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1. Úvod 
Akční plán je dynamickým dokumentem, tedy dokumentem, s nímž je neustále pracováno, jež podléhá 

monitoringu plnění a hodnocení vazby na strategický plán a realizaci příspěvku jednotlivých akcí 

k dosahování jeho cílů. V rámci práce s akčním plánem (monitoring, hodnocení) je tak např. vhodné 

zaznamenat, které záměry již byly naplněny. Dále je potřeba sledovat, zda například není naplňování 

některých záměrů opomíjeno a zpožďováno. 

Stejně tak se jedná o dokument, který je v pravidelných i nepravidelných intervalech aktualizován, 

doplňován a upřesňován tak, aby zůstala zachována jeho hlavní funkce - tedy aby byl stále aktuálním 

a s dalšími dokumenty a politikami města provázaným nástrojem implementace strategického plánu.  

Akční plán města Červený Kostelec (jeho aktualizovaná struktura), byl jako příloha aktualizovaného 

Strategického plánu města Červený Kostelec pro období 2021-2028, schválen zastupitelstvem města 

Červený Kostelec dne  ………………………………………. usnesením č. …………………………………..  
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2. Přehled priorit, oblastí a opatření strategického plánu města 

S ohledem na fakt, že akční plán a jeho jednotlivé součásti (aktivity/projekty) jsou bezprostředně 

navázány na návrhovou část strategického plánu, jeho strukturu, priority a opatření a vzhledem 

k tomu, že jednotlivé projekty v akčním plánu bezprostředně přispívají k plnění jednotlivých 

specifických cílů SP, je na úvod zařazena přehledná tabulka priorit a opatření strategického plánu. 

Tabulka: Přehled priorit, oblastí a opatření strategického plánu (aktualizace SP 2021) 

Priorita Oblast Opatření 

1
. I

n
fr

as
tr

u
kt

u
ra

 a
 ž

iv
o

tn
í 

p
ro

st
ře

d
í 

1.1.   
Doprava a 
komunikace 

1.1.1 Zlepšení stavu komunikací 

1.1.2 Snížení negativních vlivů dopravy na život ve městě 

1.1.3 Bezpečnost dopravy 

1.2.  
Technická 
infrastruktura 

1.2.1 Modernizace a dobudování sítí základní technické 
infrastruktury 

1.3.   
Životní prostředí 

1.3.1 Ekologické zátěže a separace odpadu 

1.3.2 Modrozelená infrastruktura města 

1.3.3 Environmentální vzdělávání a povědomí obyvatel 

2
. H

o
sp

o
d

ář
sk

ý 
ro

zv
o

j m
ěs

ta
 

2.1.  
Zaměstnanost 

2.1.1 Zaměstnanost 

2.2.  
Podpora podnikání 
ve městě 

2.2.1 Podnikatelská infrastruktura 

2.2.2 Atraktivní podnikatelské prostředí, vč. služeb a 
maloobchodu 

2.2.3 Cestovní ruch 

3
.  

 K
va

lit
n

í ž
iv

o
t 

ve
 m

ě
st

ě
 

3.1. Občanská  
vybavenost a 
prostředí města 

3.1.1 Kvalitnější a přívětivější veřejný prostor 

3.2. 
Veřejné  
služby 

3.2.1 Sociální služby 

3.2.2 Školství 

3.2.3 Bezpečnost ve městě 

3.3. 
Dostupné bydlení 

3.3.1 Příprava lokalit pro bytovou výstavbu 

3.3.2 Zvyšování kvality a dostupnosti podporovaného bydlení 

3.3.3 Údržba a zlepšení bytového fondu 

3.4. 
Kultura,  
sport a  
volný čas 

3.4.1 Kulturní a společenský život města 

3.4.2 Sportovní, volnočasové a další obecně prospěšné aktivity  

4
.  

 
Sp

rá
va

 

m
ě

st
a 

4.1. Strategické 
řízení města 

4.1.1 Strategické řízení města 

4.2. Otevřený úřad 4.2.1 Otevřený úřad 
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3. Přehled projektových záměrů/aktivit v jednotlivých prioritních osách  

3.1. Prioritní osa 1: Infrastruktura a životní prostředí 

STRATEGICKÝ CÍL PO 1:  Zdravé město vybavené infrastrukturou pro kvalitní život i podnikání 

Číslo 
aktivity 

Aktivita /projekt Stav připravenosti 
Nositel / 

zodpovědnost 
Termín 

realizace 

Předběžné 
náklady 

(v tis. Kč) 

Možné 
zdroje 

financování* 

Cíl do roku 
2028 

Hodnocení  

 1.1.1 Zlepšení stavu komunikací 

1.1.1.1          

1.1.1.2          

1.1.1.3          

 1.1.2 Snížení negativních vlivů dopravy na život ve městě 

1.1.2.1          

1.1.2.2          

1.1.2.3          

 1.1.3 Bezpečnost dopravy 

1.1.3.1          

1.1.3.2          
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 1.2.1 Modernizace a dobudování sítí základní technické infrastruktury 

1.2.1.1          

1.2.1.2          

1.2.1.3          

 
1.3.1 Ekologické zátěže a separace odpadu 

1.3.1.1          

1.3.1.2          

1.3.1.3          

 1.3.2 Modrozelená infrastruktura města 

1.3.2.1          

1.3.2.2          

1.3.2.3          

 1.3.3 Environmentální vzdělávání a povědomí obyvatel 

1.3.3.1          

1.3.3.2          

1.3.3.3          

* jedná se pouze o prvotní nástin, pro každou akci je třeba posuzovat a hledat možnosti externího financování individuálně 
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3.2. Prioritní osa 2: Hospodářský rozvoj města 

Strategický cíl PO 2:   Červený Kostelec jako atraktivní lokalita pro podnikatele a investory a atraktivní destinace cestovního ruchu 

Číslo 
aktivity 

Aktivita/projekt 
Stav 

připravenosti 
Nositel/      

zodpovědnost 
Termín 

realizace 

Předběžné 
náklady 

(v tis. Kč) 

Možné zdroje 
financování* 

 

Cíl do roku 
2028 

 

Hodnocení  

 2.1.1 Zaměstnanost 

2.1.1.1          

2.1.1.2          

2.1.1.3          

 2.2.1 Podnikatelská infrastruktura 

2.2.1.1          

2.2.1.2          

2.2.1.3          

 2.2.2 Atraktivní podnikatelské prostředí, vč. služeb a maloobchodu 

2.2.2.1          

2.2.2.2          

2.2.2.3          
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2.2.3 Cestovní ruch 

2.2.3.1          

2.2.3.2          

2.2.3.3          

* jedná se pouze o prvotní nástin, pro každou akci je třeba posuzovat a hledat možnosti externího financování individuálně  



Strategický plán města Červený Kostelec 2021 - 2028 

Akční plán  11 

3.3. Prioritní osa 3: Kvalitní život ve městě 

Strategický cíl PO 3: Červený Kostelec - příjemné a bezpečné místo k bydlení a aktivnímu životu 

Číslo 
aktivity 

Aktivita/projekt 
Stav 

připravenosti 
Nositel/      

zodpovědnost 
Termín 

realizace 

Předběžné 
náklady 

(v tis. Kč) 

Možné zdroje 
financování* 

 

Cíl do roku 2028 

 

Hodnocení  

 3.1.1 Kvalitnější a přívětivější veřejný prostor 

3.1.1.1          

3.1.1.2          

3.1.1.3          

 3.2.1 Sociální služby 

3.2.1.1          

3.2.1.2          

3.2.1.3          

 3.2.2 Školství 

3.2.2.1          

3.2.2.2          

3.2.2.3          
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3.2.3 Bezpečnost ve městě 

3.2.3.1          

3.2.3.2          

3.2.3.3          

 3.3.1 Příprava lokalit pro bytovou výstavbu 

3.3.1.1          

3.3.1.2          

3.3.1.3          

 3.3.2 Zvyšování kvality a dostupnosti podporovaného bydlení 

3.3.2.1          

3.3.2.2          

3.3.2.3          

 3.3.3 Údržba a zlepšení bytového fondu 

3.3.3.1          

3.3.3.2          

3.3.3.3          

 3.4.1 Kulturní a společenský život města 

3.4.1.1          

3.4.1.2          
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 3.4.2 Sportovní, volnočasové a další obecně prospěšné aktivity 

3.4.2.1          

3.4.2.2          

3.4.2.3          

* jedná se pouze o prvotní nástin, pro každou akci je třeba posuzovat a hledat možnosti externího financování individuálně 
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3.4.  Prioritní osa 4: Správa města 

Strategický cíl PO 4:     Efektivní a transparentní výkon samosprávy města  

Číslo 
aktivity 

Aktivita/projekt 
Stav 

připravenos
ti 

Nositel/      
zodpověd

nost 

Termín 
realizace 

Předběžné 
náklady 

 (v tis. Kč) 

Možné 
zdroje 

financování* 

 

Cíl do roku 2028 

 

Hodnocení  

 4.1.1 Strategické řízení města 

4.1.1.1          

4.1.1.2          

4.1.1.3          

 4.2.1 Otevřený úřad 

4.2.1.1          

4.2.1.2          

4.2.1.3          

* jedná se pouze o prvotní nástin, pro každou akci je třeba posuzovat a hledat možnosti externího financování individuálně 


