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1 ÚVOD A METODIKA 

Strategie byla zpracovaná s využitím kombinace expertní a komunitní metody. Klíčové oblasti byly zvoleny v návaznosti 
na předchozí strategický plán. Vize byla tvořena na jednání pracovní skupiny. První verze návrhu cílů byly vytvořeny 
zpracovatelem a byly diskutovány na setkání pracovní skupiny. Obsahové zaměření jednotlivých klíčových oblastí, cílů a 
definování opatření bylo provedeno na jednání pracovní skupiny ze strany jejích členů, zpracovatelem byla tato jednání 
facilitována a zajištěna následná formulace a strukturování získaných podnětů do finálního dokumentu. Před finalizací 
této části strategického dokumentu proběhlo veřejné projednání, kde měla veřejnost možnost uplatnit své návrhy, které 
se v relevantních případech také odrazily v návrhové části. 

Návrhová část strategického plánu vychází z výstupů analytické části, které byly zpracovány na základě dostupných 
statistických i textových zdrojů a informací, které vyplynuly z realizovaných řízených rozhovorů s místními aktéry, 
veřejných projednání a jednání pracovní skupiny. Návrhová část je uspořádána od obecné úrovně až po konkrétní dílčí 
projekty/aktivity. Návrhová část obsahuje vizi, klíčové oblasti, formulaci cílů včetně návrhu opatření a indikátorů k měření 
plnění cílů (obrázek 1). 

Obrázek 1 Struktura strategické části SPRM Bakov nad Jizerou 
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2 NÁVRHOVÁ ČÁST 

Zastřešujícím rámcem celé strategie je vize, která popisuje budoucí stav, kterého chce město dosáhnout. Zvolené vize 
dosáhne město naplněním strategických cílů, tj. prostřednictvím smysluplných projektů přispívajících k dosažení těchto 
cílů. Rozvojová vize města je následující: 

„Bakov nad Jizerou – rozcestí středního Pojizeří 

• Atraktivní klidné místo pro rodiny s vysokou kvalitou života, životního prostředí, sportu a kultury  
a perspektivou rozvoje. 

• Křižovatka cestovního ruchu mezi Českým rájem a Máchovým krajem.“ 

Na vizi následně navazují další výstupy návrhové části. Návrh strategie je členěn do dvou klíčových oblastí a ty následně 
do 13 cílů. První pilíř je zaměřen na investiční projekty a druhý pilíř cílí na neinvestiční aktivity. Pro první je stanoveno 
celkem 7 cílů, pro druhý pilíř 6 cílů (viz níže). 

Návrhová část strategického plánu pro období 2021–2031 byla sestavena na základě návrhové části strategického plánu 
pro období 2018-2028, resp. byla provedena její aktualizace. Revize návrhové části byla provedena na základě 
vyhodnocení plnění strategického plánu v období 2018–2021 a byla zkonzultována se zadavatelem a korespondenční 
cestou se k ní mohly vyjádřit i oslovené subjekty/osoby (spolky, příspěvkové organizace atd.).  

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 
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KLÍČOVÁ OBLAST 1: INVESTIČNÍ 

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 (vč. odborných učeben  

a zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol, školní kuchyně  

a zahrady) 

 vybudování tělocvičny ZŠ/sportovní haly 

Předpoklady a rizika 
 dostatek finančních prostředků na realizaci aktivit 

 demografický vývoj 

 

Zodpovědná osoba 

 

Městský úřad Bakov nad Jizerou 

 

Partneři 

ZŠ Bakov nad Jizerou 
MŠ Bakov nad Jizerou 
MŠ Tymiška Bakov nad Jizerou 
Zástupci spolků 

Indikátory cíle 
1. Kapacita a naplněnost ZŠ a MŠ 
2. Existence tělocvičny ZŠ/sportovní haly 

 

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 a mobiliáře pro 
cyklistickou dopravu 

 realizace drobných opatření a stavebních úprav zvyšující bezpečnost  
a odstraňující bariérovosti v pěší a cyklistické dopravě 

 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) 

 

 
Předpoklady a rizika 

 vlastnictví pozemků 

 finanční nákladnost projektů 

 dostatek finančních prostředků města 

 zájem ze strany podnikatelů 
 platná legislativa 

Zodpovědná osoba Městský úřad Bakov nad Jizerou 

 
 

Partneři 

Podnikatelé 
Ředitelství silnic a dálnic 
Středočeský kraj 
Sousední města a obce 
Ministerstvo dopravy 

 
Indikátory cíle 

3. Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras 
4. Délka nově vybudovaných komunikací pro pěší 
5. Intenzita dopravy (kamionové dopravy) 



 
 

1.3 ZAJISTIT PODMÍNKY PRO SPOLEČENSKÝ ŽIVOT 

 

Hlavní opatření 

 podpora činnosti komunitního centra 

 pokračování v realizaci bezbariérových úprav veřejného prostoru a budov  

 doplňování veřejného prostoru mobiliářem pro seniory (ergonomické lavičky, …) 

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

 dovybavení veřejného prostoru o drobná sportoviště a mobiliář 

 budování a zkapacitnění objektů základní i doplňkové občanské vybavenosti 
s ohledem na potřeby potenciálních uživatelů 

Předpoklady a rizika  dostatek finančních prostředků na realizaci aktivit 

Zodpovědná osoba Městský úřad Bakov nad Jizerou 

Partneři Místní spolky 

Indikátory cíle 
6. Existence komunitního centra 
7. Počet budov s realizovaným bezbariérovým opatřením 

 

1.4 ROZVÍJET INFRASTRUKTURU CESTOVNÍHO RUCHU 

 
 

 
Hlavní opatření 

 podpora rozvoje a zkvalitňování infrastruktury cestovního ruchu 

 podpora rozvoje doprovodné infrastruktury cestovního ruchu 

 rozvoj Volnočasového areálu, včetně koupání 

 zbudování informačního centra na náměstí 

 rozvoj naučných stezek a turistických tras 

 statické zajištění zříceniny Zvířetice 

 
Předpoklady a rizika 

 zájem ze strany podnikatelů 

 zájem ze strany návštěvníků a turistů města 
 dostatek destinací cestovního ruchu 

Zodpovědná osoba Městský úřad Bakov nad Jizerou 

 
Partneři 

Podnikatelé 
Klub českých turistů 
Středočeský kraj 
Ministerstvo kultury 

 
Indikátory cíle 

8. Počet ubytovacích zařízení ve městě 
9. Počet stravovacích zařízení ve městě 
10. Návštěvnost vybraných zařízení ve městě 
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1.5 ZLEPŠIT FYZICKÝ VZHLED MĚSTA A ZAJISTIT EFEKTIVNÍ SPRÁVU MĚSTSKÉHO MAJETKU 

 
 
 

 
Hlavní opatření 

 revitalizace náměstí 

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

 řešit nedostatečnou připravenost pozemků pro výstavbu rodinných domů 

 pasportizace majetku města 

 pomoc při ochraně památek/majetku města 

 modernizace a budování sportovní infrastruktury 

 revitalizace/úprava veřejných prostranství 

 rekonstrukce požárních zbrojnic, pořízení požární techniky, revitalizace  

a vybudování umělých zdrojů požární vody 

Předpoklady a rizika 
 dostatek finančních prostředků na realizaci uvedených aktivit 

 limity územního plánu 

 pokles objemu dotačních prostředků z ESIF v období 2021+ 

Zodpovědná osoba Městský úřad Bakov nad Jizerou 

Partneři 
Osadní výbory 
Místní spolky 

 
 

Indikátory cíle 

11. Počet objektů v majetku města s provedenou pasportizací 
12. Počet rekonstruovaných budov v majetku města 
13. Výměra revitalizované plochy náměstí 
14. Výměra revitalizované plochy veřejných prostranství 
15. Počet a technický stav sportovišť 

 

1.6 MODERNIZOVAT A ROZŠÍŘIT TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 
 

Hlavní opatření 

 řešení zápachu z ČOV 

 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) 

 modernizace veřejného osvětlení (i s ohledem na úspory energie) 

Předpoklady a rizika 
 dostatek finančních prostředků na modernizaci a rozšíření technické 

infrastruktury 

Zodpovědná osoba Městský úřad Bakov nad Jizerou 

 
Partneři 

VaK a.s. 
ČEZ a.s. 
ŠKODA Auto a.s. 

 
Indikátory cíle 

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 
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1.7 ZLEPŠIT STAV ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PÉČI O ZELEŇ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hlavní opatření 

 realizace aktivit k minimalizaci znečišťování ovzduší (vč. podpory ekologizace 

vytápění domácností) 

 realizace aktivit k minimalizaci světelného znečištění 

 realizace aktivit k minimalizaci 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 černých skládek 

 řešení odplavování ornice 

 zajištění čistoty vodních toků vč. jejich okolí 

 zlepšení kvality vody v přírodní vodní nádrži ve Volnočasovém areálu 

 
Předpoklady a rizika 

 legislativa 

 dostatek finančních prostředků 
 zájem ze strany vlastníků 
 vlastnické vztahy na dotčených pozemcích 

Zodpovědná osoba Městský úřad Bakov nad Jizerou 

 
Partneři 

Podnikatelé 
Zemědělci 
Správci vodních toků 
COMPAG s.r.o. 
ZŠ Bakov nad Jizerou 
MŠ Bakov nad Jizerou 

 

Indikátory cíle 
20. Hluková zátěž silnic 2. třídy 
21. Kvalita vody vodních toků 
22. Zavedený monitoring černých skládek 



 
 

KLÍČOVÁ OBLAST 2: NEINVESTIČNÍ 

2.1 ROZVÍJET PROSTŘEDÍ PRO ROZVOJ EKONOMICKÉ AKTIVITY 

 

 
Hlavní opatření 

 rozvoj systematické spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem za účelem 

sladění představ o rozvoji místní ekonomiky, odstraňování překážek rozvoje apod. 

 podpora maloobchodníků a poskytovatelů služeb – vytváření podmínek pro rozvoj 

komerční občanské vybavenosti 

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

 

 
Předpoklady a rizika 

 zájem podnikatelů o realizaci činnosti ve městě 

 zájem obyvatel o využívání služeb místních podnikatelů 

 vznik průmyslových zón v okolí města 

 dopravní situace a obslužnost města 

Zodpovědná osoba Městský úřad Bakov nad Jizerou 

Partneři 
Podnikatelé 
Média 

Indikátory cíle 23. Počet a kvalita aktivních podnikatelských subjektů působících ve městě 

 

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 

 rozvoj motivačních programů pro pedagogy MŠ a ZŠ (např. odměny za volnočasové 
aktivity) 

 podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (IT, polytechnická výchova 
apod.), mj. v oblasti speciální pedagogiky (související s nárůstem počtu dětí se 
speciálními vzdělávacími potřebami – inkluze) 

 průběžný monitoring pohybu obyvatel se záměrem včasné predikce poptávky po 
kapacitách MŠ a ZŠ 

 posílení nabídky služeb sociální prevence pro mládež a rodiny 

 
Předpoklady a rizika 

 zájem o alternativní směr vzdělávání a celoživotní vzdělávání 

 zájem o spolupráci ze strany rodičů 

 podmínky ve školství 

 epidemiologická situace 

 dostatek finančních prostředků města  

Zodpovědná osoba Městský úřad Bakov nad Jizerou 

 
 

Partneři 

ZŠ Bakov nad Jizerou 
MŠ Bakov nad Jizerou 
Městská knihovna 
Muzeum Bakovska 
Zájmové a sportovní organizace 

Indikátory cíle 24. Dosažená kvalita vzdělávání 
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2.3 ZEFEKTIVNIT ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU 

 
 
 

 
Hlavní opatření 

 podpora informačních služeb pro návštěvníky 

 podpora vzájemné spolupráce a výměny informací subjektů působících v 
cestovním ruchu 

 podpora rozvoje doprovodné infrastruktury cestovního ruchu 

 posílení spolupráce s okolními obcemi, svazky apod. 

 zlepšení otevřenosti městského úřadu 

 naplňování marketingové strategie města 

 pokračování v rozvoji potenciálu zříceniny Zvířetice 

Předpoklady a rizika 

 dostatek finančních prostředků na podporu cestovního ruchu 

 zájem podnikatelů o spolupráci a rozvoj jejich činnosti 

 zájem návštěvníků 

 ekonomická situace 

 epidemiologická situace 

Zodpovědná osoba 
 

Městský úřad Bakov nad Jizerou 

 
 

 
Partneři 

Podnikatelé 
Okolní obce, svazky 
Turistické a související organizace a spolky 
Turistické informační centrum Zvířetice 
Městská knihovna 
Muzeum Bakovska 
Středočeský kraj 

Indikátory cíle 25. Návštěvnost vybraných zařízení ve městě (shoda s indikátorem č. 11) 

 

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 

 podpora modernizace, pořízení a doplnění technologií a dalšího vybavení spolků 
a zájmových organizací  

 vyhledávání vnějších zdrojů k systematickému spolufinancování volnočasového 
vzdělávání a aktivního trávení volného času (sponzoři, ESIF, …) 

 zapojování seniorů do organizace volnočasových aktivit 
 

Předpoklady a rizika 
 dostatek finančních prostředků na realizaci akcí 

 aktivita ze strany spolků a ostatních subjektů 

 zájem obyvatel a návštěvníků o realizaci akcí 

 získání vnějších finančních zdrojů na vybrané aktivity 

Zodpovědná osoba Městský úřad Bakov nad Jizerou 

 
 

 
Partneři 

Podnikatelé 
Okolní obce, svazky 
Turistické a související organizace a spolky  
Zájmová sdružení a spolky a sportovní organizace 
Turistické informační centrum Zvířetice 
Městská knihovna 
Muzeum Bakovska 
Středočeský kraj 

Indikátory cíle 26. Podíl financí vydaných z rozpočtu města na sport a kulturu 



11 

 

2.5 ROZVÍJET PODMÍNKY PRO SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ PÉČI 

 
Hlavní opatření 

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

 zvyšování kvality a dostupnosti péče o seniory  

 systém pravidelného, aktualizovaného informování obyvatel města o nabídce 
sociálních služeb s využitím různých informačních kanálů  

 průběžný monitoring potřeb obyvatel (zejm. seniorů) na území města a 
zpracování analýz za účelem zjištění poptávky po sociálních službách (zejména 
pro seniory) 

 podpora dobrovolnictví a komunitní spolupráce 

 

Předpoklady a rizika 
 legislativní podmínky financování sociální péče 

 demografické stárnutí 

 dostatek finančních prostředků 

 fungující spolupráce s okolními obcemi  

 epidemiologická situace způsobující přetížení zdravotnických zařízení a nejisté 
finanční krytí 

Zodpovědná osoba Městský úřad Bakov nad Jizerou 

Partneři 
 

Poskytovatelé sociálních a zdravotnických služeb 

Indikátory cíle 
27. Počet a struktura poskytovatelů zdravotních služeb ve městě 
28. Počet sociálních služeb poskytovaných na území města a počet jejich klientů 

 

2.6 ZAJISTIT BEZPEČNOST A ZDRAVÍ OBYVATEL 

 
 

 
Hlavní opatření 

 zpracování plánu prevence kriminality zahrnující mj. 
 zvýšení počtu strážníků a zavedení stálé služby městské policie 
 rozvoj spolupráce městské policie s Policií ČR 
 řešení problematiky ubytoven 
 podporu terénní protidrogové služby 
 zvýšení dopravní bezpečnosti 

 
Předpoklady a rizika 

 legislativa v oblasti řešení problematiky ubytoven 

 finanční prostředky na provoz městské policie 

Zodpovědná osoba Městský úřad Bakov nad Jizerou 

Partneři 
Městská policie Bakov nad Jizerou 
Policie ČR 

Indikátory cíle 29. Zpracovaný a naplňovaný plán prevence kriminality 

 

 


