zdravé město
městské společnosti
odbory městského úřadu Třeboň a městská policie
příspěvkové organizace města
neziskové organizace
další organizace a instituce
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ORGANIZAČNÍ ZÁZEMÍ PROJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO

PLÁN ZDRAVÍ A KVALITY ŽIVOTA TŘEBOŇ 2019

Akční plán
Politik Projektu Zdravé město, ustanovený zastupitelstvem města
Ing. Jana Grammetbauerová, místostarostka
Koordinátor Projektu Zdravé město, ustanovený radou města
Ing. Petra Mejdrechová, projektová manažerka

Legenda (priority podle důležitosti):
OP – ověřená priorita závazná k řešení v roce 2019
TOP 10 – priorita, která se umístila v TOP 10 při hlasování na fóru
TOP 11-22 – priorita, o které se hlasovalo na fóru, ale neumístila se v TOP 10

KOMISE ZDRAVÉHO MĚSTA

A. Úřad, občan a ekonomika










Mgr. Terezie Jenisová – předsedkyně komise
Ing. Petra Mejdrechová – tajemnice komise
Mgr. Barbora Drachovská
Denisa Nováková
Jana Kočová
Dana Polenová
Květuše Lišková
Ing. Václava Fliegelová

A.1.
Včasná informovanost občanů o zamýšlených akcích (např. Třeboňský svět) – TOP 11-22
A.2
Vstřícnost a ochota úředníků řešit problémy občanů – TOP 11-22
A.3
Rozpočet bez dluhů

Jednotlivé oblasti Plánu zdraví a kvality života

A.4
Stanovení strategie rozvoje města, která respektuje potřeby všech zájmových a věkových
skupin občanů města

A. Úřad, občan a ekonomika
B. Životní prostředí
C. Doprava
D. Sport, volný čas a kultura
E. Cestovní ruch a lázeňství
F. Sociální služby
G. Bezpečnost občanů, sociálně patologické jevy
H. Školství a vzdělání
I. Zdraví a zdravý životní styl
J. Stůl mládeže

A.5
Rozpočty + střednědobé výhledy sestavovat v návaznosti na stanovenou strategii
A.6
Častější aktualizace internetových stránek města

B. Životní prostředí
Kontakt
Veškeré informace k Plánu zdraví a kvality života a aktuální znění dokumentu lze získat
u koordinátora Projektu Zdravé město:

B.1.
Sleva za svoz separovaného odpadu pro školy – TOP 10, OP

Ing. Petra Mejdrechová
Web: www.nszm.cz/trebon, http://www.mesto-trebon.cz/zdrave-mesto-a-ma-21.html
E-mail: petra.mejdrechova@mesto-trebon.cz

B.2
Svozové dny velkoobjemového odpadu – alespoň 1x rok – TOP 10, OP
B.3
Kompostárna

Městský úřad Třeboň
Palackého nám. 46
379 01 Třeboň

B.4
Nádoby na biologický odpad
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B.5
Regulace kamionové dopravy z Branné (přes Světskou hráz)

D.2
Kultura prostředí – revitalizace Lipovky, revitalizace předzahrádek na náměstí (využít vzoru
marcipánu a 105), venkovní osvětlení v centru – TOP 10

C. Doprava

D.3
Víc swingu, jazzu

C.1
Obchvat silnice č. II/154 – TOP 11-22

D.4
Vytvoření cyklogenerelu

C.2
Zvýhodnění třeboňských občanů při parkování – TOP 11-22

D.5
Cyklostezka do Domanína
D.6
Rekonstrukce sportovní haly

C.3
Opatření – tranzit mimo město

D.7
Rekonstrukce hřiště za vodárnou

C.4
Úprava chodníku v Lázeňské ulici od ulice Boženy Němcové k ulici Svobody

D.8
Vybudování zimního stadionu

C.5
Veřejné projednání oprav ulic a dopravních staveb

D.9
Vybudování zahradní železnice

C.6
Umístění dopravního značení u internátu – přednost zprava

D.10
Vybudování samostatné cyklotrasy Přeseka – Rožmberk

C.7
MHD – zřídit spoj v 7:00 Holičky – autobusové nádraží

D.11
Rekonstrukce sportoviště v Přesece

C.8
Zlepšit dopravní značení – Dukelská ulice, Jindřichohradecká brána

E. Cestovní ruch a lázeňství

C.9
MHD – doprava k vlakovému nádraží

E.1
Informační systém – TOP 11-22

C.10
Parkovací systém u vlakového nádraží

E.2
Zpropagovat zábavní plochy pro děti – TOP 11-22
E.3
Koordinace kulturních a sportovních akcí

D. Sport, volný čas a kultura

E.4
Prodloužení provozní doby zařízení

D.1
Vybudování venkovního koupaliště – TOP 10, OP
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G.8
Zaměřit pozornost na dodržování pořádku ze strany turistů

F. Sociální služby

G.9
Snížit hlasitost hudebních produkcí v pivovaru

F.1
Doprava seniorů na důležitá místa (vlakové nádraží) – TOP 10, OP

G.10
Kontrolovat dětská hřiště – zaměření na bezpečnosti před drogami

F.2
Sociální bydlení pro případ náhlé nouzové situace (i bezdomovci) – buňka nebo 1 byt

G.11
Umožnit parkování kamionů na cca 20 min. pro možnost nákupu v Penny marketu
v Budějovické ulici

F.3
Zřízení denního stacionáře pro seniory / zdravotně postižené – TOP 10, OP

G.12
Zrušit parkování Na Valech

F.4
Dostupnost terénních služeb v menších a vzdálenějších obcích
F.5
Zřízení pobytové odlehčovací služby (3 – 5 lůžek)

H. Školství a vzdělání

F.6
Pobytová služba pro klienty s demencí

H.1
„Chytré lavičky“ v parku u škol (ulice Na Sadech) – TOP 11-22

G. Bezpečnost občanů, sociálně-patologické jevy

H.2
Využití venkovního prostředí před Gymnáziem Třeboň – „venkovní otevřená učebna“ –
TOP 11-22
H.3
Dokončení přestavby školní jídelny – 2. etapa

G.1
Řešit problematiku cyklistů – v sezóně v centru města ve vymezených časech omezení jízdy
na kolech – TOP 10

H.4
Dokončení přestavby školní jídelny – 2. etapa

G.2
Rozšíření kamerového systému – TOP 11-22

H.5
Alternativní školka pro malé děti 3 – 5 let

G.3
Zapojení PČR do řešení problematiky cyklistů

H.6
Pobočka PPP Č.Budějovice v Třeboni 2 dny

G.4
Zvážit rozšíření možnosti vjezdu dopravní obsluhy do pěší zóny do 18:00 hod.

H.7
Logoped pro děti

G.5
Kontrolovat průjezd Rožmberskou ulicí

H.8
Zabezpečit prostor pro děti a návštěvníky před městskou knihovnou - zákaz vjezdu a
parkování

G.6
Zvýšit počet strážníků
G.7
Vyloučit parkování a vjezd vozidel do prostoru před knihovnou
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J.10
Atletické závody

I. Zdraví a zdravý životní styl

J.11
Lepší osvětlení přechodů

I.1
Denní stacionář (nejen pro seniory) – TOP 10 (shodující se s oblastí Sociální služby), OP
I.2
Zkvalitnit ambulantní rehabilitační péči (viz. Borovany) – bezbariérový přístup – TOP 11-22
I.3
Opravit povrch stezky zdraví – TOP 11-22
I.4
Řešit problematiku návštěv praktických lékařů v domácnostech pacientů

J. Stůl mládeže
J.1
Volnočasové programy zaměřené na rozvoj všeobecného vzdělání (v prostorách školy a okolí)
– TOP 10, OP
J.2
Nabídka brigád i pro neplnoleté studenty (15+) – TOP 11-22
J.3
Revitalizace plochy u internátu ulice Táboritská
J.4
Renovace školní jídelny v ulici Táboritská
J.5
Rodilí mluvčí do škol
J.6
Modernizace vlakového nádraží – TOP 10, OP
J.7
Úprava prostoru před obchody na Hliníku – TOP 10
J.8
Více obchodů s oblečením
J.9
Semafory na křižovatkách
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