Projekt Třeboň - Zdravé město
PLÁN ZDRAVÍ A KVALITY ŽIVOTA 2017
S o u h r n
podnětů veřejnosti a doporučení odborníků pro dlouhodobý rozvoj města.
Odpovídá doporučením pro místní Agendu 21
a místní akční plán zdraví a život ního prostředí (LEHAP).
Propojení místních aktivit s mezinárodní mi standardy OSN a EU:
Zdraví 21 (Health 21) , Agenda 21 a NEH AP.

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
Politik Projektu Zdravé město, ustanovený zastupitelstvem města
Mgr. Terezie Jenisová, starostka
Koordinátor Projektu Zdravé město, ustanovený radou města
Mgr. Alena Veselá, projektový manažer
KOMISE ZDRAVÉHO MĚSTA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mgr. Terezie Jenisová – předsedkyně komise
Mgr. Alena Veselá – tajemnice komise
Jana Vítková
Jana Kočová
Dana Polenová
Miroslava Sadilová
Mgr. Jitka Bednářová
Květuše Lišková
Ing. Václava Fliegelová

Jednotlivé oblasti Plánu zdraví a kvality života
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

Kontakt
Veškeré informace k Plánu zdraví a kvality života a aktuální znění dokumentu lze získat
u koordinátora Projektu Zdravé město:
Mgr. Alena Veselá
Web: www.nszm.cz/trebon, http://www.mesto-trebon.cz/zdrave-mesto-a-ma-21.html
E-mail: alena.vesela@mesto-trebon.cz
Městský úřad Třeboň
Palackého nám. 46
379 01 Třeboň
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PLÁN ZDRAVÍ A KVALITY ŽIVOTA TŘEBOŇ 2017

Akční plán
Legenda (priority podle důležitosti):
OP – ověřená priorita závazná k řešení v roce 2017
TOP 10 – priorita, která se umístila v TOP 10 při hlasování na fóru
TOP 11-20 – priorita, o které se hlasovalo na fóru, ale neumístila se v TOP 10

A. Úřad, občan a ekonomika
A.1
Zajistit prodlouženou úřední dobu 1x za týden. TOP 11-20
A.2
Přebalovací pult pro kojence v budově úřadu.*) TOP 11-20
A.3
Větší ochota zaměstnanců úřadu při vyřizování záležitostí.
*) Přebalovací pult na městském úřadě je již instalován na WC v přízemí v prostoru
podatelny.

B. Životní prostředí
B.1.
Zajistit odpady zdarma nebo kupónový systém. TOP 11-20
B.2
Obnova alespoň jednoho svozového dne v Třeboni a místních částech. TOP 11-20
B.3
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulicích Libušina, Tyršova, Jiráskova, Jablonského a
Krokova.
B.4
Omezení světelného smogu – při rekonstrukci veřejného osvětlení používat lampy k tomuto
příznivé a energeticky úsporné.
B.5
Zlepšit úklid chodníků – technické služby.
B.6
Zajistit květinovou výzdobu kruhových objezdů.
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B.7
Zajistit infrastrukturu pro hospodaření s dešťovou vodou – přívalové srážky.

C. Doprava
C.1
Realizovat přeložku silnice II/154 a II/155 (od Lesostaveb, přes Mokrá luka, kolem
Bertiných lázní s napojením na silnici I/34 včetně podélných cyklostezek). TOP 10, OP
C.2
Dobudování rozpracovaných cyklostezek - Holičky, Stará Hlína. TOP 11-20
C.3
Předláždění komunikací v městských branách.
C.4
Realizace pěší zóny ve vnitřním městě.
C.5
Zrušení sloupků v centru města.
C.6
Zlepšení systému dopravního značení na stávajících cyklostezkách + jednoznačné rozdělení
provozu na stezkách pro chodce a pro cyklisty.
C.7
Upravit provoz cyklistů na náměstí.
C.8
Zákaz parkování nákladních vozidel v ulici Nádražní.
C.9
Rekonstrukce ulice Libušina.
C.10
Obnovení městské dopravy pro seniory a invalidy.
C.11

Vyřešit způsob pohybu pěších v ulici Budovcova.
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D. Sport, volný čas a kultura
D.1
Realizovat venkovní koupaliště. (Stejná priorita zazněla u oblasti „Cestovní ruch a
lázeňství“, a proto nahrazeno dalšími v pořadí)
D.2
Revitalizace sportovní haly. TOP 10
D.3
Zachování společenského sálu v Besedě v současném režimu. TOP 10, OP
D.4
Nalezení a vybudování stálých prostor pro stolní tenis.

E. Cestovní ruch a lázeňství
E.1

Vybudovat venkovní bazén + aquacentrum. TOP 10, OP
E.2
Řešit veřejná WC v centru města i v okolí. TOP 11-20
E.3
Vytvoření nových produktů cestovního ruchu pro rodiny s dětmi a mládež.
E.4
Vytvoření nových produktů cestovního ruchu pro seniory a ZTP.
E.5
Minimalizovat negativní dopady cestovního ruchu – cyklisti + vysídlování centra.

F. Sociální služby
F.1
Výstavba domu se zvláštním režimem. TOP 10, OP
F.2
Zajistit vznik denního stacionáře pro seniory. TOP 10, OP
F.3
Řešit sociální bydlení.
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F.4
Zajistit finanční podporu všech sociálních služeb ze strany města.
F.5
Realizovat vznik chráněné dílny.
F.6
Výstavba dalšího pečovatelského domu.

G. Bezpečnost občanů, sociálně-patologické jevy
G.1
Označit brány pro pěší zákazem vjezdu cyklistů. TOP 11-20
G.2
Řešit přestupky cyklistů a ostatních řidičů, chodců. TOP 11-20
G.3
Realizovat osvětlení ulice za nádražím z důvodu bezpečnosti.
G.4
Omezení ohňostrojů.
G.5
Zajistit měření rychlosti v Novohradské bráně.
G.6
Řešit parkování vozidel na chodníku v Budovcově ulici.
G.7
Zajistit informativní měřiče rychlosti.

H. Školství a vzdělání
H.1
Dokončit rekonstrukci školní jídelny (WC, vstupní hala…). TOP 11-20
H.2
Zajisti bezpečný vstup do škol. TOP 11-20
H.3
Vybudování sportovišť (sezónní činnost – plavání, bruslení, stolní tenis).

7

I. Zdraví a zdravý životní styl
I.1
Zajistit novou polikliniku. TOP 10, OP
I.2
Zachování lékařské služby první pomoci (možné rozšíření ordinačních hodin). TOP 10,
OP
I.3
Ochrana občanů a jejich bydliště před nadměrnými exhalacemi a hlukem (Trocnovské
náměstí x parkoviště prodejny pivovaru).
I.4
Zajistit více odborných lékařů.
I.5
Zajistit více výhod pro občany Třeboně ve využití lázeňských nabídek.
I.6
Vznik konkurenční hrazené domácí péče.

J. Stůl mládeže
J.1
Vybavit stávající hřiště u internátu OA (posilovací stroje, lavičky, ohniště, relaxační místa) +
streetworkout. TOP 10
J.2
Realizovat centrum pro mladé (kavárna, deskové hry…). TOP 10
J.3
Zlepšit přístup na ledovou plochu.
J.4
Upravit průchod od internátu k jídelně rybářů.
J.5
Vybudovat obchodní centrum.
J.6
Zlepšit cyklistickou infrastrukturu.
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