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1. Základní informace o strategii (souhrnný dokument)

Název strategie

Strategie území správního obvodu ORP
Kladno v oblasti předškolní výchovy a
základního školství, sociálních služeb,
odpadového hospodářství, bezpečnosti a
dopravy

Gestor tvorby strategie

Statutární město Kladno

Schvalovatel strategie

Shromáždění starostů SO ORP Kladno
Projednáno na shromáždění starostů dne
9. června 2014.

Forma a datum schválení/projednání
Schváleno na shromáždění starostů dne
22. dubna 2015.
Doba realizace strategie

2015 - 2024

Odpovědnost za implementaci

Shromáždění starostů SO ORP Kladno
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2. Popis způsobu zpracování Akčního plánu
Akční plán je dokument, jehož cílem je upřesnit strategický plán v krátkodobém časovém
horizontu. Navazuje na schválenou Strategii území SO ORP Kladno pro období 2015 – 2024
a je sestaven ze zásobníku rozvojových aktivit, ze kterého je vybráno pět aktivit, které je
třeba prioritně v území řešit v nejbližších dvou letech. V dokumentu je podrobně popsáno, jak
tyto aktivity řeší cíle v jednotlivých letech, jejich finanční náročnost, způsob financování.
Akční plán zahrnuje konkrétní seznam investic a rozvojových aktivit ze všech oblastí
(školství, sociální služby, odpadové hospodářství, bezpečnost a doprava), které budou
v daném roce realizovány. Na základě toho lze přesně určit, kolik finančních prostředků do
jaké rozvojové oblasti jde a jak se daří naplňovat priority strategického plánu. Je to stručný a
přehledný nástroj určený pro všechny, kteří se podílejí na rozvoji a budoucnosti území, ale i
pro ty, kteří mají zájem sledovat, jak se daří naplňovat vize a cíle strategického dokumentu.
Akční plán se zpracovává vždy na následující rok a obsahuje tyto základní informace:


Cíle dle souhrnného dokumentu



Název rozvojové aktivity



Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity



Cílovou skupinu



Náklady



Zdroj financování



Období realizace



Realizátor budoucích rozvojových aktivit



Připravenost.

Proces vzniku Akčního plánu pro území SO ORP Kladno začal v červnu 2015. Během
července a srpna 2015 proběhla v území SO ORP Kladno jednání se starosty měst a obcí na
téma zásobník rozvojových aktivit a výběr priorit do akčního plánu pro období 2016 – 2017.
Starostům byly prezentovány cíle, které vycházejí se Strategie území SO ORP Kladno 2015
– 2024. Celkem v území proběhlo 19 schůzek (po třech skupinách) k tvorbě akčního plánu.
Neformální Shromáždění zástupců bylo sjednáno na termín 14. září 2015. Realizační tým
nejdříve diskutoval plánované rozvojové aktivity s motivujícími starosty, kteří jsou aktivně
zapojeni a zúčastnili se několika schůzek. Potřebnost a proveditelnost plánovaných aktivit na
nejbližší období byla diskutována s vedoucími Odboru sociálního, životního prostředí,
zástupcem Odboru dopravy a služeb, vedoucími pracovníky oddělení školství, krizového
řízení a drogové prevence Magistrátu města Kladna.
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Realizované schůzky v území:

20. 7. – 22. 7. 2015

27. 7. – 30. 7. 2015

13. 8. – 27. 8. 2015

Slatina

Koleč

Žilina

Horní Bezděkov

Třebichovice

Kyšice

Svárov

Cvrčovice

Unhošť

Lhota

Třebusice

Lány

Hostouň

Otvovice

Hradečno

Běloky

Zákolany

Buštěhrad
Stochov

Z jednání vyplynulo, že naprostou prioritou pro obce v SO ORP Kladno je oblast dopravy.
Především je to bezpečnost na silnicích a průjezd těžké nákladní dopravy přes obce. Proto
by se měl co nejdříve zpracovat generel rizikových míst na pozemních komunikacích
a bezpečnostních prvků na komunikacích ve SO ORP Kladno a generel průjezdnosti těžké
nákladní dopravy ve SO ORP Kladno. Obce v severovýchodní části území (DSO Budečsko)
dále řeší horší dopravní obslužnost a pro starosty je prioritou dopravní optimalizace veřejné
dopravy (ČSAD, MHD). Tyto rozvojové aktivity budou řešeny v dalším realizačním období.
Druhou oblastí, kterou by starostové obcí a měst rádi prioritně řešili, je oblast školství.
Nejprve by se měla zpracovat výhledová (demografická) studie kapacit MŠ a ZŠ ve SO ORP
Kladno a v dalším období pak uzavírání dohod o spádovosti MŠ a ZŠ ve SO ORP Kladno.
Pro starosty je také důležité řešit oblast sociálních služeb. V této oblasti zatím spolupráce
příliš nefunguje a bude trvat ještě dlouho, než se o spolupráci bude moci mluvit. Především
malé obce nemají většinou ani člověka, který by se sociálními službami skutečně zabýval.
Oblast sociálních služeb je potřeba řešit postupně a začít by se mělo vytvořením
komunikační platformy, kde by starostové začali o sociálních problémech ve svých obcích
mluvit, sdílet svoje problémy a zkušenosti. V návaznosti na to, by se pak měly řešit další
rozvojové aktivity v oblasti sociálních služeb jako je zmapování potřeb seniorů ve SO ORP
Kladno a spádovost sociálních služeb. Konečnou rozvojovou aktivitou v této oblasti by pak
měl být komunitní plán sociálních služeb pro celé území SO ORP Kladno.
Oblast odpadového hospodářství je poměrně složitá a je potřeba znát systém fungování, mít
potřebná data, sdílet a vyměňovat si informace. Postupně v dalších letech by se mělo začít
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nejprve s vytvořením komunikační platformy, kdy by bylo zajištěno pravidelné setkávání
starostů obcí SO ORP Kladno, kde by se diskutovalo o další plánu v oblasti odpadového
hospodářství na území SO ORP Kladno.
V oblasti bezpečnosti a zajištění veřejného pořádku v obcích je vhodné začít zavedením
pravidelných setkávání starostů obcí s představiteli bezpečnostních složek působících na
území SO ORP Kladno. Rozvojová aktivita „Sdílení dobré praxe“ bude řešit předávání
informací a sdílení dat veřejnou správou, obce získají přístup k datům a budou seznámeny
se vzájemnými příčinami a souvislostmi.
Větší investiční rozvojové aktivity budou řešeny v pozdějším období 2020 – 2024.
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3. Zásobník rozvojových aktivit
Název rozvojové
aktivity

Období
realizace

Realizátor
budoucí
rozvojové
aktivity

č.

Cíl dle SD

1

1.1 Zpracování
výhledových studií
potřebnosti kapacit MŠ a
ZŠ

Školství

Výhledová studie kapacit
MŠ a ZŠ

2017

Statutární město
Kladno

2

1.2 Uzavírání dohod o
spolupráci a spádovosti
škol

Školství

Spádovost MŠ a ZŠ ve
SO ORP Kladno

2018 - 2019

Statutární město
Kladno

3

1.1 Vytvořit společný
komunitní plán sociálních
služeb

Sociální
služby

Komunitní plán sociálních
služeb pro SO ORP
Kladno

2022-2023

Statutární město
Kladno
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1.2 Uzavření dohod o
spádovosti sociálních
služeb

Sociální
služby

Spádovost sociálních
služeb ve SO ORP
Kladno

2022-2023

Stochov
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2.1 Podpora sousedské
výpomoci ze strany obce

Sociální
služby

Sousedská výpomoc

2020 - 2021

Mikroregion údolí
Lidického potoka
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2.2 Dotazníkové šetření
mapující potřeby seniorů

Sociální
služby

Zmapování potřeb
seniorů ve SO ORP
Kladno

2020 - 2021

Statutární město
Kladno
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2.3 Vytvoření
komunikační platformy

Sociální
služby

Zajištění pravidelného
setkávání pro dotčené
obce v oblasti sociálních
služeb

2016 – 2024

Statutární město
Kladno

8

1.1 Vytvoření
komunikační platformy

Odpadové
hospodářství

Zajištění pravidelného
setkávání představitelů
obcí SO ORP Kladno,
kraje

2018 - 2019

Statutární město
Kladno

9

2.1 Zajištění odbytu
kompostu

Odpadové
hospodářství

Informační kampaň pro
využití kompostu

2020 - 2021

Mikroregion údolí
Lidického potoka
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2.2 Spolupráce obcí při
hledání vhodných lokalit
pro budování
kompostáren

Odpadové
hospodářství

Příprava pro výstavbu
kompostárny

2024

Statutární město
Kladno / Běloky
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3.1 Zavedení společného
systému sběru a svozu
odpadu

Odpadové
hospodářství

Společný systém sběru a
svozu odpadu

2018 - 2019

Statutární město
Kladno / Unhošť

Oblast

7

12

1.1 Zavedení opatření
situační prevence

Bezpečnost

Instalace kamerových
systémů, záznamových
zařízení a PCO obcí

2020 - 2021

Město Libušín

13

1.2 Zajištění bezpečnosti
formou zřízení obecní
policie nebo
prostřednictvím
bezpečnostních agentur

Bezpečnost

Zřízení obecní/městské
policie

2018 - 2019

Město Buštěhrad
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1.3 Municipální tlak na
právní prostředí v ČR

Bezpečnost

Sdílení dobré praxe

2016 - 2024

Statutární město
Kladno

15

1.1 Vytvořit společnou
strategii obcí k výstavbě
bezpečnostních prvků a
opatření na
komunikacích

Doprava

Generel rizikových míst
na pozemních
komunikacích a
bezpečnostních prvků na
komunikacích ve
SO ORP Kladno

2016 - 2017

Statutární město
Kladno

16

1.2 Vytvořit společnou
strategii k vyloučení
těžké nákladní dopravy z
obcí

Doprava

Generel průjezdnosti
těžké nákladní dopravy
ve SO ORP Kladno

2016 - 2020

Statutární město
Kladno

17

1.3 Dobudovat potřebnou
silniční a železniční
infrastrukturu a účelně
vynakládat finance na
opravy silnic

Doprava

Vytvořit seznam
strategických dopravních
staveb dle důležitosti ve
SO ORP Kladno

2022 - 2023

Statutární město
Kladno

18

2.1 Zvýšit počet kilometrů
stezek pro pěší a cyklisty

Doprava

Výstavba cyklotrasy pro
cesty do školy a za prací

2018 - 2019

Mikroregion údolí
Lidického potoka
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2.2 Zajistit doprovodnou
infrastrukturu pro cyklisty

Doprava

Generel vhodných míst
k výstavbě doprovodné
infrastruktury a B+R

2018 - 2019

Statutární město
Kladno
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3.1 Zvýšit dopravní
obslužnost

Doprava

Zpracování návrhu
společné smlouvy obcí
na jedné lince

2018 - 2019

DSO Budečsko

21

3.2 Zefektivnit dopravní
obslužnost

Doprava

Dopravní optimalizace
veřejné dopravy (ČSAD,
MHD)

2022-2023

Statutární město
Kladno
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4. Akční plán
č.

Cíl dle SD

Název

Zpracování
výhledových
studií
potřebnosti
kapacit MŠ a
ZŠ

Výhledová
studie kapacit
MŠ a ZŠ

2

Vytvoření
komunikační
platformy

Zajištění
pravidelného
setkávání pro
dotčené obce
v oblasti
sociálních
služeb

3

Municipální tlak
na právní
prostředí v ČR

Sdílení dobré
praxe

1

Zdůvodnění
potřebnosti
rozvojové aktivity
 Neexistuje dokument,
podle kterého by bylo
možné identifikovat
budoucí potřebu MŠ a
ZŠ
 Bude možné plně
rozvinout variabilitu
kapacit škol
 Optimalizace
naplňování kapacit škol
 Podstatné zejména pro
žáky jednostupňových
škol
 Výměna informací
 Společná diskuze o
problémech v území
 Předávání zkušeností
 Zvýšení informovanosti
o nabídce sociálních
služeb pro seniory
 Obce získají přístup ke
statistickým datům za
celé území SO ORP
Kladno
 Budou jim vysvětleny
jejich příčiny, důsledky
a možná řešení

Zaměření
budoucí
rozvojové
aktivity

Náklady

Zdroj
financování

Období
realizace

Realizátor
budoucí
rozvojové
aktivity

Připravenost

Obce, rodiče,
žáci, děti,
ředitelé škol

300 000 –
500 000 Kč

Rozpočty
zřizovatelů,
strukturální
fondy

1/201712/2017

Statutární
město Kladno

Záměr

Obce, senioři,
zařízení
sociálních
služeb

0 Kč

Rozpočet obce

2016-2024

Statutární
město Kladno

Záměr

Obce

0 Kč

Rozpočet obce

2016 - 2024

Statutární
město Kladno

Záměr
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4

5

Vytvořit
společnou
strategii obcí
k výstavbě
bezpečnostních
prvků a
opatření na
komunikacích

Vytvořit
společnou
strategii
k vyloučení
těžké nákladní
dopravy z obcí

Generel
rizikových míst
na pozemních
komunikacích a
bezpečnostních
prvků na
komunikacích
ve SO ORP
Kladno

 Obce získají přehled
problematických a
nebezpečných míst
 Snížení dopravních
nehod
 Zamezení
každodenního
ohrožování účastníků
silničního provozu

Obce,
účastníci
silničního
provozu

Generel
průjezdnosti
těžké nákladní
dopravy ve
SO ORP
Kladno

 Obce získají přehled o
nutném zatížení silnic
nákladní dopravou
 Vytvoření konceptu
trasování těžké
nákladní dopravy, na
kterém se shodnou
všechny obce SO ORP
Kladno
 Koncept trasování
bude sloužit jako
podklad pro jednání s
krajem

Obce,
účastníci
silničního
provozu

Cca 500 000
Kč

Rozpočty
samosprávných celků

2016-2017

Statutární
město Kladno

Záměr

Cca 500 000
Kč

Rozpočty
samosprávných celků,
soukromé
zdroje

2016 - 2020

Statutární
město Kladno

Záměr
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Cíl 1 – Výhledová studie kapacit MŠ a ZŠ škol
Zpracováním výhledové studie kapacit MŠ a ZŠ škol vznikne dokument, který bude
k dispozici pro celé území SO ORP Kladno a podle kterého bude možné identifikovat
budoucí potřebu kapacit MŠ a ZŠ. I přesto, že existují dokumenty na krajské úrovni
a seznam plánovaných investic, není možné v území SO ORP Kladno z těchto dokumentů
vycházet při plánování kapacit škol v území. Důsledkem toho pak není možné plně rozvinout
variabilitu kapacit škol a spolupracovat při optimalizaci naplňování kapacit jednotlivých škol.
Výhledová studie kapacit MŠ a ZŠ je zejména podstatná pro žáky nastupující do 2. stupně
z jednostupňových škol. Zpracováním výhledové studie budou moci školy reagovat na
změny a efektivně využívat své kapacity. Důsledkem budou snížené náklady na provoz škol
a snížení počtu dojíždějících žáků do škol ve větších obcích a městech.

Cíl 2 – Zajištění pravidelného setkávání pro dotčené obce v oblasti sociálních
služeb
Komunikační platforma je důležitým nástrojem pro sdílení informací a navazování
spolupráce. Komunikační platformu by měly aktivně využívat všechny obce SO ORP Kladno.
Díky pravidelnému setkávání budou představitelé obcí a senioři informování o aktuální
nabídce sociální péče pro seniory. Obce si budou moci lépe vyměňovat informace z oblasti
sociálních služeb ve SO ORP Kladno, budou spolu moci diskutovat o společných
problémech a předávat si navzájem vlastni zkušenosti. Díky lepší informovanosti se
seniorům dostane potřebná péče, kterou poskytuje jejich nebo některá jiná sousední obec.

Cíl 3 – Municipální tlak na právní prostředí v ČR
Cílem je zajištění stavu, kdy veřejná správa bude disponovat širokou škálou dat a informací
pro možnost navržení a realizace adekvátních opatření, která zvýší pocit bezpečí našich
obyvatel. V případě porušení zákona bude veřejná správa disponovat takovými právními
instrumenty, které preventivně i represivně napomohou k poklidnému soužití obyvatel. Právní
řád ČR zajistí skutečnou ochranu chráněných zájmů, která bude systémově zajišťovat
ochranu veřejného pořádku od úrovně přestupků, trestných činů po náhrady škod. Veřejný
zájem bude realizován na principech koordinace, komunikace a součinnosti municipalit
s ústředními orgány veřejné správy a bezpečnostními sbory.
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Cíl 4 - Vytvořit společnou strategii obcí k výstavbě bezpečnostních prvků a
opatření na komunikacích
Se zvyšující se intenzitou provozu na silnicích se zvyšuje potřeba chránit účastníky silničního
provozu, zejména chodce, doplněním bezpečnostních prvků a opatření na silnicích. Obce
vytvořením generelu rizikových míst dopravního značení a bezpečnostních prvků na silnicích
získají přehled, co která obec potřebuje řešit a mohou se tak domlouvat na společné strategii
řešení, společné poptávce po zboží a tím možnosti snížení ceny z množství. Vytvořením
jednotného postupu při vyřizován žádostí o stavební povolení a seznamu dotčených orgánů
a organizací potřebných k obeslání a předávání těchto informací vzájemně mezi sebou,
si obce ušetří čas a energii vynaloženou ke zjišťování potřebných formalit.

Cíl 5 - Vytvořit společnou strategii k vyloučení těžké nákladní dopravy z obcí
Vytvořený generel průjezdnosti těžké nákladní dopravy ve SO ORP Kladno bude obsahovat
informace o trasách těžkých nákladních aut jezdících do firem v obcích, počet aut za 24
hodin a tonáž naložených nákladních aut. Obce tak získají přehled o nutném zatížení silnic
nákladními auty. Ze získaných informací bude vytvořen koncept trasování těžké nákladní
dopravy, na kterém se shodnou všechny obce ve SO ORP Kladno. Koncept trasování bude
dále sloužit jako podklad k jednání s krajem.
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5. Podrobná specifikace
meziobecní spolupráce

preferovaných

rozvojových

aktivit

Rozvojová aktivita 1 – Výhledová studie kapacit MŠ a ZŠ
Iniciátor rozvojové aktivity
Magistrát města Kladna – oddělení školství
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Budoucí potřebu kapacity MŠ a ZŠ, efektivní využívání kapacit MŠ a ZŠ.
Jaké jsou příčiny problému?
Neexistence dokumentu v území SO ORP Kladno, ze kterého by se mohlo zodpovědně
vycházet při plánování kapacit škol.
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Zřizovatelé škol budou mít možnost lépe reagovat na změny a efektivně plánovat a využívat
své kapacity. Díky tomu budou mít nižší náklady na provoz a sníží se počet dojíždějících
žáků do škol.
Zapojené obce
Všech 48 obcí SO ORP Kladno.
V čem je navrhované řešení inovativní?
Výhledová studie ve SO ORP Kladno chybí. Výhledová studie se stane relevantním
podkladem pro optimální a efektivní využití kapacity škol a školských zařízení.
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
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Rozvojová aktivita 2 – Zajištění pravidelného setkávání pro dotčené
obce v oblasti sociálních služeb
Iniciátor rozvojové aktivity
Magistrát města Kladna – Odbor sociální
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Informovanost obcí a občanů ve SO ORP Kladno o aktuální nabídce sociální péče pro
seniory.
Jaké jsou příčiny problému?
Některým seniorům se nedostává potřebné péče díky špatné informovanosti o nabídce
sociálních služeb.
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Díky lepší informovanosti se seniorům dostane potřebná péče, kterou poskytuje jejich nebo
některá jiná sousední obec.
Zapojené obce
Všech 48 obcí SO ORP Kladno.
Místo realizace rozvojové aktivity
Celé území SO ORP Kladno.
V čem je navrhované řešení inovativní?
Setkávání se dosud pro všechny obce SO ORP Kladno neuskutečňovala.
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
1. 1. 2016 – 31. 12. 2024
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Rozvojová aktivita 3 – Sdílení dobré praxe
Iniciátor rozvojové aktivity
Magistrát města Kladna – Manažer prevence kriminality
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Nedostatečná koordinace, předávání informací a sdílení dat veřejnou správou.
Jaké jsou příčiny problému?
Resortnost, chybějící komunikační platforma, uzavřenost problematik jednotlivých institucí.
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Přístup jednotlivých aktérů k datům, hledání vzájemných příčin a souvislostí
Zapojené obce
Všech 48 obcí SO ORP Kladno.
Místo realizace rozvojové aktivity
Celé území SO ORP Kladno.
V čem je navrhované řešení inovativní?
Překračuje resortnost a pohlíží na bezpečnost synergickým způsobem.
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
1. 1. 2016 – 31. 12. 2024
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Rozvojová aktivita 4 – Generel rizikových míst na pozemních
komunikacích a bezpečnostních prvků na komunikacích v SO ORP
Kladno
Iniciátor rozvojové aktivity
Mikroregion údolí Lidického potoka
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Nižší bezpečnost na silnicích ve SO ORP Kladno.
Jaké jsou příčiny problému?
Zvyšující se trend automobilové dopravy na úkor ostatních účastníků silničního provozu.
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Obce získají přehled, co která obec potřebuje řešit a mohou se tak domlouvat na společné
strategii řešení.
Zapojené obce
Všech 48 obcí SO ORP Kladno.
Místo realizace rozvojové aktivity
Celé území SO ORP Kladno.
V čem je navrhované řešení inovativní?
Zahrnuje celé území SO ORP Kladno, spolupráce obcí
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
1. 1. 2016 – 31. 12. 2017
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Rozvojová aktivita 5 – Generel průjezdnosti těžké nákladní dopravy
v SO ORP Kladno
Iniciátor rozvojové aktivity
Mikroregion údolí Lidického potoka
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Provoz těžké nákladní dopravy na silnicích ve SO ORP Kladno.
Jaké jsou příčiny problému?
Zvýšený rozvoj skladovacích kapacit a expanze kladenské průmyslové zóny, která vede
k nárůstu intenzity těžké nákladní dopravy.
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Zkvalitnění života v obcích, zklidnění provozu.
Zapojené obce
Všech 48 obcí SO ORP Kladno.
Místo realizace rozvojové aktivity
Celé území SO ORP Kladno.
V čem je navrhované řešení inovativní?
Zahrnuje celé území SO ORP Kladno, spolupráce obcí.
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
1. 1. 2016 – 31. 12. 2020
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6. Kontakty
Dokument zpracovali:
Ing. Jitka Placatová (koordinátor meziobecní spolupráce), tel. 312 604 617
e-mail: jitka.placatova@mestokladno.cz
Miroslav Laštovka, MBA (pracovník pro analýzy a strategie), tel. 312 604 619
e-mail: miroslav.lastovka@mestokladno.cz
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7. Přílohy
Příloha 1 – Zápis z jednání k přípravě akčního plánu ze dne 20. 7. – 22. 7. 2015
Příloha 2 – Zápis z jednání k přípravě akčního plánu ze dne 27. 7. – 30. 7. 2015
Příloha 3 – Zápis z jednání k přípravě akčního plánu ze dne 13. 8. – 27. 8. 2015
Příloha 4 – Zápis ze závěrečného neformálního shromáždění zástupců ze dne 14. 9. 2015
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