Integrovaná strategie rozvoje
Rokytnice nad Jizerou

Koncept návrhové části ke konzultaci s konzultační skupinou a veřejností
říjen 2021

Vize rozvoje Rokytnice nad Jizerou v roce 2035
Počet obyvatel Rokytnice se díky zvýšení podílu finančně
dostupného bydlení, postupné přeměně druhého bydlení na
trvalé a vzniku pracovních míst s vyšší přidanou hodnotou
vrátil na průměr posledních 50 let, tedy nad 3000. Město
prosazuje pravidlo, že alespoň 50 % obytných jednotek
je využíváno k trvalému bydlení. Ve městě je dobudována
infrastruktura, která nabízí bohatý komunitní, kulturní
a sportovní život pro obyvatele všech věkových kategorií
i návštěvníky. V bývalé jídelně SEBA vzniklo kulturní
a komunitní
centrum,
pro
neformální
komunitní
a sportovní aktivity, je dobudován areál mezi lesním
divadlem a kapličkou a sportovní areál navazující
na sportovní halu.

regionu a je přívětivá k životnímu prostředí. K rozvoji města
dochází ve spolupráci se Správou Národního parku Krkonoše
s vědomím toho, že město i národní park se navzájem
potřebují. Do rozvoje Rokytnici jsou zapojení soukromí
investoři se zájmem o výstavbu ve městě.
Rokytnice je českým lídrem v udržitelném cestovním ruchu
s vyšší přidanou hodnotou, zároveň se zlepšují podmínky pro
rozvoj podnikání v jiných ekonomických odvětvích. Skiareály
si udržují vysoký standard služeb a jsou konkurenceschopné.
Díky
významnému
zvýšení
kvality
ubytovacích
a gastroslužeb, které využívají regionální produkty a novým
atraktivitám se však návštěvnost Rokytnice rozprostřela
rovnoměrněji do celého roku. Cestovní ruch tak vytváří
stabilní a lépe placená pracovní místa a kupní síla posílená
o návštěvníky umožňuje rozvoj občanské vybavenosti vysoké
kvality i pro místní obyvatele. Zvýšil se význam ekologické
hromadné dopravy, která usnadňuje dostupnost práce, škol
a služeb pro místní obyvatele a zároveň je využívána
i návštěvníky Krkonoš.

Pro rozvoj města jsou přednostně využívány nevyužité areály
a budovy. Celoměstsky významná veřejná prostranství,
především Dolní a Horní náměstí, a jejich propojení jsou
revitalizována v nejvyšším standartu, jsou místy setkávání
místních
obyvatel
i
návštěvníků,
jsou
bezpečná
a bezbariérová. Město dbá na kulturu staveb, motivuje
k vysoké architektonické kvalitě, která respektuje historii
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Oblasti a cíle rozvoje města
Oblast rozvoje 1:

Cíl 1.1

Identita a značka Rokytnice stojí na kvalitním životním prostředím, krásné horské přírodě
a bohaté historii, která vytváří výborné podmínky pro život i aktivní trávení volného času
a díky tomu se zvyšuje počet obyvatel

Cíl 1.2

Ve městě se zvyšuje podíl finančně dostupného a atraktivního bydlení pro všechny skupiny
obyvatel

Cíl 1.3

Dlouhodobě udržitelné školství na vysoké úrovni přispívá k vyšší atraktivitě města

Cíl 1.4

Město žije čilým kulturním a komunitním životem, který přispívá ke zvyšování kvality
života v Rokytnici a zároveň je jednou z atraktivit cestovního ruchu

Cíl 1.5

Podmínky pro sportovní vyžití v Rokytnici uspokojují svým rozsahem a kvalitou místní
obyvatele a jsou i hlavní atraktivitou cestovního ruchu.

Cíl 1.6

Lékařská a sociální péče ve městě je adekvátní potřebám obyvatel a demografickým
změnám

Oblast rozvoje 2:

Cíl 2.1

Centrum Rokytnice jako populární místo nákupů a služeb v regionu

Místní
ekonomický
rozvoj

Cíl 2.2

Ve městě se zvyšuje počet pracovních míst s vyšší přidanou hodnotou

Cíl 2.3

Rokytnice se zaměřuje na udržitelné formy cestovního ruchu, zvyšování kvality služeb
cestovního ruchu a tím i kvality služeb pro obyvatele Rokytnice

Cíl 2.4

Příjmy z rozvoje nemovitostí přispívají k udržitelnému rozvoji města a vyšší kvalitě života
místních obyvatel

Kvalita života
a sociální rozvoj
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Oblast rozvoje 3:

Cíl 3.1

Územní rozvoj města se primárně soustředí na vnitřní rezervy a naplňuje strategické
priority města (dostupné bydlení, pracovní místa s vyšší přidanou hodnotou, udržitelný
cestovní ruch, zlepšení prostředí města).

Cíl 3.2

Ve městě se staví kvalitní architektura, která vhodně dotváří obraz města, kvalitní veřejná
prostranství nabízejí nezbytné pobytové kvality, jsou v rámci možností bezbariérová
a propojují město s krajinou.

Cíl 3.3

Město není nadměrně zatěžováno automobilovou dopravou, vzrůstá využívání ostatních
druhů dopravy.

Oblast rozvoje 4:

Cíl 4.1

Efektivní správa
města

Obyvatelé města májí dostatečný zdroj vody, bylo zefektivněno nakládání s odpadními
a dešťovými vodami

Cíl 4.2

Rokytnice snižuje zátěž životního prostředí spojenou s chodem města

Cíl 4.3

Rokytnice je bezpečným městem

Cíl 4.4

Samospráva funguje efektivně a pružně reaguje na potřeby obyvatel a zaměstnavatelů

Krásné a zdravé
město Rokytnice
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Základní struktura návrhové části
Oblast rozvoje 1: Kvalita života a sociální rozvoj
Cíl

Opatření

Příklady aktivit

Cíl1.1

Opatření 1.1.1

-

Identita a značka
Rokytnice stojí na
kvalitním životním
prostředím, krásné
horské přírodě
a bohaté historii, která
vytváří výborné
podmínky pro život
i aktivní trávení
volného času a díky
tomu se zvyšuje počet
obyvatel

Práce s různými aspekty
kvalitního životního
prostředí ve všech oblastech
života města

Při propagaci města se výrazně zaměřit na hodnoty území –
kvalitní příroda, krajina, klid, čistá voda a ovzduší

-

Vytvořit novou značku, jednotný vizuální styl město
Rokytnice nad Jizerou

-

Aktivně jednat s KRNAP o možnosti vybudování
interaktivního informačního a edukačního centra KRNAP
v Rokytnici (např. jako součást zrekonstruované jídelny
SEBA), hledat společná, zatím nezpracovaná témata, např.
hospodaření v Krkonoších, na to, jak lidé žili a mohou žít
v souladu s přírodou)

Opatření 1.1.2

-

Podpora vzniku atraktivit
cestovního ruchu
tematizujících život
a hospodaření krkonošských
údolích a ochranu přírody

Spolupracovat a podporovat záměr KRNAP na vybudování
skanzenu lidové architektury, koordinovat tento záměr tak,
aby byl pro město maximálním přínosem

-

Prověřit v 3. změně ÚP vymezení území pro realizaci
skanzenu ve spolupráci s KRNAP

-

Aktivně propagovat doklady lidové architektury (vytvořit
např. interaktivní stezku, katalog jednotlivých objektů atp.),
zvážit možnost jejich využití jako základu pro skanzen
lidové architektury

Indikátor:
-

Počet obyvatel

4

Cíl 1.2

Opatření 1.2.1

Ve městě se zvyšuje
podíl finančně
dostupného
a atraktivního bydlení
pro všechny skupiny
obyvatel

Zohlednění požadavků na
navýšení podílu finančně
dostupného bydlení v
územně plánovací
dokumentaci

Indikátor:
-

Počet nájemních bytů ve
vlastnictví, nebo
spoluvlastnictví města

Opatření 1.2.2
Výstavba bytových jednotek
ve vlastnictví města pro
nájemní bydlení určené
především jako startovací
bydlení a jako služební
bydlení pro konkrétní
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-

V dotačním programu města podporovat komunitní
a kulturní akce oživující kulturní tradice Krkonošského
regionu

-

Zaměřit se na propagaci aktivit odkazujících na tradice
regionu

-

Zaměřit se i na hornickou minulost a průmyslovou historii
města

-

Prověřit v 3. změně ÚP využitelnost městských pozemků na
bydlení

-

Prověřit ve 3. změně ÚP vymezení ploch pro bydlení, ve
kterých nebude přípustné využití bytových jednotek ke
krátkodobému ubytování

-

Prověřit příležitosti k pozemkovým směnám za účelem
efektivní (typologie, náklady, návaznost) výstavby městských
bytů

-

Studií proveditelnosti prověřit možnost a udržitelnost
budování malých typových nájemních rodinných domků ve
vlastnictví města jako forma pobídky pro vybrané profese
(lékař/ka, učitel/ka).

-

Zřídit databázi zájemců o dostupné nájemní městské
bydlení, popsat požadované typologie

-

Realizovat konverzi objektu staré školy na nájemní byty

-

Realizovat rekonstrukci objektu čp. 663 (výměník) na
nájemní byty

-

Prověřit možnosti vybudovat v části staré budovy školy na
Dolním náměstí nájemní městské byty

profese důležité pro chod
města (lékaři, učitelé…)

-

Hledat možnosti další výstavby finančně dostupného
bydlení a jeho financování, prověřit možnosti družstevního
bydlení, partnerství se soukromým sektorem
a vícezdrojového financování městských bytů

Opatření 1.2.3

-

Ve spolupráci s externím subjektem vytvořit přehled
možných forem spolupráce veřejného a soukromého sektoru
na výstavbě nájemního bydlení.

Výstavba bytů určených jako
nájemní bydlení (služební
byty) pro zaměstnance
organizací a firem
v Rokytnici a okolí ve
spolupráci města a
soukromého sektoru

Cíl 1.3

Opatření 1.3.1

Dlouhodobě udržitelné Racionalizace prostorových
nároků školy
školství na vysoké
úrovni přispívá k vyšší
atraktivitě města
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Připravit nabídku městských pozemků vhodných pro
výstavbu služebních a nájemních bytů
Aktivně jednat se zaměstnavateli v Rokytnici a okolí o jejich
potřebách a záměrech v oblasti výstavby
služebních/nájemních bytů a možnostech spolupráce
s městem v této oblasti

-

Zpracovat studii, která ověří možnost výstavby nájemního
bydlení na vybraných pozemcích

-

Zvážit zahrnutí požadavku na zajištění městských
nájemních bytů (městem spoluvlastněných) do metodiky
kontribucí

-

S ohledem na vizi města navýšit počet obyvatel na 3 000
zmapovat skutečné prostorové potřeby školy, resp.
zmapovat prostory, které lze využít pro jiné funkce (např.
služební byty či občanskou vybavenost)

-

Připravit studii využití vytipované části školy na služební
byty pro učitele, případně pro služby, které oživí náměstí

-

Prověřit možnosti budoucího využití stávající tělocvičny
a hřiště ZŠ

-

Jednat se ZŠ a Spartak a.s. na využití stávající sportovní
haly Spartak a.s. pro školní tělocvik

Indikátor:
-

-

V 3. změně ÚP prověřit možnost v rámci objektu školy i jiné
využití než jen pro školství (např. služební byty, ordinace
lékařů atp.)

-

Ve spolupráci všech aktérů ve vzdělávání (ZŠ, MŠ, DDM, ZUŠ,
dále TJ Spartak a další organizace pracujících s dětmi,
rodiče a zřizovatele) a pod vedením odborného garanta
vytvořit plán rozvoje vzdělávání

-

Sledovat spokojenost žáků i učitelů ve škole (např. měření
kvality a zlepšováním klimatu ve škole. např. dle
autoevaluačních nástrojů MŠMT: Cesta ke kvalitě a ČŠI:
Kvalitní škola http://www.csicr.cz/cz/Kvalitni-skola (EDUin,
ČOSIV)

-

Vyhodnocovat kvalitu školy zřizovatelem (např.
http://www.nuov.cz/ae/doporuceni-pro-zrizovatele-khodnoceni-skol, EDUin, ČOSIV)

-

Jednat s Národním pedagogickým institutem o supervizi

-

Zvážit možnost podpořit školu a školku finančně, aby si
mohly zajistit podpůrné profese pro zvýšení kvality škol

-

Podporovat celoživotní vzdělávání, např. univerzitu třetího
věku, ve spolupráci s místní knihovnou, ZŠ a DDM (například
kurzy počítačové gramotnosti a jiné)

-

S ohledem na záměr města zvýšit počet obyvatel na 3 000
prověřit možnosti a přínosy sloučení 2 MŠ pod jednu
organizaci a možnost, zachování kuchyně jen v jedné MŠ

-

Zvážit založení dětské skupiny/jeslí v jedné z MŠ

-

Prověřit, zda je možné, aby se rodiče dětí, které nejsou
hlášeny k trvalému pobytu v Rokytnici, finančně podíleli na
příspěvku města na žáka MŠ.

Spokojenost žáků i učitelů
ve škole

Opatření 1.3.2
Podpora průběžného
zkvalitňování výuky v ZŠ

Opatření 1.3.3
Racionalizace provozů MŠ
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Cíl 1.4

Opatření 1.4.1

Město žije čilým
kulturním a
komunitním životem,
který přispívá ke
zvyšování kvality
života v Rokytnici a
zároveň je jednou
z atraktivit cestovního
ruchu

Budování infrastruktury pro
kulturní a komunitní činnost
obyvatel s ohledem na její
finanční udržitelnost

-

Realizovat projekt rekonstrukce jídelny SEBA na kulturní
dům.

-

Zpracovat provozní a programový model fungování
budoucího kulturního domu v jídelně SEBA (řešit zejména
financování, možnosti sdílení prostor, program, partnerství
atd.)

-

Dolní námětí a na něj navazující veřejná prostranství
revitalizovat s ohledem na možnost pořádání větších
společenských akcí (přizvat k diskusi o budoucí podobě
náměstí stávající i potenciální pořadatele, řešit např.
přípojky elektřiny, vody, řešit rozsah zpevněných ploch,
možnost příjezdu pořadatelů, techniky atp.,)

-

Připravit projekt a postupně realizovat přírodní park mezi
lesním divadlem a loukou u kapličky s ohledem na
využitelnost území pro neformální komunitní, kulturní
a sportovní akce

-

Při rekonstrukci parkovišť uvažovat o jejich multifunkčním
využití pro potřeby kulturního, komunitního a sportovního
života obyvatel i návštěvníků a prověřit v 3. změně ÚP
polyfunkční využitelnost vybraných parkovišť

Opatření 1.4.2

-

Podpora aktérů kulturního,
komunitního a sportovního
života

Dotace města směřovat primárně na podporu činností,
které mají dopad do široké komunity

-

Pořádat pravidelná setkání aktérů kulturního, komunitního
a sportovního života, mapovat potřeby aktérů a možnosti
spolupráce s městem a mezi jednotlivými aktéry

-

Na základě zmapování potřeb hlavních aktérů nastavit
možnosti různých forem jejich podpory - finanční,
personální, propagace, či materiální

Indikátor:
-

-

spokojenost jednotlivých
segmentů populace
s kulturní nabídkou
počet kulturních
a komunitních akcí za rok
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-

Zřídit prostory pro spolkovou činnost ve stávajících
objektech města, případně připravovaných projektech
města.

-

Motivovat a podpořit městskou knihovnu k rozšíření její
komunitní funkce

-

Podílet se se Spartak a.s. na rozvinutí sportovního areálu
navazujícího na stávající sportovní halu a zpracovat studii
rozvoje tohoto areálu

Cíl 1.5

Opatření 1.5.1

Podmínky pro
sportovní vyžití v
Rokytnici uspokojují
svým rozsahem
a kvalitou místní
obyvatele a jsou
i hlavní atraktivitou
cestovního ruchu.

Budování udržitelné
infrastruktury pro sport
využitelné pro občany města i návštěvníky

Indikátor:
-

-

spokojenost jednotlivých
segmentů populace
s nabídkou sportovního
vyžití
počet sportovních akcí za
rok

Opatření 1.5.2

-

Zpracovat studii proveditelnosti různých možností řešení
koupaliště

-

Podpořit diskusi mezi městem, TJ Spartak a Spartak a.s.
o možnostech stabilizace TJ Spartak s cílem rozvoje
sportovní činnosti ve městě

-

Připravit projekt pro vybudování ordinací pro lékaře
v objektu ve vlastnictví města (především pediatr, praktický
lékař, stomatolog)

-

Zařadit zázemí pro lékařskou péči, vč. lékárny do seznamu
základních potřeb města pro potřeby kontribuce

Podporovat stabilizaci
situace v TJ Spartak s cílem
rozvoje sportovní činnosti ve
městě

Cíl 1.6

Opatření 1.6.1

Lékařská a sociální
péče ve městě je
adekvátní potřebám

Zajištění stabilních prostor
pro základní lékařskou péči
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V 3. změně ÚP prověřit vymezení sportovního areálu
navazujícího na stávající sportovní halu

obyvatel a
demografickým
změnám

Opatření 1.6.2
Vybudování komunitního
domu pro seniory

-

Indikátor.
-

počet lékařských ordinací
ve městě dle specializace
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Vybudovat komunitní dům pro seniory

Oblast rozvoje 2: Místní ekonomický rozvoj
Cíl

Opatření

Příklady aktivit

Cíl 2.1

Opatření 2.1.1

-

Centrum Rokytnice
jako populární
místo nákupů
a služeb v regionu

Rozvoj maloobchodu a služeb
vysokého standardu v centru
Rokytnice

Ve 3. změně ÚP prověřit možnosti vymezení území
vhodného pro rozvoj nákupní zóny v návaznosti na Dolní
náměstí

-

Shromáždit a inspirovat se příklady dobré praxe rozvoje
maloochodu a služeb v evropských horských střediscích

-

Vytvořit koncept rozvoje maloobchodu a služeb v Rokytnici
včetně marketingu Rokytnice jako místa nákupů
a kvalitních služeb (např. i pořádání vánočních,
velikonočních trhů atd.)

-

Popsat požadavky na rozvoj maloobchodu a služeb jako
podklad pro územní studii centra města

-

Vybudovat městské nájemní prostory pro zajištění služeb
důležitých pro udržitelný rozvoj města

-

Vytvořit databázi prostorových potřeb podnikatelů
a průběžně ji aktualizovat

-

Prověřit v 3. změně ÚP využití pozemků ve vlastnictví města
pro podnikání ve vybraných odvětvích s vyšší přidanou
hodnotou

-

Vytvořit v centru města atraktivní coworkingové prostory
například ve spolupráci se soukromým sektorem

Cíl 2.2

Opatření 2.2.1

Ve městě se zvyšuje Podpora vzniku pracovních míst
v oborech s vyšší přidanou
počet pracovních
hodnotou
míst s vyšší
přidanou hodnotou
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Indikátor:
-

počet pracovních míst
ve vybraných odvětvích

Opatření 2.2.2

-

Vytvořit databázi prostor a pozemků ve městě
(soukromých i obecních) vhodných pro různé formy
podnikání ve vybraných odvětvích

-

Aktivně propagovat Rokytnici jako město se zájmem
o investice vytvářející pracovní místa s vyšší přidanou
hodnotou na krajské a národní úrovni (Czechinvest)

-

Jednat s VŠ a KRNAP o možnosti vybudování detašovaných
pracovišť, která se budou zabývat např. udržitelným
rozvojem sídel v NP, zemědělským hospodařením v NP,
obecná ochrana přírody a krajiny, udržitelným cestovním
ruchem, rekreologií atp.

-

V rámci 3. změny ÚP prověřit možnost využití městských
pozemků pro podporu místní produkce potravin, realizaci
eko, agrofarmy atp.

-

Vytvořit databázi městských zemědělských a lesních
pozemků a aktivně je nabízet k pronájmu za účelem
produkce lokálních potravin, budování zázemí pro
udržitelné formy cestovního ruchu, např. agro
a ekoturistiku

-

Prověřit zájem o zřízení městských nájemních prostory pro
prodej regionálních produktů a aktivně vyhledávat
provozovatele a producenty

-

Aktivně podporovat zapojení lokálních producentů do
systémů kvality (např. značka Krkonoše originální produkt),

-

propagovat lokální a regionální producenty a jejich
výrobky na stránkách města při akcích města, prověřit
možnosti podpory využití lokálních a regionálních
produktů v jídelně školy a školky, domově důchodců

Podpora lokální produkce
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-

Vytvořit interaktivní naučnou stezku zaměřenou na
doklady kulturní krajiny, dokumentující, jak se hospodařilo
na horách, čím se horalé živili atp., začlenit do této stezky
místní producenty potravin

-

Vytvořit vlastní destinační management města Rokytnice
n. Jizerou jako celoročního turistického centra

Cíl 2.3

Opatření 2.3.1

Rokytnice se
zaměřuje na
udržitelné formy
cestovního ruchu,
zvyšování kvality
služeb cestovního
ruchu a tím i
kvality služeb pro
obyvatele
Rokytnice

Rozvoj udržitelného cestovního
ruchu s vyšší přidanou hodnotou -

Vytvořit a využívat lokální známku/značku kvality

-

Profilovat se jako turistické centrum Krkonoš, které
podporuje udržitelný cestovní ruch – na stránkách města
aktivně komunikovat co je udržitelný cestovní ruch, jeho
přínosy pro obyvatele Rokytnice a zvyšovat zájem
provozovatelů infrastruktury turistického ruchu
i návštěvníků o něj

-

Na stránkách města propagovat turistická zařízení
spnlňující kritéria znákmy/značky kvality (využití místních
produktů a zdrojů, respekt k hodnotám ochrany přírody,
přínos místní komunitě atd.)

Opatření 2.3.2

-

Podpora zvýšení kvality služeb
v cestovním ruchu a tím i
zvýšení kvality služeb obecně a
zmírnění disproporce
návštěvnosti v průběhu roku

Provést průzkum návštěvnosti v průběhu celého roku,
včetně průzkumu potřeb návštěvníků a s výsledky aktivně
pracovat

-

Podporovat zapojení stávajících i nových poskytovatelů
služeb do systémů kvality, zejména využití nové lokální
známky/značky kvality

-

V 3. změně ÚP v centru města umožnit a regulativy
podpořit budování turistické infrastruktury s vysokou
přidanou hodnotou a aktivně zde podporovat výstavbu

Indikátor:
-

-

Počet poskytovatelů
služeb v cestovního
ruchu, kteří se aktivně
hlásí k principům
trvale udržitelného
cestovního ruchu
Počet návštěvníků
v průběhu celého roku

Rozvíjet vlastní marketing, tedy značku Rokytnice n. Jizerou
a vytvářet atraktivní a s cíli rozvoje města slučitelné
produkty cestovního ruchu
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-

Počet realizací opatření
ke zkvalitnění
infrastruktury skiareálů

zařízení nejvyšší kvality (např. hotel vysoké kvality,
lázeňské nebo rehabilitační zařízení atp.)
-

V rámci Spolku pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici
aktivně jednat o možnostech podpory udržitelného
cestovního ruchu, o zapojení jednotlivých aktérů do
systémů kvality, zejména využití nové lokální
známky/značky kvality a propojovat jednotlivé aktéry ve
snaze zlepšovat kvalitu služeb a vytvářet aktivity, které
zvýší návštěvnost mimo hlavní sezonu

-

Aktivně jednat s developery a požadovat vyšší kvalitu
služeb v rámci jednotlivých developerských záměrů

Opatření 2.3.3

-

Zkvalitnění infrastruktury
skiareálů

V 3. změně ÚP prověřit zapracování výstupů studie
propojení skiareálů

-

Podporovat zkvalitnění infrastruktury skiareálu
a doprovodné infrastruktury skiareálů (např. parkování,
objekty občerstvení, prodeje vstupenek atp.)

-

Podporovat zapojení provozovatelů skiareálů do systémů
kvality, zejména využití nové lokální známky/značky
kvality

-

Zpracovat studie exponovaných nástupních míst skiareálů,
které budou podkladem koordinace jednotlivých záměrů
v území a pro rozhodování v území

-

Jednat se Spartak a.s. o možnosti vybudovat na parkovišti
P2 nádrž pro zasněžování s podmínkou nahradit zabrané
parkovací kapacity

-

Zaměřit se na dobudování infrastruktury pro zefektivnění
trasování skibusů s ohledem na využité této infrastruktury
v průběhu celého roku.
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Cíl 2.4

Opatření 2.4.1

Příjmy z rozvoje
nemovitostí
přispívají k
udržitelnému
rozvoji města a
vyšší kvalitě života
místních obyvatel

V územím plánu a územních
řízeních využít nástroje,
které budou zavazovat
soukromé investory v území
podílet se na zkvalitnění
veřejné infrastruktury
prostředí města

-

-

Ve 3. změně územního plánu v exponovaných lokalitách
prověřit vymezení ploch nebo koridorů, kde bude rozhodování
v území podmíněno vydáním regulačního plánu, včetně
uzavření smlouvy o spoluúčasti žadatele na vybudování nové,
nebo na úpravách stávající veřejné infrastruktury (plánovací
smlouva)

-

Ve 3. změně územního plánu prověřit vymezení ploch nebo
koridorů, v nichž bude rozhodování o změnách v území
podmíněno smlouvou mezi všemi vlastníky pozemků a staveb
v daném území (dále jen „dohoda o parcelaci“)

-

V rámci územních řízení, uplatňovat jako účastník řízení,
v případě, že záměr klade takové požadavky na veřejnou
dopravní a technickou infrastrukturu, že jej bez vybudování
příslušných nových staveb a zařízení, nebo úpravy stávajících
nelze realizovat, požadavek na uzavření smlouvy s příslušnými
vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury

-

Vyzývat a motivovat soukromé investory ke konzultaci podoby
záměrů s městem již v koncepční fázi před zpracováním
projektové dokumentace.

-

Ve spolupráci s experty vytvořit metodiku kontribucí a aktivně
ji využívat při jednání s investory.

-

Pro potřeby uplatňování metodiky kontribucí vytvořit
a průběžně aktualizovat databázi prioritních investičních
záměrů města a databázi potřeb města, které mohou být
řešeny ve spolupráci se soukromými investory v území.

Indikátor:
-

Počet smluv spolupráci
s developery

Opatření 2.4.2
Vytvoření a aktivní
využívání metodiky
kontribucí

V 3. změně ÚP prověřit vymezení lokalit, kde bude podmínkou
pro rozhodování v území pořízení územní studie
Do doby vydání 3. změny ÚP držet stavební uzávěru s cílem
zabránit nadměrné výstavbě, která nebude v souladu
s principy udržitelného rozvoje
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Oblast rozvoje 3: Krásné zdravé město Rokytnice
Cíl

Opatření

Příklady aktivit

Cíl 3.1

Opatření 3.1.1

-

Územní rozvoj města
se primárně soustředí
na vnitřní rezervy a
naplňuje strategické
priority města
(dostupné bydlení,
pracovní místa
s vyšší přidanou
hodnotou, udržitelný
cestovní ruch,
zlepšení prostředí
města).

Posílení pozice samosprávy
jako koordinátora územního
rozvoje města

-

-

Opatření 3.1.3

-

Aktivní vyjednávání s majiteli
opuštěných nemovitostí a
areálů v exponovaných
částech města

-

Indikátor
-

-

Počet nevyužívaných
areálů a objektů
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V rámci 3. změny ÚP nastavit prostorovou regulaci na území
celého města
Zpracovat studie (případně územní studie) rozvojových
oblastí a klíčových veřejných prostranství, které budou
podkladem pro diskusi města a soukromých investorů
o jejich podobě
Do výboru pro rozvoj města (poradního orgánu
zastupitelstva města) angažovat odborníka/ky v oblasti
architektury a urbanismu, kteří budou zajišťovat odbornou
podporu při tvorbě zadávání studií a projektů,
architektonických soutěží města a konzultovat podobu
významných záměrů soukromých subjektů v území
zmapovat opuštěné objekty a areály (stručný popis,
majetkoprávní vztahy, možnosti dle ÚP) a vytvořit jejich
jednoduchou databázi
aktivně jednat s majiteli opuštěných areálů a staveb
o možnostech jejich rozvoje v souladu s rozvojovými cíli
města
vstoupit do jednání s majiteli areálu SEBA o možnostech, jak
může areál přispět k dotvoření centra města a naplnění cílů
SP

Cíl 3.2

-

Opatření 3.2.1

Vytvoření a využití nástrojů pro
Ve městě se staví
kvalitní architektura, ovlivnění kvality staveb a
veřejných prostranství
která vhodně dotváří
obraz města, kvalitní
veřejná prostranství
nabízejí nezbytné
pobytové kvality,
jsou v rámci možností
bezbariérová a
propojují město s
krajinou.
Indikátor:
-

-

-

-

-

V informačních kanálech města prezentovat příklady
kvalitní architektury v Rokytnici a v referenčních horských
střediscích v Čechách i zahraničí

-

Zpracovat koncepční studii (případně pořídit územní studii)
centra města (území navazujícího na Dolního náměstí,
kostel, školu a areál Seba)
Zpracovat projekt revitalizace Dolního náměstí a realizovat
jej
Zpracovat studie významných veřejných prostranství města
- Horní náměstí, prostor mezi halou TJ Spartak a DDM
a postupně je realizovat
Aktivně se zapojit do projektu pro stavební povolení
a realizaci rekonstrukce komunikace II/294 s cílem zvýšit

Počet revitalizovaných
veřejných prostranství

Opatření 3.2.2
Zlepšení stavu celoměstsky
významných veřejných
prostranství s důrazem na
vytvoření městotvorného
prostředí pro místní obyvatele
a provozovny

-

-

17

Ve spolupráci s KRNAP vytvořit jednoduchý design manuálu
pro rozvoj města, pro architekturu a tvorbu veřejných
prostranství města a zvážit jeho registraci jako územní
studie
Vytvořit katalog typových udržitelných prvků mobiliáře
a drobné architektury (lavičky, stoly, informační a orientační
prvky, hrací prvky, altánky, mostky…), které budou typické
pro Rokytnici, budou dotvářet její značku a budou
v maximální míře využívat místních zdrojů
Pro nejvýznamnější veřejné stavby pořádat architektonické
soutěže a k jejich pořádání motivovat i soukromé
developery
navázat spolupráci s vysokými školami, fakultami
architektury – např. FUA TULAU Liberec, Regionální kontaktní
centrum a jednat o zpracování studentských prací na
vybraná témata, případně o realizaci dílčích drobných
projektů v rámci terénních cvičení

-

Opatření 3.3.3

-

Podpora obnovy/zachování
kostry kulturní krajiny, včetně
budování prvků drobné
architektury v krajině a
budování kvalitní zelenomodré infrastruktury v intravilánu
města
-

-

-
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kvalitu navazujících veřejných prostranství od Dolního
po Horní náměstí
Připravit projekt a postupně realizovat přírodní park mezi
lesním divadlem a loukou u kapličky
Připravit studii revitalizace veřejných prostranství na sídlišti
Horní Kout, včetně možnosti dostavby menších objektů
po rekonstrukci II/294 od I/14 po Dolní náměstí motivovat
majitele především skladovacích a průmyslových areálů
podél II/294 aby se podíleli na zkvalitnění celkového obrazu
nástupního území do Rokytnice (např. oplocení, vjezdy,
zakázat bilboardy atd.)
Postupně osazovat v intravilánu města i krajině mobiliář
a drobnou architekturu dle katalogu mobiliáře a prvků
drobné architektury
Podporovat obnovu historických cest, případně budovat
nové cesty v krajině
V 3. změně ÚP prověřit vymezení nejvýznamnějších
historických cest, případně nových cest mezi krajinou
a městem
V rámci design manuálu pro rozvoj města řešit i koncepci
městské zeleně - možnosti systematického doplnění
vegetačních prvků v intravilánu města, které přispějí
k dotvoření značky Rokytnice jako města zasazeného
do krásné přírody Krkonoš
Maximálně zapojit Huťský potok do systému veřejných
prostranství, prověřit vybudování cesty podél potoka, jako
alternativního propojení ke komunikaci II/94
Ve vybraných lokalitách doplnit stromořadí (domácí
dřeviny, krajové ovocné odrůdy), případně extenzivní
trvalkové záhony odkazující na floru Krkonoš

Cíl 3.3

Opatření 3.3.1

Město není nadměrně
zatěžováno
automobilovou
dopravou, vzrůstá
využívání ostatních
druhů dopravy.

Zvýšení bezpečnosti dopravy
zlepšením silniční
infrastruktury ve vazbě na
turistickou zátěž

-

Podpořit a v oblasti marketingu pracovat s přirozeným
pronikáním krajinných struktur do intravilánu města

-

Zpracovat studie dopravního řešení obsluhy skiareálů Horní
domky a Studenov:

Indikátor:
-

Stanovit možné způsoby dopravy k jednotlivým
areálům v jejich budoucí podobě a únosné limity
pro jednotlivé druhy dopravy
- Navrhnout komplexní dopravní řešení splňující tyto
limity
- Zajistit podmínky pro zlepšení a zavedení veřejné
dopravy k areálům (úprava stávající komunikační sítě
omezených šířkových podmínek - posouzení oblouků,
křižovatek, zřízení výhyben atd.)
- Řešit obsluhu objektů (zásobování) a místa překládky
Projekčně připravit a postupně realizovat odstranění
bezpečnostních závad na silnici II/294 (přehlednost
křižovatek, zajištění normových rozhledů, pohyb pěších
a cyklistů atd.)
Požadovat řešení dopravních dopadů v rozvojových
projektech veřejného i soukromého sektoru již v počáteční
fázi
-

Objem cestujících
veřejnou dopravou
Podíl zimních turistů
dopravujících se na
vleky/LD autem na
celkovém počtu turistů

-

-

Opatření 3.3.2

-

Zefektivnění systému
parkování ve městě

-
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Získat hlavní parkoviště (P2- P4) zpět do správy/provozu
města pro možnost aktivně ovlivňovat politiku parkování
Provést pasportizaci všech parkovacích stání a průzkum
využití v hlavní zimní sezóně s cílem zjistit mj.:
- čas příjezdů a odjezdů konkrétních vozidel turistů na
jednotlivých parkovištích,
- obsazenost vozidel,
- místo začátku cesty,

citlivost na cenu parkovného, podmínek pro změnu
způsobu dopravy, ochotu využití potenciálního
sběrného parkoviště mimo lyžařské areály.
Vytvořit koncepci dopravy v klidu pro celé území města,
řešit v koordinaci s koncepcí obsluhy veřejnou dopravou,
která bude obsahovat mj.:
- návrh úpravy cenové politiky stávajících parkovišť,
- posouzení možnosti a přínosů vytvoření sběrného
parkoviště umístěného mezi silnicí I/14 a centrem
města
- posouzení možnosti výraznějšího vymezení
parkovišť/zón parkování jen pro trvale hlášené a/nebo
dlouhodobě ubytované; a naopak jen pro jednodenní
návštěvníky
- využití infosystému o obsazenosti parkovišť
s naváděním na volná park. místa
- ekonomickou rozvahu přeměny vybraných parkovacích
ploch na parkovací domy umožňující multifunkční
využití objektů
Řešení nejvýznamnějších míst nelegálního parkování
s ohledem bezpečnost a plynulost dopravy
-

-

-

Opatření 3.3.3

-

Posílení významu veřejné
dopravy

-

-
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Vytvořit koncepci obsluhy veřejnou dopravou města
v koordinaci s koncepcí dopravy v klidu se zapojením kraje
i dálkových dopravců
Upravit linkové vedení skibusů s doplněním zastávek
vycházejícím z návrhové části Studie pohybu (UNIT, 2021) –
především doplnit obsluhu areálu Studenov
Prověřit možnosti provozování celoroční autobusové
městské hromadné dopravy zajišťující zejm. dopravu
místních v rámci obce, dopravu dětí do školy a turistů
mimo zimní sezónu

-

-

Opatření 3.3.4

-

Vytvoření podmínek pro
bezpečný pohyb pěších a
cyklistů

-

-

-
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Zpracovat průzkum poptávky po městem dotované službě
Senior taxi, která umožnuje levnou dopravu seniorům
k lékaři, na nákup atd.
Pravidelně monitorovat, vyhodnocovat a upravovat provoz
skibusů ve vazbě na opatření dopravy v klidu (3.4.2)
Podporovat zvyšování významu železničního spojení do
města s potenciálem výhledového navázání skibusů na
vlakové spoje (aktivní komunikace s krajem a SŽ, podnět
k vytvoření studie apod.)
Vytvořit souvislé normové pěší trasy podél II/294 (zajistit
bezpečná křížení s vedlejšími komunikacemi, bezbariérové
prvky, normové šířky)
Posoudit doplnění nových přechodů pro chodce/míst
pro přecházení přes silnici II/294
V závislosti na požadavcích na dopravní obsluhu lyžařských
areálů řešit zvýšení bezpečnosti pohybu chodců na
přístupových komunikacích k dnešním parkovištím
Doplnit souvislou infrastrukturu pro cyklisty formou
integračních opatření na silnici II/294 a I/14
Doplnit parkovací infrastrukturu pro cyklisty v místech
významných cílů cest, doplnit je o nabíjecí stanice
pro elektrokola (náměstí, nádraží, letní sportovní areály,
stanice LD atd.)
Vybudovat pěší propojení s železniční stanicí Rokytnice nad
Jizerou a Jabloncem nad Jizerou podél silnice I/14

Oblast rozvoje 4: Efektivní správa města
Cíl

Opatření

Příklady aktivit

Cíl 4.1

Opatření 4.1.2

-

Obyvatelé města mají
dostatečný zdroj vody,
bylo zefektivněno
nakládání s odpadními
a dešťovými vodami ve
spolupráci s VHS Turnov

Zajistit dlouhodobou stabilitu
zásobování obyvatel pitnou
vodou ve spolupráci s VHS

Indikátor:
-

Kapacita zdrojů vody pro
městský vodovod

-

-

Opatření 4.1.3
Zlepšit nakládání
s odpadními vodami a
dešťovými vodami ve
spolupráci s VHS

-

-

Cíl 4.2

Opatření 4.2.1

-

Rokytnice snižuje zátěž
životního prostředí

Zvyšování energetické
efektivity budov města a jím
založených organizací

-
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Připravit studii pro realizaci dalšího zdroje vody
ve spolupráci s VHS
Zamezit budování soukromých studní v lokalitách, kde je
k dispozici vodovod a prověřit možnosti zapracování
tohoto záměru do ÚP
Podporovat na průběžnou obnovu vodohospodářské
soustavy
Aktivně motivovat obyvatele k napojení se na
splaškovou kanalizaci
Realizovat opatření v oblasti zlepšení zadržování vody
v krajině s cílem snížit nebezpečí bleskových povodní
Motivovat majitele stávajících objektů k zajištění
vsakování dešťové vody na vlastním pozemku
V rámci projektů města i soukromých investorů usilovat
o minimalizaci rozsahu zpevněných ploch, podporovat
využívání propustných povrchů
Podporovat VHS v postupné obnově kanalizační sítě
Při rekonstrukci budov města a jím
založených/zřizovaných organizací zvyšovat energetickou
efektivitu budov a využívat v maximální míře zařízení
pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů
Snižovat spotřebu elektřiny v organizacích města
používáním úsporných spotřebičů a úsporných opatření
a propagovat jejich využívání

spojenou s chodem
města
Indikátor:
-

Uhlíková stopa města

Opatření 4.2.2
Průběžná modernizace
odpadového hospodářství s
cílem snižovat podíl
netříděného komunálního
odpadu

-

-

-

Cíl 4.3

Opatření 4.3.1

Rokytnice zůstává
bezpečným městem

Zajištění bezpečnosti obyvatel i návštěvníků Rokytnice
-

Indikátor:
-

Počet trestných činů a
přestupků

-

Cíl 4.4

Opatření 4.4.1

-

Samospráva funguje
efektivně a pružně,
reaguje na potřeby
obyvatel a
zaměstnavatelů

Vybudování dostatečné
personální a odborné
kapacity úřadu pro zajištění
udržitelného rozvoje města

-

Indikátor:

Opatření 4.4.2

-

-

Výše příjmů města

Zvyšování příjmů města
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Projekčně připravit a realizovat nový Sběrný dvůr
V rámci postupné rekonstrukce celoměstsky významných
veřejných prostranství umisťovat odpadkové koše na
tříděný odpad
Od právnických a podnikatelských fyzických osob
vyžadovat nakládání s odpady podle požadavků
zákona a zefektivnit kontrolu ze strany úřadu
Vyžadovat třídění odpadu i od návštěvníků města
Vytvářet podmínky pro zachování obvodního oddělení
Policie ČR v Rokytnici
Vytvořit stabilní zázemí pro městskou policii
Rozšířit a zkvalitnit kamerový systém na území města
Zkvalitnit zázemí Jednotky sboru dobrovolných hasičů
v Rokytnici a zajistit průběžnou obnovu techniky
V 3. změně ÚP prověřit možnosti umístění prostor
technického zázemí pro Horskou službu ČR.
Vytvořit pozici koordinátora jednání se soukromými
subjekty - developery, podnikateli, poskytovateli služeb,
který bude vyjednávat se soukromými investory v území,
majiteli opuštěných objektů a areálů, bude koordinovat
projekty veřejných i soukromých subjektů atd.
V závislosti na záměr budování městských bytů
a nebytových prostor, záměr zlepšovat stav VP posílit
kapacity/zefektivnit fungování úřadu v oblasti investic,
správy majetku a dotací
Osvětovou kampaní o výhodách plynoucích z přihlášení
k trvalému pobytu a význam tohoto kroku pro další
rozvoj města motivovat majitele rekreačních objektů,

-

-

-

Opatření 4.4.3.
Efektivní komunikace se
všemi cílovými skupinami

-

-

-

Opatření 4.4.4
Efektivní spolupráce s aktéry
regionálního rozvoje, podpora
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trvale nehlášené obyvatele města k přihlášení trvalého
bydliště v Rokytnici
Zavádět opatření motivujících občany k přihlášení
k trvalému bydliště v Rokytnici
Zvyšovat nedaňové příjmy města (zapojit do rozvoje
města developery a podnikatelské subjekty v území,
pokračovat v aktivním získávání dotací na rozvojové
projekty města)
Osvětovou kampaní o zátěži města plynoucí z pobytu
nehlášených návštěvníků motivovat poskytovatele
ubytování, kteří nejsou hlášeni v registru poskytovatelů
ubytování na úřadě, aby se do něj přihlásili a odváděli
poplatky z pobytu
Zefektivnit vymáhání poplatků z pobytu ze strany města
přidělit roli pracovníka/ce komunikace, s cílem
koordinovat komunikaci všech organizačních částí vůči
jednotlivým cílovým skupinám (občané, návštěvníci,
podnikatelé)
uplatňovat jednotný vizuální styl města, značku města
na všechny komunikační kanály a dbát na vysokou
kvalitu prezentace
zapojovat hlavní aktéry a občany do přípravy
strategických projektů města (tvorba strategických
dokumentů města, projekty veřejných prostrantsví,
projektů občanské vybavenosti), trvat na jejich zapojení
i do projektů soukromých subjektů, které budou mít
významný dopad do života města
Podporovat a s krajem koordinovat záměr Greenway
Jizera

regionálních projektů
významných pro rozvoj
Rokytnice

-

-
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Se Svazkem obcí Krkonoše spolupracovat na projektu
oživení tratě 042 Rokytnice - Martinice a její využití pro
dopravní obslužnost a pro cestovní ruch
Aktivně sledovat možnosti a podporovat prodloužení
tratě 042 Rokytnice - Martinice přes centrum Rokytnice
do Harrachova
Spolupracovat se Svazkem obcí Jilemnicko ve společném
svozu odpadů prostřednictvím společnost EKO Jilemnicko
s r.o.
Pokračovat v odpovědné a udržitelné správě, obnově
a rozvoji vodohospodářské infrastruktury na území
města prostřednictvím VHS Turnov

