STRATEGICKÝ PLÁN
MĚSTA BLATNÁ
2021–2027
přehled rozvojových pilířů, opatření a aktivit

1
1.01
1.01.01
1.01.02
1.01.03

Blatná – město s kvalitní dopravní
a technickou infrastrukturou
a zdravým životním prostředím
řešení bodových a liniových závad na komunikacích I., II. a III. třídy
obnova a oprava silniční sítě ve městě
rekonstrukce křižovatek
realizace přeložek silnic č. I/20 (včetně vybudování obchvatu v osadě Hněvkov),
II/173, II/175 (včetně vybudování dopravního obchvatu v osadě Skaličany)

1.02
1.02.01
1.02.02

výstavba a obnova místních komunikací a chodníků v Blatné a jejích osadách
oprava a rekonstrukce místních komunikací a chodníků v Blatné a osadách
vybudování nových místních komunikací

1.03
1.03.01
1.03.02

řešení klidové dopravy
zvyšování počtu parkovací míst ve městě
podpora rozvoje občanské vybavenosti – rozvojových ploch

1.04
1.04.01
1.04.02

zajištění dopravní obslužnosti
zlepšení dopravní obslužnosti (autobusové i vlakové)
rekonstrukce a přemístění autobusových zastávek

1.05
1.05.01

pěší, cyklistická a ostatní nekolová doprava
realizace cyklostezek, stezek pro in-line bruslaře, pěších stezek, kolostavy

1.06
1.06.01
1.06.02
1.06.03

energetická infrastruktura
zainvestování infrastruktury pro rozvojové plochy města (bydlení, podnikání)
využívání energie, včetně obnovitelných zdrojů
udržení kotelny a horkovodu

1.07
1.07.01

snižování škod způsobených povodněmi
protipovodňová opatření na vodních tocích přírodě blízkým způsobem

1.08
1.08.01
1.08.02

vodohospodářská infrastruktura
obnova a rozšíření vodohospodářské infrastruktury
výstavba nové ČOV

1.09
1.09.01

1.09.02

1.10
1.10.01
1.10.02

obnova a udržování veřejné zeleně
zakládání a údržba veřejné zeleně (parky, doprovodná zeleň, drobná architektura,
doprovodná uliční zeleň, hřbitovy) ve městě a osadách; výsadba liniové zeleně
v krajině
zpracování koncepce zelené infrastruktury města Blatná a generelu zeleně
na jejichž základě budou navrženy nové plochy pro rozšíření a zkvalitnění
městské zeleně se zahrnutím tzv. modrozelené architektury veřejného prostoru;
zpracování zásad ozelenění sídlišť
efektivní nakládání s odpady
vypracování analýzy odpadového hospodářství města
zvyšování informovanosti obyvatel v oblasti odpadového hospodářství

2

Blatná – dobře spravované město
podporující podnikání a kvalitní
život svých obyvatel

3

Blatná – město růží
aktivní město v oblasti kultury,
cestovního ruchu a péče o památky

2.01

aktuální koncepční dokumenty pro kvalitní řízení města

3.01

Blatná – město růží

2.01.01

územní plán

3.01.01

Blatná – město růží – realizace koncepce v oblasti kultury a cestovního ruchu

2.01.02

plán sociálních služeb

2.01.03

koncepce Blatná – město růží

3.02

uchování a prezentace movitého a nehmotného kulturního dědictví

2.01.04

koncepce prevence kriminality

3.02.01

udržitelnost a rozvoj expozice Muzeum všemi smysly

3.02.02

2.01.05

program rozvoje sportu

2.01.06

plán odpadového hospodářství

2.01.07

koncepce SMART

2.02

rozšíření ploch pro podnikání

2.02.01

aplikace koncepce sbírkotvorné činnosti, dokumentace a digitalizace
v oblasti působnosti Městského muzea Blatná

3.03

úpravy, vybavení a využití prostor pro kulturní a vzdělávací aktivity

3.03.01

úpravy a modernizace vybavení prostor Městského muzea Blatná

výkupy pozemků za účelem umožnění investorům rozšíření stávající

3.03.02

úpravy a modernizace vybavení prostor Městské knihovny Blatná

průmyslové zóny dle územního plánu

3.03.03

vybavení a využití objektu kontribuční sýpky pro kulturní a vzdělávací aktivity

2.02.02

podpora rekonstrukce chátrajících areálů a jejich nové využití

3.03.04

úpravy prostor divadelního sálu Sokolovny

2.03

rozšíření ploch pro výstavbu rodinných domů

3.04

obnova a zlepšení technického stavu historických objektů

2.03.01

výstavba lokality včetně inženýrských sítí a základních vrstev komunikací

3.04.01

obnova ZŠ J. A. Komenského Blatná

a následný prodej pozemků na výstavbu rodinných domů

3.04.02

obnova drobných sakrálních staveb

3.04.03

obnova objektu vily Theodora Fialy se zahradou

3.04.04

regenerace Městské památkové zóny Blatná

2.04

podpora technických oborů sekundárního školství

2.04.01

zvyšování informovanosti dětí a jejich rodičů o možnostech uplatnění
technicky vzdělaných pracovníků

2.04.02

podpora spolupráce mezi základními a středními školami

2.04.03

spolupráce mezi podniky, základními a středními školami a úřadem práce

2.05

kvalitní a dobře vybavené objekty pro předškolní vzdělávání a základní školství

2.05.01

zřízení mateřské školy pro děti od 2. let věku

2.05.02

úprava venkovních ploch školských zařízení zřizovaných městem

2.05.03

podpora alternativního školství

2.06

zkvalitnění podmínek pro trávení volného času

2.06.01

výstavba víceúčelové sportovní haly

2.06.02

výstavba či rekonstrukce sportovišť a dětských hřišť

2.06.03

Výstavba odpočinkových stanovišť ve městě a okolí

2.07

zajištění kvalitní a dostupné sociální a zdravotní péče

2.07.01

rozšíření a rozvoj sociálních služeb

2.07.02

udržení kvalitní a dostupné zdravotní péče

2.07.03

bezbariérovost veřejných budov

24.02.2021

