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ÚVOD A METODIKA 

Strategický plán města je sestaven do dvou klíčových oblastí: investiční a neinvestiční, v rámci kterých byly dále 
specifikovány cíle – celkem 13 cílů (7 cílů pro klíčovou oblast 1 a 6 cílů pro klíčovou oblast 2). Členění cílů je 
následující: 

KLÍČOVÁ OBLAST 1: INVESTIČNÍ 

1.1 Zajistit dostupnost a rozvoj školství 

1.2 Zklidnit dopravu, zlepšit kvalitu dopravní sítě a řešit dopravní prostupnost města 

1.3 Zlepšit podmínky pro společenský život 

1.4 Rozvíjet infrastrukturu cestovního ruchu 

1.5 Zlepšit fyzický vzhled města a zajistit efektivní správu městského majetku 

1.6 Modernizovat a rozšířit technickou infrastrukturu 

1.7 Zlepšit stav životního prostředí a péči o zeleň 

KLÍČOVÁ OBLAST 2: NEINVESTIČNÍ 

2.1 Rozvíjet prostředí pro rozvoj ekonomické aktivity 

2.2 Rozvíjet vzdělávací aktivity 

2.3 Zefektivnit rozvoj cestovního ruchu 

2.4 Udržet vysokou úroveň kulturního a sportovního vyžití 

2.5 Rozvíjet podmínky sociální a zdravotní péče 

2.6 Zajistit bezpečnost a zdraví obyvatel 

Ke každému cíli byla zpracována tzv. karta cíle, ve které byl vydefinován soubor hlavních opatření  
a další stěžejní parametry cíle (zodpovědná osoba, indikátor cíle apod.).  

Vyhodnocení Strategického plánu rozvoje města Bakov nad Jizerou pro období 2018–2028 je provedeno ve 
dvou rovinách: 

1. První rovina je založena na vyhodnocení realizovaných projektů v posledních letech, resp. za roky 

2018–2021 (k 15. 3. 2021). Podkladem pro zpracování této části vyhodnocení plnění byly projekty 

realizované městem v daných letech, které zpracovateli poskytlo město.  

2. Druhá rovina je provedena na základě vyhodnocení indikátorů stanovených k jednotlivým cílům, a to 

za roky 2017–2020. Při vyhodnocování indikátorů vycházel zpracovatel z Katalogu indikátorů, který je 

součástí strategického plánu rozvoje města. Podklady pro vyhodnocení indikátorů poskytlo 

zpracovateli město.  

Vyhodnocení naplňování Strategického plánu rozvoje města Bakov nad Jizerou pro období 2018–2028 (dále jen 
„SP“) bylo následně zkonzultováno s vybranými zástupci města.  
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1 VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU 

Vyhodnocení SP je provedeno za jednotlivé cíle (viz schéma 1). Ve schéma je graficky znázorněno celkové 
plnění jednotlivých cílů – při hodnocení bylo vzato v potaz vyhodnocení za obě roviny, tj. realizované projekty  
i indikátory.  

Vysokou míru plnění vykazují jen tři cíle z celkových třinácti cílů, a to jeden cíl z Klíčové oblasti investiční: cíl 1.1 
Zajistit dostupnost a rozvoj školství, dva cíle z Klíčové oblasti neinvestiční: cíl 2.3 Zefektivnit rozvoj cestovního 
ruchu a 2.4 Udržet vysokou úroveň kulturního a sportovního vyžití. Tyto cíle lze v podstatě označit za naplněné. 
Na opačném pólu (tj. nízká míra plnění) se umístily tři cíle – všechny z Klíčové oblasti neinvestiční: cíl 2.1 
Rozvíjet prostředí pro rozvoj ekonomické aktivity, 2.2 Rozvíjet vzdělávací aktivity a 2.6 Zajistit bezpečnost  
a zdraví obyvatel. Ostatní cíle lze označit za středně plněné. Celkově lze plnění strategického plánu hodnotit 
jako odpovídající jeho době platnosti, tj. necelé tři roky.  

V následujících letech by se tedy město mělo zaměřit na plnění cílů, které vykázaly nízké plnění. V tomto 
případě se jedná o cíle, které nejsou ani tak finančně nákladné, ale spíše se jedná o měkký typ projektů 
(organizace, spolupráce). 

V následujících podkapitolách je uveden detailní popis plnění jednotlivých cílů.  

Schéma 1 Přehled celkového plnění klíčových oblastí a cílů Strategického plánu rozvoje města Bakov nad 
Jizerou pro období 2018–2021 

Přehled klíčových oblastí a cílů 

Plnění – projekty Plnění - indikátory Plnění - celkem Klíčová 
oblast 

Cíl 

1
: 

IN
V

ES
TI

Č
N

Í 

1.1 Zajistit dostupnost a rozvoj školství vysoké  vysoké 

 

1.2 Zklidnit dopravu, zlepšit kvalitu dopravní sítě a 
řešit dopravní dostupnost města 

střední 

 

střední  

- 

1.3 Zlepšit podmínky pro společenský život střední 
 

střední 

 

1.4 Rozvíjet infrastrukturu cestovního ruchu střední 

 

střední 
 

 

1.5 Zlepšit fyzický vzhled města a zajistit efektivní 
správu s městským majetkem 

střední 

 

střední 

 

 

 

 

1.6 Modernizovat a rozšířit technickou infrastrukturu střední 

 

střední  

 

 

1.7 Zlepšit stav životního prostředí a péči o zeleň střední 

- 

střední 
 

 

2
: 

N
EI

N
V

ES
TI

Č
N

Í 

2.1 Rozvíjet prostředí pro rozvoj ekonomické aktivity nízké - nízké 
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2.2 Rozvíjet vzdělávací aktivity nízké - nízké 

2.3 Zefektivnit rozvoj cestovního ruchu vysoké 
 

vysoké 

2.4 Udržet vysokou úroveň kulturního a sportovního 
vyžití 

vysoké 
 

vysoké 

2.5 Rozvíjet podmínky pro sociální a zdravotní péči střední  střední 

 

2.6 Zajistit bezpečnost a zdraví obyvatel nízké 
 

nízké 

1.1 VYHODNOCENÍ – PROJEKTY 

U každého cíle jsou v úvodu v odrážkách uvedena hlavní opatření a pod nimi je uvedeno jejich plnění 
prostřednictvím projektů realizovaných ve sledovaném časovém období a zhodnocení celkového plnění daného 
cíle, které se pohybuje na škále: nízké plnění, střední plnění, vysoké plnění. Úroveň plnění je stanovena na 
základě podílu splněných hlavních opatření z celkového počtu stanovených hlavních opatření a na základě 
subjektivního úsudku hodnotitele. 

KLÍČOVÁ OBLAST 1: INVESTIČNÍ 

Cíl 1.1: Zajistit dostupnost a rozvoj školství 

Hlavní opatření: 

 zajištění dostupnosti školství s ohledem na demografický vývoj 

 zajištění dostatečných kapacit učeben ZŠ 

 obnova a rekonstrukce infrastruktury pro vzdělávání 

 vybudování tělocvičny ZŠ/sportovní haly 

Popis plnění: 

Ve sledovaném období bylo realizováno značné množství aktivit naplňující tento cíl. V prvé řadě byla zbudována 
přístavba ZŠ a proběhly její stavební úpravy, čímž došlo k rozšíření kapacity ZŠ. Dále proběhlo vybudování 
klimatizované IT místnosti včetně přístupové cesty na půdě ZŠ a bylo rekonstruováno hřiště u ZŠ (umělý 
trávník). V neposlední řadě byla zpracována projektová dokumentace pro tělocvičnu ZŠ a byla provedena dílčí 
konektivita ZŠ.  

Plnění cíle: vysoké 

Cíl 1.2: Zklidnit dopravu, zlepšit kvalitu dopravní sítě a řešit dopravní prostupnost města 

Hlavní opatření: 

 rekonstrukce a údržba místních komunikací a chodníků 

 optimalizace podmínek pro dopravu v klidu (zejména v bytové zástavbě) 

 budování infrastruktury pro pěší a cyklisty (zejména propojení místních částí a napojení na okolní 

obce) vč. doprovodné infrastruktury 

 řešení napojení města na síť mezinárodních evropských cyklostezek (Greenway Jizera) a návazně jejich 

napojení na veřejnou dopravu (vlaky, cyklobusy, …) 

 snížení hlukové a emisní zátěže města způsobené dopravou 

 řešení problematiky kamionové dopravy ve městě (odvedení tranzitní dopravy z centrálních částí 

města) 

Popis plnění: 

V rámci cíle bylo plněno zejména opatření týkající se rekonstrukce a údržby místních komunikací a chodníků. 
V každém roce sledovaného období byla provedena výsprava místních komunikací v Bakově nad Jizerou a v 
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jeho místních částech Malá Bělá, Zvířetice, Podhradí, Chudoplesy, Horka a Buda. Mimo jiné byla 
rekonstruována komunikace v ul. Za Tratí II na Malé Bělé po výstavbě splaškové a dešťové kanalizace a 
kompletní rekonstrukce komunikace ul. Žižkova. Nově byl vybudován chodník mezi ul. Rybničná a Brigádnická a 
byla zpracována projektová dokumentace chodníku na Trenčíně v ul. Pražská ve směru na Mladou Boleslav a PD 
na rekonstrukci ul. Za Tratí I na Malé Bělé 

Pro naplnění opatření zabývající se optimalizací podmínek pro dopravu v klidu bylo zbudováno parkoviště u 
městského hřbitova.  

V rámci ostatních opatření neproběhla realizace žádného projektu, nicméně na základě spolupráce se 
Středočeským krajem, Správou a údržbou silnic Středočeského kraje a některými příslušnými obcemi, bylo 
zadáno vyhotovení studie „Cyklostezka Greenway Jizera v úseku Loukov-Bakov nad Jizerou“ – Studie 
proveditelnosti. 

K plnění tohoto cíle je nutno podotknout, že akce vedoucí k jeho naplnění jsou velmi finančně náročné (viz 
výstavba nových komunikací, cyklostezek apod.) a město musí zajistit finance ze svých zdrojů, anebo najít 
externí zdroje. V mnoha případech se tak realizace projektů posouvá s ohledem na vyhlášení příslušného 
dotačního titulu (např. z ESIF). Současně i časová dotace na přípravu těchto projektů je značná. 

Plnění cíle: střední 

Cíl 1.3: Zlepšit podmínky pro společenský život 

Hlavní opatření: 

 podpora vzniku komunitního centra 

 zajištění bezbariérových přístupů do veřejných budov 

 rozvoj Volnočasového areálu za účelem rodinného vyžití (tábořiště, gril apod.) 

Popis plnění: 

Jedno z opatření cíle bylo zcela naplněno, a to vznik komunitního centra. Komunitní centrum vzniklo ve městě 
v r. 2019. Ve sledovaných letech docházelo k rozvoji Volnočasového areálu za účelem rodinného vyžití – byly 
opraveny chatky ve Volnočasovém areálu Bakov nad Jizerou.  Ve Volnočasovém areálu bylo vybudováno 
tábořiště, doplněn mobiliář a herní prvek lanová věž. Vzniklo nové místo pro camping, zrekonstruovala se 
recepce a nově se vybudoval sjezd do vytvořených míst pro stany a karavany. Opatření zabývající se zajištěním 
bezbariérových přístupů do veřejných budov prozatím bylo plněno spíše okrajově v uvedeném období – u dvou 
budov byly zbudovány bezbariérové přístupy (budova veřejného WC a Radnice – výtah). 

Plnění cíle: střední 

Cíl 1.4: Rozvíjet infrastrukturu cestovního ruchu 

Hlavní opatření: 

 podpora rozvoje a zkvalitňování infrastruktury cestovního ruchu 

 podpora rozvoje doplňkové infrastruktury cestovního ruchu 

 zbudování informačního centra na náměstí 

 rozvoj naučných stezek a turistických tras 

 rozvoj Volnočasového areálu 

 statické zajištění zříceniny Zvířetice 

Popis plnění: 

V rámci tohoto cíle bylo plněno zejména opatření týkající se statického zajištění zříceniny Zvířetice. Aktivity 
zahrnovaly: kompletní sanaci klenby v jihovýchodní části zříceniny; sanaci zdiva severní věže nad vstupem z 2. 
podesty venkovního schodiště a severní stěny východního gotického paláce zříceniny; prostup skrze šíjové 
zdivo, zdivo vstupní brány a statické zajištění poškozeného zdiva sklepu východního gotického paláce hradu 
Zvířetice. Dále bylo plněno opatření týkající se rozvoje Volnočasového areálu. (viz také cíl 1.3). Ostatní opatření 
nebyla prozatím plněna. 

Plnění cíle: střední 
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Cíl 1.5: Zlepšit fyzický vzhled města a zajistit efektivní správu městského majetku 

Hlavní opatření: 

 řešit chátrající/nevzhledné budovy na území města (zejména na Mírovém náměstí) 

 pomoc při ochraně památek/majetku města 

 revitalizace náměstí 

 řešit nedostatečnou připravenost pozemků pro výstavbu rodinných domů 

 modernizace a budování sportovní infrastruktury 

 pasportizace majetku města 

 úprava veřejných prostranství 

Popis plnění: 

Tímto cílem se město zavázalo zlepšit fyzický vzhled města a zajistit efektivní správu městského majetku. Cíl se 
městu dařilo zdárně plnit, a to velmi širokou škálou projektů. Aktivity se týkaly zejména řešení chátrajících a 
nevzhledných budov na území města a pomoci při ochraně památek/majetku města. Lze jmenovat následující 
aktivity: oprava kamenné zdi v místní části Zvířetice, rekonstrukce části hradu Zvířetice, izolace mokrého zdiva 
Osadní výbor Zvířetice, restaurování Sloupu se sousoším Nejsvětější Trojice, demolice objektu č. p. 160, oprava 
střechy na Vosálovně, snížení energetické náročnosti objektu Mírové náměstí 9 a 10, stavební úpravy majetku 
Jizera č. p. 951, rekonstrukce sociální zařízení zdravotního střediska (pediatrie, rehabilitace), ústřední vytápění 
domu mládeže na adrese Školní č. p. 876, modernizace vytápění zdravotního střediska Tyršova 897 (část 
praktických lékařů), rekonstrukce kotelny a otopné soustavy MŠ, stavba veřejného WC a zřízení bezbariérového 
WC ve Zdravotním středisku. Dále lze uvést zpracování projektové dokumentace pro hasičkou zbrojnici, 
vybudování akumulační nádrže do sběrného dvora, zbudování podzemních kontejnerů. Probíhá vyhotovení 
architektonické studie na opravu kaple sv. Barbory, ve spolupráci a za podpory NF Škoda Auto je vytvořena 
architektonická studie budoucí podoby náměstí, včetně veřejného projednání a probíhají jednání se společností 
Lesy s.p., o nabytí kaple sv. Stapina.  

Ve sledovaném období proběhlo zpracování projektové dokumentace na vybudování inženýrských sítí – 
Výsluní, čímž byl proveden první krok k odstranění nedostatečné připravenosti pozemků pro výstavbu 
rodinných domů. 

Opatření týkající se pasportizace majetku města nebylo prozatím vůbec plněno. Opatření zaměřené na 
modernizaci a budování sportovní infrastruktury bylo plněno částečně – proběhla výměna a zbudování nového 
zábradlí na fotbalovém hřišti č. 2 na fotbalovém hřišti č. 1 v Bakově nad Jizerou a zhotovení workoutového 
hřiště. Probíhá pravidelná údržba a úprava veřejného prostranství včetně opravy mobiliáře a úpravy zeleně. 
Probíhá příprava na zasíťování na Malé Bělé.  

Opatření zaměřené na úpravu veřejných prostranství bylo realizováno v rámci aktivit v cíli 1.7.  

Plnění cíle: střední 

Cíl 1.6: Modernizovat a rozšířit technickou infrastrukturu 

Hlavní opatření: 

 řešení zápachu z ČOV – kanalizace  

 rekonstrukce nebo rozšíření stávající kanalizační a vodovodní sítě v některých místních částech 

 rozšíření stávající elektrické rozvodné sítě (zejména v souvislosti s bytovou výstavbou a trendem v 

automobilovém průmyslu) 

Popis plnění: 

V rámci cíle proběhlo plnění týkající se rekonstrukce nebo rozšíření stávající kanalizační a vodovodní sítě 
v některých místních částech (zbudování žump v Osadním výboru Buda a Chudoplesy) a vybudování kanalizace 
v Malé Bělé. Vzhledem k tomu, že se jedná o finančně nákladné projekty, lze plnění tohoto opatření považovat 
za velmi zdárné. 

Problematika zápachu z ČOV (kanalizace) nebyla v uvedeném v období vyřešena, nicméně ve sledovaném 
období zrealizovala společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s., jakožto vlastník objektu, intenzifikaci 
ČOV. ČOV byla v letech 2019-2020 kompletně zrekonstruována. V roce 2020 byl povolen Krajskou hygienickou 
stanicí Středočeského kraje zkušební provoz na dobu 1 roku.   
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Stejně tak neproběhlo ani rozšíření stávající elektrické rozvodové sítě. V této oblasti lze uvést pouze provedení 
opravy a výměny a výstavby nového veřejného osvětlení (Velký Rečkov, ul. Nad Úvozem, Na Výsluní a Polní). 
V rámci koordinace investičních akcí a záměrů s vlastníky sítí a především v rámci záměrů města v oblasti 
veřejného osvětlení dochází k pokládání optiky pro zajištění kvalitního přenosu dat s využitím jak pro město, tak 
pro občany a jiné subjekty.  

Plnění cíle: střední 

Cíl 1.7: Zlepšit stav životního prostředí a péči o zeleň 

Hlavní opatření: 

 minimalizace znečišťování ovzduší 

 řešení světelného znečištění 

 minimalizace hlukové zátěže v území 

 minimalizace negativních vlivů dopravy na prostředí města 

 zajištění udržitelného nakládání s odpady - zajištění frekvence svozu tříděného odpadu, posilování 

osvěty v oblasti odpadového hospodářství 

 údržba městské zeleně 

 ochrana krajiny a přírody – zamezení těžby štěrkopísku 

 ochrana před povodněmi a řešení údržby tůní 

 zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody 

 řešení lokálního znečištění z topenišť 

 řešení černých skládek 

 řešení odplavování ornice 

 zajištění čistoty vodních toků vč. jejich okolí 

 zlepšení kvality vody v přírodní vodní nádrži ve Volnočasovém areálu 

Popis plnění: 

Při hodnocení plnění cíle lze v prvé řadě uvést zpracovaný návrh rozvoje systému městské zeleně Bakov nad 
Jizerou (krajinné rozvojové osy). Město bylo i velmi aktivní v péči o svou zeleň a lesy v majetku města v Bakově 
nad Jizerou a jeho místních částech. Provádělo její údržbu a zajistilo i novou výsadbu. Na péči o ni pořídilo 
potřebné strojové vybavení (travní traktor, zahradní traktor, střihový zdvih korby sklápěče, robotické sekačky). 
Zřejmá byla snaha města v oblasti podpory domácího kompostování, kdy město občanům zapůjčilo 500 ks 
kompostérů. V rámci dobrovolného svazku obcí EKOD se také podařilo zajistit pro občany sběrné nádoby na 
tříděný odpad, a to 650 ks na plast (objem 240 l), 350 ks na papír (objem 240 l) a 700 ks nádob na bioodpad 
(objem 120 l a 240 l). Nelze nezmínit ani pořízení vozidla do 3,5 t hákový nosič kontejneru. Jednou z posledních 
aktivit je společné memorandum o vzájemné spolupráci mezi samosprávami Mnichova Hradiště, Bakova nad 
Jizerou, Kněžmosta, Kláštera Hradiště nad Jizerou, Ptýrova, Bosně a společností AgroVation – ohledně aplikace 
hnojiv do zemědělské půdy v okolí města a dalších měst a obcí (stanovení zásad), které mělo za cíl zlepšit 
kvalitu ovzduší ve městě (snížit zápach). Podařilo se zamezit stanovení dobývacího prostoru na těžbu 
štěrkopísku. V rámci řešení světelného znečištění proběhla změna v přístupu k umisťování svítidel v rámci 
rekonstrukce veřejného osvětlení (z vrchu zaklopená svítidla). Vyhotovila se PD na revitalizaci Podzemanovy 
tůně a probíhají údržby dalších tůní. Současně probíhá průběžná likvidace černých skládek. Ve Volnočasovém 
areálu průběžně probíhá ošetření vodní plochy různými způsoby, hledá se optimální varianta.  

Co se týče ostatních opatření, prozatím nebyly ve sledovaném období realizovány projekty vedoucí k jejich 
plnění. 

Plnění cíle: střední 
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KLÍČOVÁ OBLAST 2: NEINVESTIČNÍ 

Cíl 2.1: Rozvíjet prostředí pro rozvoj ekonomické aktivity 

Hlavní opatření: 

 rozvoj spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem 

 podpora maloobchodníků a poskytovatelů služeb 

 vytváření adekvátních podmínek pro investory a jejich oslovování (např. formou prezentace na 

veletrzích) 

Popis plnění: 

Za účelem rozvoje prostředí města pro rozvoj ekonomické aktivity zlepšuje město informovanost podnikatelů o 
možnostech dotací na podporu a rozvoj podnikání (viz informace ve zpravodaji Bakovsko). Současně město 
plánuje uvést na nových webových stránkách města seznam podnikatelů. V neposlední řadě město pronajalo 
prostory sloužící k podnikání ve městě (prodejna galanterie a látek). V aktuální době se zvyšují poptávky a 
aktivity podnikatelských subjektů na Bakovsku – v této souvislosti jsou nyní připravovány Zásady rozvoje území 
města Bakov nad Jizerou – pravidla pro jednání s investory. Dále proběhla vzájemná kooperace na rekonstrukci 
Cukrárny na náměstí vč. vytvoření nové předzahrádky.  

Celkově lze prozatímní aktivity města v rámci tohoto cíle vnímat jako okrajové, nicméně se stupňující se 
tendencí. 

Plnění cíle: nízké 

Cíl 2.2: Rozvíjet vzdělávací aktivity 

Hlavní opatření: 

 rozvoj mimoškolních aktivit 

 rozvoj alternativních směrů vzdělávání a celoživotního vzdělávání 

 zavedení systému hodnocení kvality vzdělávání ve městě ze strany rodičů a žáků 

Popis plnění: 

Rozvoj vzdělávacích aktivit ve městě probíhal v prvé řadě víceméně pravidelným navyšováním počtu knih 
v knihovně, realizací výměnných návštěv spřátelených subjektů (např. návštěvy jiných knihoven), rozšířením 
zájmových aktivit v MŠ i ZŠ a pořádáním příměstských táborů. Prozatím tedy bylo plněno jedno opatření (rozvoj 
mimoškolních aktivit), ostatní dvě opatření nebyla ve sledovaném období vůbec plněna. Rozvoj vzdělávacích 
aktivit byl ovlivněn pandemií Covid-19.  

Plnění cíle: nízké 

Cíl 2.3: Zefektivnit rozvoj cestovního ruchu 

Hlavní opatření: 

 jednotná prezentace města navenek – naplňování marketingové strategie 

 podpora informačních služeb pro návštěvníky 

 podpora vzájemné spolupráce a výměny informací subjektů působících v cestovním ruchu 

 posílení spolupráce s okolními obcemi, svazky apod. 

 podpora rozvoje doplňkové infrastruktury cestovního ruchu 

 rozvoj potenciálu zříceniny Zvířetice 

 zlepšení otevřenosti městského úřadu 

Popis plnění: 

Tento cíl lze označit za vysoce plněný ze strany města. Tzv. měkké aktivity tohoto cíle navázaly na aktivity 
realizované v rámci cíle 1.4 zaměřeného na rozvoj infrastruktury cestovního ruchu. Mezi těmito aktivitami je 
třeba vyzdvihnout zejména rozsáhly projekt marketingové identity mikroregionu Bakovsko a města Bakov nad 
Jizerou, se kterým souvisí i zpracování nových webových stránek města a turistického webu (bakovsko.eu). Díky 
tomu projektu byla plněna převážná část opatření tohoto cíle: opatření zaměřené na podporu informačních 
služeb pro návštěvníky, opatření týkající se jednotné prezentace města navenek (naplňování marketingové 
strategie), opatření na podporu vzájemné spolupráce a výměny informací subjektů působících v cestovním 
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ruchu a opatření cílící na spolupráci s okolními obcemi, svazky apod. Částečně lze k tomuto projektu přiřadit i 
opatření zaměřené na rozvoj potenciálu zříceniny Zvířetice. Pro její rozvoj byla vykonána značná část aktivit, 
mezi nimiž lze uvést dílničky a další akce v TIC Zvířetice, činnost dobrovolníků na zřícenině (kompletní kultivace, 
úklid areálů atd.), Historický den na Zvířeticích, retro camping ve zřícenině atd. 

Prozatím nebyly realizovány projekty týkající se opatření na podporu rozvoje doplňkové infrastruktury 
cestovního ruchu.  Ke zlepšení otevřenosti městského úřadu investovalo město v roce 2019 do pořízení aplikace 
„Mobilní rozhlas“, která je dalším z komunikačních kanálů s občany města. Informuje o aktualitách a dění ve 
městě včetně informací z městského úřadu a umožňuje vkládat podněty občanů. V r. 2020 zavedl MěÚ online 
rezervační systém pro občany a dále zintenzivnil elektronickou komunikaci (nutné i v důsledku boje s pandemií 
Covid-19). V únoru 2021 byl spuštěn Dotazník spokojenosti klientů (na dobu 3 měsíců), který má sloužit 
prioritně pro zlepšení poskytovaných služeb ze strany MěÚ a pro sdělení požadavků a návrhů ze strany občanů. 

Plnění cíle: vysoké 

Cíl 2.4: Udržet vysokou úroveň kulturního a sportovního vyžití 

Hlavní opatření: 

 udržení a rozvoj nabídky v oblasti kultury a trávení volného času - rozvoj dalších kulturních, 

společenských a sportovních aktivit a podpora stávajících 

Popis plnění: 

Nabídku sportovních, volnočasových a kulturních akcí a aktivit ve městě lze označit za velmi bohatou a 
rozprostřenou do celého kalendářního roku. Aktivity jsou zaměřené na nejrůznějších cílové skupiny a 
organizované ve venkovních i vnitřních prostorách, a to jak ze strany města, tak nejrůznějších subjektů 
(Folklórní festival, Fryyfest, Mistrovství ČR v házené atd.). Celkově tak lze cíl vnímat jako vysoce plněný. 

Plnění cíle: vysoké 

Cíl 2.5: Rozvíjet podmínky sociální a zdravotní péče 

Hlavní opatření: 

 zachování a rozvoj funkční sítě služeb v oblasti zdravotnických a sociálních služeb 

 zvyšování kvality a dostupnosti péče o seniory vč. informovanosti o dostupných službách 

Popis plnění: 

V návaznosti na vybudování komunitního centra v r. 2019 realizovalo město informační kampaň za účelem 
přiblížení činnosti centra obyvatelstvu a průběžně informuje občany o činnosti tohoto centra, ale i jiných 
subjektů, a to prostřednictvím svých komunikačních kanálů. Dále začalo město pro komunikaci se svými občany 
používat mobilní rozhlas. Blízká spolupráce probíhá s DPS, v jehož prostorách byl nainstalován městský rozhlas. 
Dále probíhala intenzivní podpora/pomoc v době pandemie Covid-19. Mj. byla nastavena i lepší komunikace 
s PČR v rámci okresu.  

Plnění cíle: střední 

Cíl 2.6: Zajistit bezpečnost a zdraví obyvatel 

Hlavní opatření: 

 zpracování plánu prevence kriminality zahrnující mj. 

o zvýšení počtu strážníků a zavedení 

stálé služby městské policie 

o rozvoj spolupráce městské policie s 

Policií ČR 

o řešení problematiky ubytoven 

o podporu terénní protidrogové služby 

o zvýšení dopravní bezpečnosti 

Popis plnění: 

Plán prevence kriminality, jehož zpracování bylo hlavním opatřením cíle 2.6, nebyl ve sledovaném období 
zpracován. Nicméně dařilo se plnit dílčí aktivity, tj. v r. 2020 byl rozšířen počet městských strážníků o jednoho, 
dále byli i nadále využíváni asistenti na přechodech a na základě doporučení studie zklidnění dopravy ve městě 
byly ve městě provedeny dílčí změny dopravního značení, jejichž cílem bylo zklidnění dopravy a zvýšení 
bezpečnosti dopravy.  

Plnění cíle: nízké
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1.2 VYHODNOCENÍ – INDIKÁTORY 

V tabulce 1 je uveden přehled indikátorů stanovených pro jednotlivé cíle a jejich hodnoty za poslední tři roky 
plnění strategického plánu, tj. roky 2018–2020. U převážné většiny indikátorů nebyla stanovena cílová hodnota 
v horizontu strategického plánu (tj. r. 2028), nicméně byl stanoven optimální směr. Vyhodnocení indikátorů tak 
je provedeno zejména na základě plnění příslušného optimálního směru. Současně je vyjma kvantitativního 
vyhodnocení doplněno i textové ohodnocení, ve kterém je přihlédnuto k externím faktorům, které mohly 
plnění indikátorů, potažmo cílů, ovlivnit. 

U každého indikátoru je uvedeno plnění formou symbolu: = plněno zdárně,  = neplněno,  = plněno 

částečně, - = nelze vyhodnotit. Z celkového počtu indikátorů (tj. 29) bylo 15 neplněno, 6 plněno, 3 částečně 

plněny a 5 indikátorů nebylo možné vyhodnotit z důvodu nedostupnosti dat. Níže je slovně uvedeno plnění 
každého z indikátorů. 

Indikátor 

1. Kapacita a naplněnost ZŠ a MŠ  

Kapacita ZŠ a MŠ se měla zvyšovat, ve sledovaných letech však u MŠ došlo k poklesu kapacit, a to z důvodu 
potřeby podpůrných opatření u 5 dětí (počty dětí se v tomto případě snižují dle platné legislativy). Kapacita ZŠ 
se zvýšila přístavbou ze 460 žáků na 500 žáků.  

2. Existence tělocvičny ZŠ/sportovní haly  

Indikátor prozatím označen jako neplněný, avšak město již zadalo zpracování projektové dokumentace na 
zbudování tělocvičny ZŠ. 

3. Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras  

Ve sledovaných letech nebyl zbudován žádný nový úsek cyklostezky či cyklotrasy.  

4. Délka nově vybudovaných komunikací pro pěší  

Ve sledovaných letech nebyl zbudován žádný nový úsek komunikace pro pěší.  

5. Intenzita dopravy (kamionové dopravy) – 

Indikátor nelze vyhodnotit, jelikož nebyla dostupná relevantní data. 

6. Existence komunitního centra  

Indikátor zcela naplněn – komunitní centrum bylo zbudováno. 

7.  Počet budov s realizovaným bezbariérovým opatřením  

Indikátor je částečně plněn – ve sledovaném období byly upraveny 2 budovy za účelem zajištění 
bezbariérového přístupu. 

8. Počet ubytovacích zařízení ve městě  / 9. Počet stravovacích zařízení ve městě  

Ve sledovaném období poklesl počet ubytovacích, resp. stravovacích zařízení ve městě. Nicméně v tomto 
ohledu má město pouze omezené možnosti na ovlivnění. 

10. / 25. Návštěvnost vybraných zařízení ve městě  

Ačkoliv hodnoty tohoto indikátoru neměly jednoznačný trend (požadovaný směr byl rostoucí), lze celkově vývoj 
indikátoru hodnotit pozitivně, jelikož ve sledovaném období narostla návštěvnost o více než tři tisíce 
návštěvníků, a to navzdory epidemiologické situaci ovlivnivší přístup do zařízení cestovního ruchu. 

11. Počet objektů v majetku města s provedenou pasportizací  

Prozatím nevzrostl počet objektů v majetku města, které by měly provedenou pasportizaci. 

12. Počet rekonstruovaných budov v majetku města  

Ve sledovaných letech proběhly rekonstrukce celkem tří budov, což značí částečnou aktivitu ze strany města.  
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13. Výměra revitalizované plochy náměstí  

Ve sledovaném období nebyla provedena revitalizace náměstí. 

14. Výměra revitalizované plochy veřejných prostranství  

Ve sledovaném období nebyla provedena revitalizace veřejných prostranství. 

15. Počet a technický stav sportovišť  

Ve sledovaném období narostl počet sportovišť ve městě, což odpovídá nastavenému trendu. 

16. Počet metrů nově vybudované kanalizační sítě  / 17. Počet metrů nově vybudované vodovodní sítě  / 
18. Počet metrů nově vybudované elektrické rozvodné sítě  / 19. Podíl napojených domů na jednotnou 
veřejnou kanalizaci  

U těchto indikátorů hodnoty nevzrostly, což byl požadovaný směr. Nicméně tyto indikátory se v době 
zpracování vyhodnocení plnění strategického plánu naplňují.  

20. Hluková zátěž silnic 2. třídy  - 

Nelze posoudit plnění cíle, jelikož nebyla k dispozici dostupná data – hlukové měření probíhalo pouze na 
silnicích vyšších kategorií (dálnice D10). Celkově je možné zkonstatovat, že na ostatních silnicích je stejná 
hluková zátěž. 

21. Kvalita vody vodních toků  

Kvalita vody vodních toků se ve sledovaném období neustále zhoršovala. 

22. Zavedený monitoring černých skládek  

Monitoring černých skládek nebyl zaveden. 

23. Počet a kvalita aktivních podnikatelských subjektů působících ve městě – 

V době zpracování vyhodnocení strategického plánu nebyla dostupná data potřebná k vyhodnocení. 

24. Dosažená kvalita vzdělávání – 

V době zpracování hodnocení plnění strategického plánu nebyla k dispozici data, která by umožnila 
vyhodnocení tohoto indikátoru. 

26. Podíl financí vydaných z rozpočtu na sport a kulturu  – 

Podíl financí vydaných z rozpočtu na sport a kulturu se ve sledovaném období neustále klesal. Zde je však nutno 
upozornit na skutečnost, že v počátečním roce měření byla provedena značná investice města (do VČAS) a 
naopak v r. 2020 bylo čerpání prostředků na sport a kulturu omezeno vlivem stávající epidemiologické situace 
(COVID-19). 

27. Počet a struktura poskytovatelů zdravotních služeb ve městě  

Počet a struktura poskytovatelů zdravotních služeb ve městě byly ve sledovaném období zachovány, což 
odpovídalo požadovanému trendu, tj. zachovat stávající úroveň. 

28. Počet sociálních služeb poskytovaných na území města a počet jejich klientů  

Počet sociálních služeb poskytovaných na území města ve sledovaném období poklesl.  

29. Zpracovaný a naplňovaný plán prevence kriminality  

Ve sledovaném období nebyl zpracován plán prevence kriminality.  
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Tabulka 1 Plnění indikátorů Strategického plánu rozvoje města Bakov nad Jizerou pro období 2018–2028 

Přehled klíčových oblastí a cílů 
Optimální 

směr 
Počáteční hodnota 

(r. 2017) 

Hodnota v roce Cílová hodnota 

Plnění Klíčová 
oblast 

Cíl Indikátor 2018 2019 2020 2028 

1
: 

IN
V

ES
TI

Č
N

Í 

1.1 Zajistit dostupnost a 
rozvoj školství 

1. Kapacita a naplněnost ZŠ a MŠ ↑ 

kapacita MŠ/ZŠ: 180 
/ 460 
naplněnost MŠ/ZŠ: 
100 / 89 

180 / 460 
100 / 93 

180 / 460 
100 / 94 

180 / 500 
97 / 91 

Nenastavena 
 

2. Existence tělocvičny ZŠ/sportovní 
haly 

↓ Ne Ne Ne Ne Ano 
 

1.2 Zklidnit dopravu, zlepšit 
kvalitu dopravní sítě a řešit 
dopravní dostupnost města 

3. Délka nově vybudovaných 
cyklostezek a cyklotras 

↑  -  0 0 0 Nenastavena 
 

4. Délka nově vybudovaných 
komunikací pro pěší 

↑  -  0 0 0 Nenastavena 
 

5. Intenzita dopravy (kamionové 
dopravy) 

Monitorovat 1135 / 172 / 10 149 1292 / 363 / 10 045 1292 / 363 / 10 045 1292 / 363 / 10 045 Monitorovat - 

1.3 Zlepšit podmínky pro 
společenský život 

6. Existence komunitního centra Ano Ne Ne Ano Ano Ano 
 

7.  Počet budov s realizovaným 
bezbariérovým opatřením 

↑ 0 0 2 0 Nenastaveno 
 

1.4 Rozvíjet infrastrukturu 
cestovního ruchu 

8. Počet ubytovacích zařízení ve 
městě 

↑ 6 5 5 5 Nenastaveno 
 

9. Počet stravovacích zařízení ve 
městě 

↑ 10 8 6 6 Nenastaveno 
 

10. Návštěvnost vybraných zařízení 
ve městě 

↑ 15 318 12 256 15 807 15 736 Nenastaveno 
 

1.5 Zlepšit fyzický vzhled 
města a zajistit efektivní 

správu s městským 
majetkem 

11. Počet objektů v majetku města s 
provedenou pasportizací 

↑ 5 0 0 0 Nenastaveno 
 

12. Počet rekonstruovaných budov 
v majetku města 

↑ 0 0 2 1 Nenastaveno 
 

13. Výměra revitalizované plochy 
náměstí 

↑ 0 0 0 0 Nenastaveno 
 

14. Výměra revitalizované plochy 
veřejných prostranství 

↑  -  1009 m2 289 m2 0 m2 Nenastaveno 
 

15. Počet a technický stav 
sportovišť 

↑ 21 26 27 27 Nenastaveno 
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1.6 Modernizovat a rozšířit 
technickou infrastrukturu 

16. Počet metrů nově vybudované 
kanalizační sítě 

↑  -  0 0 0 Nenastaveno 
 

17. Počet metrů nově vybudované 
vodovodní sítě 

↑  -  0 0 0 Nenastaveno 
 

18. Počet metrů nově vybudované 
elektrické rozvodné sítě 

↑  -  0 0 0 Nenastaveno 
 

19. Podíl napojených domů na 
jednotnou veřejnou kanalizaci 

↑  -  68 % 68 % 68 % Nenastaveno 
 

1.7 Zlepšit stav životního 
prostředí a péči o zeleň 

20. Hluková zátěž silnic 2. třídy ↑  -  
50-55 Db/50-55 

Db/50-55 Db 
50-55 Db/50-55 

Db/50-55 Db 
50-55 Db/50-55 

Db/50-55 Db 
Nenastaveno - 

21. Kvalita vody vodních toků ↑ I.-II./II./III. II./III./III. III./III./IV. 
Údaj za r. 2020 není 

k dispozici. 
I./I./I. 

 

22. Zavedený monitoring černých 
skládek 

↑ Ne Ne Ne Ne Ano 
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2.1 Rozvíjet prostředí pro 
rozvoj ekonomické aktivity 

23. Počet a kvalita aktivních 
podnikatelských subjektů 
působících ve městě 

↑  -  Neměřeno Neměřeno Neměřeno Nenastaveno - 

2.2 Rozvíjet vzdělávací 
aktivity 

24. Dosažená kvalita vzdělávání Monitorovat  -  Neměřeno Neměřeno Neměřeno Monitorovat - 

2.3 Zefektivnit rozvoj 
cestovního ruchu 

25. Návštěvnost vybraných zařízení 
ve městě  

↑ 15 318 12 256 15 807 15 736 Nenastaveno 
 

2.4 Udržet vysokou úroveň 
kulturního a sportovního 

vyžití 

26. Podíl financí vydaných z 
rozpočtu na sport a kulturu 

↑  -  6,4 % * 4,1 % 2,2 % Nenastaveno - 

2.5 Rozvíjet podmínky pro 
sociální a zdravotní péči 

27. Počet a struktura poskytovatelů 
zdravotních služeb ve městě 

↔ 7 7 7 7 7 
 

28. Počet sociálních služeb 
poskytovaných na území města a 
počet jejich klientů 

↑ 71 71 64 61 Nenastaveno 
 

2.6 Zajistit bezpečnost a 
zdraví obyvatel 

29. Zpracovaný a naplňovaný plán 
prevence kriminality 

Ano Ne  Ne Ne Ne Ano 
 

Pozn. *Dáno významnou investiční aktivitou u chatek ve VČAS. Vysvětlivky k plnění: = plněno zdárně,  = neplněno,  = plněno částečně, - = nelze vyhodnotit 
Zdroj: interní data města Bakov nad Jizerou, 2021 


