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1. ÚVOD - POŘÍZENÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU

Zastupitelstvo města na svém 7. zasedání dne 13. 12. 2007 schválilo druhý Strategický plán 
rozvoje města Poličky na období let 2008 - 2013. 
Vzhledem ke končícímu období platnosti Strategického plánu rozvoje města Poličky byly 
aktualizovány jednotlivé kapitoly, cíle a záměry tak, aby mohl vzniknout nový strategický 
dokument, který bude v souladu se strategií rozvoje Pardubického kraje a současně bude 
zdůrazňovat vlastní priority a problémy. Strategický plán města Poličky je v souladu 
s Programem rozvoje Pardubického kraje a definuje potřeby našeho města.

Jádrem strategického plánu je stanovení oblastí stěžejních zájmů našeho města s tím, že jsou 
u každé z oblastí definovány priority, opatření, případně aktivity, jejichž prostřednictvím se 
má realizovat rozvoj a správa města Poličky, jakožto města atraktivního pro život svých 
obyvatel i jeho návštěvníků. 
U každé priority jsou uvedena konkrétní opatření nezbytná k realizaci žádoucích procesů a 
postupů. Realizace aktivit pak ve svém důsledku přinese v delším časovém horizontu 
dosažení záměru.

Tento dokument je otevřený, aktivní a reagující na společenskou a hospodářskou situaci 
města. 

2. STRATEGIE PARDUBICKÉHO KRAJE

Pardubický kraj přijal 15. 12. 2011 strategický dokument „Program rozvoje Pardubického 
kraje“ (PRK). Program rozvoje územního obvodu kraje je základním střednědobým 
koncepčním dokumentem kraje. Jedním z jeho průřezových úkolů je zformulovat rozvojové 
aktivity kraje na období pěti let tak, aby co nejúčinněji přispívaly k vyváženému a 
udržitelnému rozvoji územního obvodu kraje, který vymezuje celkovou orientaci kraje 
ve střednědobém časovém horizontu. Aktualizovaný Program rozvoje Pardubického kraje je 
zpracován pro období let 2012 – 2016 s výhledem do roku 2020.

Vize Pardubického kraje:
Pardubický kraj – rozvojově vyrovnaný kraj s vysokou kvalitou života zohledňující potřeby 
místních obyvatel, stabilní a prosperující ekonomikou fungující na principech udržitelného 
rozvoje, zdravým životním prostředím a efektivně fungující správou svého koordinovaného 
území.

Motto Pardubického kraje: 
Pardubický kraj – dynamický a rozvážný

Kraj si stanovil 4 základní rozvojové priority:
a) Kvalitní lidské zdroje
b) Konkurenceschopná ekonomika
c) Zdravé životní prostředí
d) Koordinovaný prostorový rozvoj kraje

V rámci PRK jsou nastaveny priority, opatření a aktivity tak, aby na jedné straně co 
nejefektivněji směřovaly k zajištění (zejména obligatorních) veřejných služeb ze strany kraje, 
na druhé straně vytvářely co nejvhodnější podmínky pro život a podnikání.
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2. 1. STRATEGICKÉ CÍLE PARDUBICKÉHO KRAJE:

A. Kvalitní lidské zdroje

 Zlepšit podmínky pro vzdělávání obyvatel v souvislosti s jejich životním cyklem a 
zvýšit jejich uplatnitelnost na trhu práce.

 Zajistit adekvátní kvality zdravotních zařízení a sociálních služeb a jejich dostupnost 
pro všechny skupiny obyvatel.

 Rozšířit a zkvalitnit nabídku aktivit pro organizované i neorganizované trávení 
volného času.

B. Konkurenceschopná ekonomika

 Dosáhnout nadprůměrného růstu HDP mezi kraji v ČR. Posílit výzkumný a inovační 
potenciál uvnitř jednotlivých ORP a celkovou ekonomickou výkonnost kraje.

 Efektivně využívat potenciál kraje v oblasti rozvoje udržitelného cestovního ruchu.
 Posílit využití příznivé geografické polohy kraje jako důležité spojnice mezi územím 

Čech a severní i jižní částí Moravy.
 Zajistit adekvátní dopravní obslužnost všech území kraje.

C. Zdravé životní prostředí

 Zajistit šetrné hospodaření v souvislosti s rozrůstáním infrastruktury v území a 
zachovat krajinný ráz vybraných regionů.

 Dosáhnout vyššího stupně napojení jednotlivých území kraje, zejména jeho 
okrajových částí, na základní technickou infrastrukturu a rozvoj komplexní péče 
o povrchové i podzemní vody.

 Adekvátně a objektivně chránit a zvyšovat kvalitu jednotlivých složek životního
prostředí v kraji zejména v postižených lokalitách.

 Efektivně zajišťovat ochranu a bezpečnost obyvatelstva a včasnou pomoc v případě
mimořádných událostí a krizových situací.

D. Koordinovaný prostorový rozvoj kraje

 Koordinovat rozvoj systému osídlení kraje, včetně funkčního využití území a snižovat
disparity posilováním problémových území při respektování jejich přírodních a
kulturních hodnot.

 Snížit socioekonomické rozdíly v návaznosti na sociodemografické ukazatele mezi
jednotlivými částmi kraje (ORP).

 Budovat silné partnerské vztahy rozvojových aktérů s důrazem na využití místního 
potenciálu při rozvoji území kraje v souladu s principy udržitelného rozvoje.

 Zefektivnit čerpání dotací do kraje a všech jeho regionů.

V dokumentu PRK jsou ke každému cíli stanovena konkrétní opatření, která pomohou cíle 
dosáhnout.
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3. STRATEGIE MĚSTA POLIČKY

3.1. VIZE MĚSTA POLIČKY

Město Polička dlouhodobě zajistí a bude udržovat postavení:

- bezpečného transparentního a komunikujícího města s širokým spektrem kvalitních 
služeb

- malebného města přívětivého k turistům, města s bohatou historií a udržovanými 
památkami

- města s nabídkou perspektivního zaměstnání, kvalitního vzdělávání, dostupného 
bydlení a výborných možností pro volnočasové aktivity

- přirozeného centra regionu (obce s rozšířenou působností, Mikroregion Poličsko).

3.2. STRATEGICKÉ ZÁMĚRY A CÍLE MĚSTA POLIČKY

- učinit město přitažlivé pro turisty a další návštěvníky
- podporou podnikání vytvářet podmínky pro hospodářský růst města
- zachovat a zvelebovat kvalitní životní prostředí
- zvyšovat životní úroveň a kvalitu života obyvatel města
- podporovat činnost vzdělávacích a kulturních institucí
- podporovat pozitivní a veřejnosti prospěšné aktivity neziskového sektoru.

4. STRUKTURA ROZVOJOVÝCH OBLASTÍ

Srovnání strategických cílů Pardubického kraje s rozvojovými oblastmi města Poličky

PARDUBICKÝ KRAJ POLIČKA

1. Kvalitní lidské zdroje G - Rozvoj vzdělávání
I - Zdravotnictví a sociální politika
C - Kulturní dědictví, cestovní ruch a využití 
volného času

2. Konkurenceschopná ekonomika A - Technická infrastruktura
D - Rozvoj podnikání
C - Cestovní ruch
K - Doprava
H - Lesnictví

3. Zdravé životní prostředí A - Technická infrastruktura
F - Životní prostředí a energetika
H - Lesnictví

Přitažlivé bezpečné město s vysokou kvalitou života svých obyvatel a zdravým 
životním prostředím, které je stabilním prostorem různorodých pracovních 
příležitostí, městem poskytující efektivní transparentní správu obce a pověřeného
území a fungující na principech udržitelného rozvoje.
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J – Bezpečnost a prevence kriminality
4. Koordinovaný prostorový rozvoj kraje E - Bydlení

L - Rozvoj částí města Lezník, Modřec, Střítež
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5. POPIS JEDNOTLIVÝCH ROZVOJOVÝCH OBLASTÍ

Rozvojová oblast města Poličky

A – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Cíl: Udržovat, obnovovat a rozšiřovat infrastrukturu potřebnou pro zvyšování životní úrovně 
a kvality života obyvatel města i jeho návštěvníků. Prostřednictvím kvalitní infrastruktury 
posilovat turistickou atraktivitu města. Podporovat zlepšování infrastruktury pro podnikání 
s ohledem na zachování stávající vysoké kvality životní prostředí.

Vazba na Program rozvoje Pardubického kraje:

Priorita C. Zdravé životní prostředí
C. 2. Podpora efektivního nakládání s odpady
     Snižovat produkci odpadů u spotřebitelů a podniků, zajišťovat třídění a odpovědné 

nakládání s odpady, omezit a snížit počet starých zátěží v kraji.
C. 3. Rozvoj infrastruktury vodního hospodářství a zvýšení ochrany vodních zdrojů 

v území
     Posilovat kapacity a kvalitu vodohospodářského zařízení, postupovat v podpoře rozvoje          

vodohospodářské infrastruktury včetně řádného zabezpečení čištění odpadních vod.
C. 4. Zkvalitňování stavu energetické infrastruktury a zvýšení její účinnosti a šetrnosti,
      podpora úspor energií
C. 5. Podpora zvyšování kvality jednotlivých složek životního prostředí
     Podporovat opatření k ochraně a revitalizaci krajiny a k podpoře rozvoje šetrné turistiky.
D. 3. Vytváření podmínek pro rozvoj městských sídel jako pólů rozvoje Pardubického 
     kraje
     Rozvíjet adekvátní výstavby dopravní a technické infrastruktury a občanské vybavenosti
    zajišťující hospodářskou konkurenceschopnost měst, regenerovat veřejná prostranství 

     měst, zabezpečovat dostatečné zdroje pro rozvoj městských území (pitná voda, likvidace 
     komunálního odpadu apod.), stabilizovat městské bydlení včetně revitalizace panelových 
     sídlišť, rozvíjet infrastruktury pro volnočasové a společenské aktivity obyvatel.

Stručný popis výchozí situace: 

 Přívodní vodovodní řad, vodojem – město a jeho části Lezník, Modřec a Střítež jsou 
zásobovány ze skupinového vodovodu „Poličsko“.

 Hlavní kanalizační stoky, čistírna odpadních vod Polička – v Poličce je vybudován 
převážně jednotný systém kanalizace. Jednotlivé kanalizační sběrače vytváří stokovou 
síť pokrývající zastavěnou část města. Oddílná kanalizace je vybudovaná na Horním 
Předměstí, ulici Čsl. armády a na nábřeží Svobody. Provozovatelem kanalizačního 
systému je VHOS a.s. Moravská Třebová a.s., majitelem město Polička. V částech 
města Lezník, Modřec a Střítež není vybudovaná splašková kanalizace. Město má 
vybudovanou ČOV. Čistírna je po rekonstrukci řešena jako mechanicko – biologická 
s předřazenou anaerobní sekcí pro částečnou biologickou eliminaci fosforu 
s navazující předřazenou denitrifikací a následnou středně zatíženou nitrifikací a 
aerobní stabilizací kalu.

 VTL plynovod, regulační stanice – město Polička je zásobované zemním plynem 
z VTL plynovodu, který je zakončen VTL regulační stanicí. Vlastní rozvodná síť 
města je provedena převážně v systému středotlak, část území je zásobována z NTL 
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plynovodů. Části města Lezník, Modřec a Střítež a některé okrajové části vlastního 
města nejsou plynofikovány.
Nadzemní vedení VN 35 kV – území města a jeho částí je zásobováno elektrickou 
energií z rozvoden 110/35 kV Česká Třebová a Hlinsko nadzemním vedením o napětí 
35 kV. Nadzemní vedení 35 kV je přivedeno do rozvodny a transformovny 35/6 kV 
Polička, která je situována na severním okraji zastavěného území Poličky. Na území je 
v provozu cca 34 sloupových trafostanic 35/0,4 kV zásobujících el. energií distribuci i 
soukromý sektor. Tato zařízení v současné době nevyhovují požadavkům pro další 
období vzhledem ke zvyšující se spotřebě elektrické energie a to jak výstavbou 
objektů pro bydlení, tak i narůstajícím počtem a velikostí objektů zejména 
v průmyslové oblasti.

 nejsou v dobrém stavu a vyhovují současným požadavkům na zajištění odběrů. 
Rozvody 6 kV jsou provedeny jako zemní kabelové vedení a jsou jimi napájeny 
trafostanice uvnitř města. Transformační stanice jsou různého stáří a provedení, jejich 
stav je nevyhovující, technicky dožité TS jsou průběžně rekonstruovány. Síť nízkého 
napětí NN je různorodá, rozvod je proveden jednak podzemními kabely, jednak 
nadzemním vedením na železobetonových stožárech, střešnících a závěsnými kabely a 
kabelovým vedením. Stav NN sítě je nevyhovující.

 Lokální výtopny – v Poličce je vybudováno celkem 6 soustav centrálního zásobování 
teplem. Pro výrobu tepelné energie se používá zemní plyn. Kde není provedena
plynofikace, jsou používána jako topná media převážně pevná paliva, elektrická 
energie a topné oleje. Obnovitelné zdroje energie nejsou využívány.

 Pošta, telekomunikace, radiokomunikace. Pošta ve městě je vyhovující, s výjimkou 
bezbariérového vstupu. Telefonní účastníci jsou napojeni na digitální ústřednu 
s dostatečnou kapacitou. Územím procházejí trasy dálkových optických kabelů. Trasy 
jsou vedeny podél komunikací a v chodnících. Na území města se nacházejí zařízení 
mobilních operátorů.

 Veřejné plochy v majetku města – zahrnují všechny nezastavěné prostory, které jsou 
volně (bezplatně) přístupné všem obyvatelům a návštěvníkům, buď nepřetržitě, nebo 
s časovým omezením. Polička se svým zachovalým historickým jádrem a kvalitní 
městskou zelení, včetně lesoparku Liboháj, poskytuje dostatek veřejných prostorů pro 
sociální kontakty svých obyvatel i návštěvníků. Části Lezník a Střítež nemají díky 
charakteru urbanistické struktury (rozptýlená zástavba v dynamickém terénu) jasně 
vymezené centrální prostory – návsi. Veřejné plochy v údolní části Lezníku jsou méně 
udržované, zarůstají náletovými dřevinami.

 Dlouhodobě se zlepšující kvalita životního prostředí, pokles imisí ze stacionárních
zdrojů.

SWOT analýza města Poličky
Silné stránky Slabé stránky

 dostatečné zdroje pitné vody
 dostatečná akumulace vody
 stabilizovaná vodovodní síť 

vyžadující pouze dílčí úpravy
 fungující systém jednotné a oddílné 

kanalizace s odvodem odpadních vod 
na městskou čistírnu odpadních vod

 dobrý stav plynovodní sítě
 území vlastního města je z hlediska 

 chybějící zaokruhování a rozšíření 
vodovodní sítě

 technický stav vodovodní sítě
 není řešeno odkanalizování v částech 

města - Střítež, Lezník, Modřec
 omezení ve využití území stávajícím 

VTL plynovodem procházejícím 
západní části města

 nejsou plynofikovány části Lezník, 
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plynofikace stabilizováno
 zásobování vlastního města teplem je 

stabilizované
 stabilizovaná telekomunikační síť
 kapacitní telefonní ústředny 

s dostatečnou rezervou
 stabilizované a fungující veřejné 

vybavení ve městě
 areál hřbitova v Poličce s možností 

rozšíření západním směrem
 historické jádro se zachovalou 

urbanistickou strukturou
 kvalitní městská zeleň a lesopark

Modřec, Střítež a některé okrajové 
části města

 nedostatečné kapacity zásobování 
elektrickou energií

 chybí alternativní zdroje energií 
pro objekty a budovy (privátní i 
veřejný sektor) - tepelná čerpadla, 
solární energie, biomasa apod. 

 rozšíření datových přenosových sítí
 nevyhovující dostupnost veřejné 

vybavenosti v krajském městě
 chybějící plochy pro řešení 

problematiky starších občanů zejména 
v lokalitách sídlišť a v částech Lezník, 
Střítež a Modřec

 chybějící základní občanské vybavení 
(obchod, stravování, ubytování…) 
v částech Lezník, Střítež a Modřec

 chybějící bezbariérové přístupy 
objektů - radnice, pošta, městský úřad

 omezená prostupnost území v údolní 
části Lezníku – zarůstání veřejných 
prostranství náletovými dřevinami

Příležitosti Hrozby

 doplnit vodovodní řady
pro zastavitelná území

 zlepšit čistotu vody v tocích
 doplnit kanalizační sběrače

pro zastavitelná území
 vybudovat splaškovou kanalizaci 

v Lezníku, Stříteži a Modřeci
 vybudovat čistírnu odpadních vod 

v Modřeci, vyměnit zbývající část 
starého vodovodního řadu

 odkanalizovat odloučené lokality
(letiště, rybářská osada a areál RS 
Vysočina v lokalitě Pod Kopcem, 
areál Dětského táboru Balda…), příp.
včetně malých ČOV

 zvyšovat životní úroveň s možností 
výběru topného média (dle lokality), 
zlepšit životní prostředí prostředí

 doplnit STL plynovodu 
pro zastavitelná území včetně částí 
Lezník, Modřec a Střítež

 využívat alternativní zdroje
 rozšířit a posílit stávající rozvody

elektrické energie včetně přívodu 
vedení VVN a rozvodny

 kontaminace povrchových a 
podzemních zdrojů vody

 špatné hospodaření s dešťovými 
vodami snižuje účinek odvádění 
odpadních vod na čistírnu a zvyšuje 
riziko znečištění toku (Bílý potok)

 odvádění odpadních vod z místních 
částí přímo do místních recipientů

 zemní plyn: výbušná směs – hlavně 
zastavěné území

 přerušení dodávky elektrické energie 
z hlavních distribučních bodů

 havárie na zdrojích tepla
 tlak investorů na výstavbu kapacitních 

komerčních zařízení v blízkosti centra 
- hrozba narušení hodnot území
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 vybudovat nové trafostanice 
při nedostatku výkonu rozšířit mobilní 
a datové sítě internetu

 revitalizovat a dopnit prostranství a 
plochy v majetku města

 vytvořit cyklostezku Polička -
Masokombinát a prodloužit 
cyklostezku po vlečce až k poličským 
přehradám

Priority:

A. 1.  Modernizace a rozšíření technické infrastruktury:
 Opatření A. 1.1. Vodovodní síť

Doplnit a rozšířit vodovodní řady pro zastavitelná území, zaokruhovat a rozšířit 
vodovodní sítě, vyměnit nevyhovující úseky vodovodní sítě.
Aktivity:

- rozšířit a doplnit vodovodní sítě v nových lokalitách výstavby a zahrádkářských osad 
(Bezručova, Jiráskova, Višňovka)

 Opatření A. 1.2. Kanalizační síť
Doplnit kanalizační sítě pro zastavitelná území, vyměnit a opravit kanalizační sítě.

Aktivity: 

- vybudovat kanalizace nebo její alternativy v částech města Lezník, Modřec a 
Střítež,

- odkanalizovat odloučené lokality (letiště, rybářská osada a areál RS Vysočina 
v lokalitě Pod Kopcem, areál Dětského táboru Balda, …)

- zlepšit čistotu vody ve vodních tocích

 Opatření A. 1.3. Čistírny odpadních vod (ČOV) 
Modernizovat ČOV dle platné legislativy a v závislosti na dožití jednotlivých 
komponent a zařízení.
Aktivity: 
- rozšířit plochy pro ČOV Polička
- navrhnout ČOV v Modřeci
- svést odpadní vody z Lezníka a Stříteže na ČOV Sebranice, popř. přečerpávat 

na ČOV Polička
- navrhnout malé ČOV pro odloučené lokality

 Opatření A. 1.4. Zásobování elektrickou energií
Vybudovat přívod VVN 110 kV včetně rozšíření rozvodny, rozšířit stávající rozvody 
elektrické energie včetně přívodu a nových trafostanic.

 Opatření A. 1.5. Zásobování plynem
Plynofikovat části Lezník, Modřec a Střítež, doplnit STL plynovodu v okrajových 
částech města a pro zastavitelná území.
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 Opatření A. 1.6. Telekomunikace
Rozvíjet mobilní a datové sítě a sítě internet.

 Opatření A. 1.7. Zásobování teplem
Využití alternativních zdrojů, zvyšování životní úrovně s možností výběru topného 
média; zlepšit životní prostředí.

A. 2. Modernizace, úpravy a rozšíření veřejných prostranství a občanské vybavenosti:
Základní charakteristikou veřejného prostoru je jeho obyvatelnost spojená s užitností 
pro obyvatele, tj. musí sloužit obyvatelům města k provozování nejrůznějších činností 
pohybových a pobytových. Zkvalitněním prostředí centra města a regenerací a 
posílením významu lokálních center je třeba vytvářet místa společenských kontaktů 
obyvatel podporující sociální soudržnost obyvatel. Obnovou a revitalizací 
zanedbaných ploch zlepšit kvalitu prostředí ve městě a jeho okrajových částech.
Aktivity:

- rekonstruovat a upravit povrchy komunikací a zpevněných ploch v historickém jádru 
města (Městská památková zóna) 

- rekonstruovat místní komunikace a chodníky, vybudovat chybějící části chodníků 
podél komunikací (ulice Heydukova, garáže u Liboháje, spojovací pěšina na Paseky)

- obnovit, udržovat a doplnit městskou zeleň, revitalizovat lesopark Liboháj
- vybudovat parčík v sousedství ulice Vencovského
- zatraktivnit lesopark Liboháj pro rekreační využití obyvatel 
- revitalizovat údolní část Lezníka 
- revitalizovat veřejné plochy v majetku města ve Stříteži, rozšířit a upravit hřbitovy
- regenerovat panelová sídliště
- revitalizovat a zatraktivnit krytý plavecký bazén na stávající standardy – vybudovat 

dětské brouzdaliště, parní saunu, vířivku a tobogán dle projektové dokumentace, 
zhotovit vlastní vrt na odběr vody

- pokračovat v revitalizaci koupaliště - rekonstrukce dna koupaliště, eliminace studené 
vody v brouzdališti, revitalizace hřiště na beach volejbal

- dokončit stavbu zimního stadionu
- zateplit ZŠ Masarykova a revitalizovat MŠ Hegerova
- rekonstruovat komunikace na starém městském hřbitově
- nalézt a využít neobydlené a chátrající objekty, využít atraktivit v okolí pro zvýšení 

cestovního ruchu i v okrajových částech, rozšiřovat nabídku ubytování, v částech 
Lezník, Střítež a Modřec, vytvářet podmínky pro rozvoj základního občanského
vybavení (obchod, stravování, ubytování, sportovní vyžití,…)
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Rozvojová oblast města Poličky:

B – KOMUNIKUJÍCÍ MĚSTO

Cíl: Zajistit dobrou komunikaci města s občany, návštěvníky i ostatními subjekty v regionu

Vazba na Program rozvoje Pardubického kraje:

Vazba na Pardubický kraj je spíše symbolická a lze ji vzdáleně nalézt v následujících 
prioritách a opatřeních:
Priorita A. Kvalitní lidské zdroje. Opatření: A. 6. Širší kultivace lidského potenciálu kraje
Priorita D. Koordinovaný prostorový rozvoj kraje. 
Opatření D. 4 Rozvíjet vnější vztahy subjektů na území Pardubického kraje
Opatření D. 5 Rozvíjet spolupráci veřejného, soukromého a neziskového sektoru

Stručný popis výchozí situace: 

 Město informuje občany v měsíčním periodiku Jitřenka 
 Město komunikuje prostřednictvím moderních technologií – internet – do budoucna se 

v této oblasti otevírají další možnosti, pro další rozvoj komunikace město vytváří a je 
členem několika svazků obcí a sdružení obcí - Českomoravské pomezí, Mikroregion 
Poličsko, Kraj Smetany a Martinů, MAS Sdružení pro rozvoj Poličska, Česká 
inspirace, Královská věnná města, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska aj.,
město spolupracuje na bázi partnerských smluv se 4 zahraničními městy - Ebes 
(Maďarsko), Hohenems (Rakousko), Meilen (Švýcarsko), Westerveld (Nizozemí).

 SWOT analýza města Poličky
Silné stránky Slabé stránky

 měsíční periodikum Jitřenka
 internetové stránky
 možnost dotazů veřejnosti starostovi 

města na městském webu
 činnost poradních orgánů rady a 

zastupitelstva
 spolková činnost občanů města
 aktivní členství ve svazcích a 

sdruženích okolních obcí
 spolupráce se zahraničními 

partnerskými městy

 nevyužité podněty a poznatky 
ze spolupráce se zahraničními 
partnerskými městy

 snížení aktivit v oblasti spolupráce 
s partnerskými městy - pouze 
spolupráce škol; snížení prostředků 
partnerského Westerveldu 
na spolupráci

 chybí „životopis“ zakázek města 
(od zadávacího řízení, seznamu 
uchazečů až po oznámení 
o nejvhodnější nabídce) 
na internetových stránkách města

Příležitosti Hrozby

 podpořit aktivity ke zlepšení 
komunikace mladé generace s městem

 podporovat nové komunikační 
technologie a aplikace, zejména 
v telefonii 

 nezájem občanů o dění ve městě
 nezájem zastupitelů o pozitivní 

zkušenosti sousedních a partnerských 
měst 
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 více zviditelnit a zlepšit propagaci 
akcí pro veřejnost ve městě, které je 
přirozeným centrem pro okolní obce

 rozvíjet dobrou spolupráci
s regionálními médii (rádio Blaník, 
Svitavský deník apod.)

 omezení finančních prostředků 
na komunikaci s veřejností

Priority:

B. 1.  Zkvalitňovat a rozšiřovat komunikaci mezi obyvateli a městem
Město bude využívat všech možných informačních kanálů, aby svým občanům sdělilo své 
záměry i problémy. 

 Opatření B. 1.1 Informace o činnosti radnice v médiích
Spolupracovat s tiskem, rozhlasem, regionální TV...

 Opatření B. 1.2 Jitřenka
Město bude i nadále vydávat měsíční periodikum obsahující základní informace o dění 
ve městě, zdarma do každé rodiny a bude zde zveřejňovat v dostatečném předstihu své 
záměry, vč. ilustrativních obrazových příloh a nákresů.

 Opatření B. 1.3 Internet 
Město bude i nadále rozvíjet internetový server www.policka.org
Aktivity: 

- vytvořit „životopis“ zakázek města (od zadávacího řízení, seznamu uchazečů až 
po oznámení o nejvhodnější nabídce) na internetových stránkách města.

 Opatření B. 1.4 Prezentace záměrů města ve vhodných veřejných prostorách
objektů patřících městu či jeho organizacím
Ve vhodných veřejných prostorách městských objektů, např. vestibulu historické 
budovy radnice, městského úřadu, Tylova domu apod. zveřejňovat vizualizace a 
přehledné výstupy plánovaných rozvojových akcí.

B. 2. Občanská společnost – zapojování občanů do rozhodování o věcech veřejných 
Spravování města je svěřeno do rukou zastupitelů, nicméně i zapojování dalších občanů 
do řešení nejrůznějších problémů města prostřednictvím pracovních skupin, komisí, výborů 
apod. považují zastupitelé za výhodné. Je tak možno využít potenciálu znalostí daleko širší 
základny obyvatel města a vytvářet tak pocit sounáležitosti občanů s městem. Městu nestačí 
poskytovat pouze informace o své činnosti, potřebuje též vytvářet systém zpětných vazeb –
reakcí na svá rozhodnutí. 

 Opatření B. 2.1 Poradní sbory rady města (komise) a zastupitelstva města 
(výbory)
Město vytváří podmínky pro vznik poradních orgánů (bytová komise, komise stavební 
a životního prostředí, školský, kontrolní a finanční výbor…), které se zapojují 
do činností radnice a přinášejí náměty na řešení problémů v jejich zájmové oblasti, 
jsou informovány o záměrech města, na nichž věcně spolupracují. 
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 Opatření B. 2.2 Osadní výbory
Zastupitelstvo města zřizuje osadní výbory v částech Modřec, Lezník a Střítež, jejichž 
úlohou je vytvořit prostředníka mezi zastupitelstvem a obyvateli těchto částí města a 
přinášet náměty na zlepšení podmínek pro život v těchto částech. 

B. 3. Zajištění kvalitního, rychlého, transparentního a efektivního výkonu veřejné 
správy

 Opatření B. 3.1. Využívání počítačové techniky k zefektivnění a zkvalitnění práce
Město bude i nadále rozvíjet specializované systémy programů pro zefektivnění 
výkonu samosprávy a to tak, aby došlo k usnadnění potřebných procesů. 

 Opatření B. 3.2. Využívání internetu pro komunikaci mezi úřadem a občanem
V návaznosti na rozvoj legislativy budou zprovozňovány oboustranně výhodné a 
efektivní způsoby komunikace a předávání informací. 

 Opatření B. 3.3. Kvalitní úředník – základ dobrého výkonu veřejné správy
Město bude klást důraz jak na odbornost všech svých pracovníků, tak také na jejich 
komunikativní schopnosti, jazykové znalosti a etické dovednosti ve styku s občany.

B. 4. Spolupráce mezi obcemi Poličska a zahraniční spolupráce

 Opatření B. 4.1. Spolupráce s obcemi a mikroregiony
Evropská unie preferuje vytváření těchto mikroregionů ve své dotační politice. Město 
je členem řady svazků obcí, jako je např.: Českomoravské pomezí, Mikroregion 
Poličsko, Kraj Smetany a Martinů, MAS Sdružení pro rozvoj Poličska a dalších. 

 Opatření B. 4.2. Zahraniční spolupráce
Město bude nadále udržovat a rozvíjet spolupráci mezi partnerskými městy – Ebes, 
Hohenems, Meilen, Westerveld. 
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Rozvojová oblast města Poličky:

C – KULTURNÍ DĚDICTVÍ, CESTOVNÍ RUCH A VYUŽITÍ 
VOLNÉHO ČASU

Cíl: Vytvořit podmínky pro rozvoj podnikání a vznik nových pracovních míst v oblasti služeb 
pro cestovní ruch (dále CR). V oblasti kulturních památek zajistit jejich udržování a ochranu, 
následně pak oživení tematickými expozicemi a programy tak, aby se maximálně využila 
kulturní, historická a estetická hodnota, pro kterou jsou tyto objekty opravovány a chráněny.

Vazba na Program rozvoje Pardubického kraje:

Stručný popis výchozí situace: 

Město Polička má příhodnou polohu, krásné přírodní prostředí, historické památky, kulturní 
organizace, řadu zařízení pro sport i relaxaci. Tyto podmínky vytvářejí z našeho města místo 
pro příjemnou a finančně nenáročnou dovolenou pro rodiny s dětmi, seniory nebo pro kratší 
pobyty sportovně založených lidí, turistických skupin a školních zájezdů. Specifickou a ne 
příliš početnou skupinou návštěvníků Poličky jsou obdivovatelé díla hudebního skladatele 
Bohuslava Martinů, poličského nejvýznamnějšího rodáka. Podle potřeb skupin, přijíždějících 
do Poličky, je zapotřebí přizpůsobit a doplnit infrastrukturu.  
Neoddělitelnou součástí života občanů Poličky je kultura. Bohatá historie města je základem 
kulturního života. K ochraně města byly ve 14. století budovány městské hradby s 19 věžemi, 
které v délce 1220 m dodnes obepínají celé historické jádro a patří k nejzachovalejším 
ve střední Evropě. Mezi významná barokní díla lze zařadit Mariánský sloup, patřící 
k nejkrásnějším v Čechách a radnici na Palackého náměstí, které byly v roce 2008 zařazeny 
mezi národní kulturní památky. Od roku 2010 se řadí mezi národní kulturní památky také 
novogotický kostel sv. Jakuba s rodnou světničkou Bohuslava Martinů, kde se dnes proslulý 
hudební skladatel roku 1890 narodil. Na kulturní scéně zaujímá významné postavení Tylův 
dům, Městské muzeum a galerie, Městská knihovna a Hrad Svojanov. Všechny tyto 
skutečnosti mají výrazný potenciál pro rozvoj cestovního ruchu i volnočasových aktivit 
ve městě.

A. Kvalitní lidské zdroje - rozvoj zázemí pro kvalitní život obyvatel (kultura, sport, 
volnočasové aktivity)
B. Konkurenceschopná ekonomika – rozvoj klíčových aspektů konkurenceschopnosti 
(cestovní ruch)
D. Koordinovaný prostorový rozvoj – vzájemné provázání principů regionálního a 
územního rozvoje a rozvoj spolupráce a vztahů (spolupráce veřejné a soukromé sféry, 
neziskový sektor) 

Priority:
A.4. Posílit kulturní rozmanitosti a historického dědictví kraje
A.5. Podpořit rozvoj sportovních a tělovýchovných aktivit
B.4. Rozvíjet základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu a využít je při rozvoji  
        atraktivit cestovního ruchu
B.5. Koordinovat rozvoj marketingu cestovního ruchu a tvorby turistických produktů
B.6. Podporovat budování a zkvalitňování páteřní dopravní infrastruktury
B.7. Zkvalitňovat regionální a lokální dopravní infrastruktury
D.5. Rozvíjet spolupráci veřejného, soukromého a neziskového sektoru
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SWOT analýza města Poličky
Silné stránky Slabé stránky

 městská památková zóna
 městské hradby, které patří 

k nejzachovalejším v ČR
 rodiště světoznámého hudebního 

skladatele Bohuslava Martinů 
ve věži kostela sv. Jakuba

 atraktivní přírodní území -
Chráněná krajinná oblast Žďárské 
vrchy - v těsném sousedství města

 široké spektrum sportovně-
rekreačních areálů a sportovišť 
pro trávení volného času

 kulturní a hudební tradice města
 výborné podmínky pro rozvoj pěší 

turistiky, cykloturistiky a 
agroturistiky, vyznačené trasy

 tradice společenských, kulturních a 
sportovních událostí ve městě

 hrad Svojanov ve vlastnictví města 
Poličky, realizovaná revitalizace 
hradu

 výhodná geografická poloha 
na pomezí Čech a Moravy

 zapojení města v aktivitách svazků 
obcí na podporu cestovního ruchu 
(Česká Inspirace, Kraj Smetany a 
Martinů, Královská věnná města) a 
dalších

 Centrum Bohuslava Martinů – nové 
expozice, nabídka interaktivních 
programů

 rekonstrukce kina – přechod na 3D 
technologii

 zajištění satelitního systému 
pro příjem digitálního obsahu 
do kina

 spolková činnost – aktivní 
občanská sdružení Divadelní spolek 
Tyl, Pontopolis, Matami, Náš 
Martinů

 zařazení radnice, mariánského 
sloupu, kašen a kostela sv. Jakuba 
do seznamu Národních kulturních 
památek

 nedostatečná infrastruktura a produkty 
pro vybrané cílové skupiny (aktivní 
seniory, rodiny s dětmi…) 

 nedostatek ubytovacích kapacit zejména 
pro rodiny s dětmi ve standardizované 
kategorii se sociálním zařízením 
na pokoji v nižších cenových relacích

 nedostatečně časově koordinované 
aktivity - kulturní a společenské akce

 nedostatečná veřejná doprava k prohlídce 
památek a zajímavostí v okolí města i 
dostupnost města veřejnou dopravou 
z okolních obcí 

 malá nabídka průvodcovství v cizích 
jazycích

 malá odvaha potenciálních investorů 
rozvinout v Poličce své podnikatelské 
záměry

 chybí strategie rozvoje v cestovním 
ruchu a jeho řízení (management), vč. 
marketingových záměrů apod.

 chybí integrovaný informační systém 
s nabídkou možností vyžití pro turisty

 nedostatečně využitý potenciál 
příměstského lesoparku Liboháj

 chybí cyklostezky - samostatné oddělené 
zpevněné stezky mimo silnice určené 
pro cyklisty a pro in-line bruslení

 chybí kemp s vyšší kvalitou ubytování
 chybí wellness zařízení
 nevyužitý potenciál hradeb jako jedné 

z nejvýznamnějších památek
 malá nabídka místních produktů

Příležitosti Hrozby
 zatraktivnit prezentaci města a jeho 

nabídky pro CR
 společně prezentovat město 

 konkurence okolních měst v totožné
nabídce

 rušení autobusových a železničních spojů
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v rámci sdružení pro podporu 
rozvoje CR a obnovu památek 
rozšířit památkovou zónu a využít 
ji jako zajímavého cíle CR

 rozšířit a zkvalitnit nabídku 
ubytování, služeb 

 rozšířit nabídku programů 
pro trávení volného času v Poličce 
a okolí pro různé věkové a zájmové 
skupiny

 oživit centrum města - využít 
rozšířených chodníků 
pro „zahrádky“ u restaurací

 rozvíjet a budovat naučné a 
tematické stezky

 pokračovat v oživení památek 
tematickými expozicemi a 
programy

 připravit a realizovat úpravy
interiéru barokní radnice (NKP)

 propojit objekty se společenským 
a sportovním děním ve městě

 zařadit Poličsko mezi regiony 
určené pro soustředěnou podporu 
(viz. Program rozvoje 
Pardubického kraje) 

 vybudovat rychlostní komunikaci
R35

   750. výročí založení města Poličky 
v roce 2015 - připravit a realizovat, 
(zatraktivnění nabídky města 
pro občany i turisty)

 nezájem podnikatelů o rozšiřování 
a zkvalitňování nabídky služeb

 zhoršení ekonomické situace obyvatelstva
 nedostatek prostředků v rozpočtu města 

na opravy památek, rozvoj a provoz; týká 
se i veřejného prostranství a sportovišť

 zhoršování stavu existující infrastruktury a 
služeb pro CR z hlediska nedostatku 
financí na obnovu

 neschopnost spolupráce veřejných a 
soukromých zainteresovaných subjektů 
při realizaci aktivit na podporu rozvoje 
cestovního ruchu.

 stav architektonických a sochařských 
památek (Mariánský sloup, hradby) a 
nepřetržitá péče a úsilí o jejich zachování 

Priority:

C. 1. Posílení kulturní rozmanitosti a historického dědictví

 Opatření C. 1.1. – Mariánský sloup
Mariánský sloup je ve špatném technickém stavu. Byla zahájena jeho sanace, která si 
vyžádá značné finanční prostředky.

Aktivity:
- zajistit finanční zdroje pro kompletní restaurování Mariánského sloupu 

z mimorozpočtových prostředků města
- zajistit kompletní restaurátorský zásah
- prověřit možnosti a nároky na zařazení Mariánského sloupu do seznamu 

památek světového dědictí UNESCO
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 Opatření C. 1.2. Regenerace hradebního opevnění
Spočívá v konzervačních metodách statického zajištění a stavebních úprav hradeb i 
přilehlých částí. Spolu s dokončením regenerace městských hradeb bude probíhat jeho 
zatraktivnění.

Aktivity:
- zatraktivnit opevnění realizací vhodného nasvětlení hradeb, vybudováním 

vycházkového poznávacího okruhu kolem městských hradeb s odpočinkovými 
místy a dětskými herními koutky 

- zpřístupnit 3. úsek hradebního ochozu za ulicí Václavská
- zpřístupněné úseky hradebních ochozů doplnit o instalaci drobných expozic 

do hradebních věží

 Opatření C. 1.3. Městské muzeum a galerie Polička - Centrum Bohuslava 
Martinů 
Udržet a rozšířit nabídku služeb organizace pro různé věkové a zájmové skupiny 
(atraktivní a poutavé expozice, tematické krátkodobé výstavy, kulturní akce - (Čas 
pro neobyčejné zážitky, Poličské kulturní léto), nabídka speciálních vzdělávacích 
programů pro školy. Plnohodnotně zajistit a rozšířit provoz památek města (hradby, 
věž, radnice, prohlídkové okruhy, oživené prohlídky apod.). Zajistit odpovídající péči 
o muzejní sbírky (historické sbírky, sbírky výtvarného umění a sbírky Bohuslava 
Martinů) s důrazem na jejich význam a současný stav, který vyžaduje systematickou a 
trvalou péči (restaurování, konzervování). Podílet se na organizaci 750. výročí 
založení města ve spolupráci s dalšími organizacemi (výstavy o historii města, 
přednášky…). Zajistit fungování organizace v plném rozsahu po skončení 
udržitelnosti projektu Centrum Bohuslava Martinů v Poličce (finanční, personální, 
materiální a prostorové zázemí)

 Opatření C. 1.4. Oživení interiérů radnice 
Připravit studii a následnou realizaci úpravy interiérů národní kulturní památky -
barokní radnice

Aktivity:
- oživit současné expozice, zvýšit jejich atraktivitu pro turisty a jejich využití 

pro reprezentativní akce města

 Opatření C. 1.5. 750. výročí založení města
Potenciál pro zatraktivnění města v letní sezóně pro turisty.

Aktivity:
- připravit a realizovat oslavy v roce 2015 ve spolupráci města, kulturních, 

školských, volnočasových, sportovních a zájmových organizací v Poličce 
(různorodý a bohatý program v průběhu celého roku 2015)

- vydat publikaci Dějiny města Poličky
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 Opatření C. 1.6. Rodná světnička Bohuslava Martinů 
Opatření je směřováno k vyšší atraktivitě památky a tím i její vyšší návštěvnosti.

Aktivity:
- zabezpečit tematické akce
- vybavit interiér (předsíň - kuchyňka s kamny) a postupně nahradit originály 

replikami, 
- zajistit stav přístupového schodiště (oprava dřevěného schodiště, osvětlení)

 Opatření C. 1.7. Obnova hradu Svojanov
Hrad Svojanov je jednou z nejvýznamnějších kulturních a historických památek 
Pardubického kraje. V současné době hrad nabízí kromě prohlídky historických 
objektů i zajímavé kulturní akce v letním období, např. Divadelní pouť, Třicetiletá 
válka, Královské slavnosti atd.; v posledních letech areál hradu prošel rozsáhlou 
rekonstrukcí. Nyní je třeba získat finanční prostředky na dokončení celkové obnovy
areálu.

Aktivity:
- staticky zabezpečit a obnovit hradby spojující předhradí s hradem
- dokončit obnovu budovy č. p. 122 v areálu předhradí 
- dokončit adaptaci hostinských pokojů (pokoje č. 8, 9, 10), vč. vybudování 

třetího sociálního zařízení pro hostinské pokoje (z části pokoje č. 10)
- pořídit nový inventář do hradní restaurace (stoly, židle, obklady stěn)
- obnovit interiéry budovy č. p. 46 s možností využití pro kulturní účely 

(umělecké dílny apod.)
- rekultivovat plochy hradního příkopu související se zpřístupněním jeho prostor 

veřejnosti
- rekonstruovat příjezdové komunikace (nyní ve vlastnictví městyse Svojanova)
- vybudovat záchytné parkoviště na pozemcích městyse Svojanova

 Opatření C. 1.8. Rekonstrukce městské knihovny 
Pro zajištění potřebné úrovně poskytovaných služeb je třeba provést rekonstrukci 
stávajících prostor dle vypracované architektonické studie.

Aktivity: 
- zajistit odpovídající prostor pro dětské oddělení
- vytvořit prostor pro vzdělávací aktivity pro školy
- vytvořit prostor pro vzdělávací aktivity pro dospělé
- vybudovat veřejnou čítárnu v přízemí knihovny
- zajistit externí sklad knih
- vytvořit komplexní systém informačního vzdělávání žáků poličských škol
- vytvořit komplexní systém celoživotního vzdělávání dospělých

 Opatření C. 1.9. Divadelní klub
Byl vybudován v rámci rekonstrukce Tylova domu v dříve nepoužívaných prostorách 
s cílem vytvoření alternativní kulturní scény. 

Aktivity:
- realizovat zvukotěsný strop
- zajistit prostor pro skladování kulis a garderoby
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C. 2. Podpora rozvoje sportovních a tělovýchovných aktivit

 Opatření C. 2.1. Celková rekonstrukce koupaliště
Cílem rekonstrukce koupaliště je možnost širšího sportovního a relaxačního vyžití 
návštěvníků, zajistit mládeži sportovní a relaxační pobyt, zajistit využití volného času 
pro rodiny s dětmi, mládeži, seniorům, sportovcům, cyklistům, turistům.

Aktivity:
- opravit stávající dno a zdivo bazénové vany 
- vytvořit automatické dávkování úpravy vody, cirkulaci vody, čistění vody
- zatraktivnit vodní plochu s využitím pro vodní hry
- vybudovat hrací koutek pro děti předškolního věku
- vybudovat sportovní koutek pro mládež 
- vyměnit vodovodní přípojku pro napouštění bazénové vany vč. uzavíracího 

šoupěte, přesunout výtokové místo vodovodní přípojky na protilehlou stranu 
bazénové vany, tak aby byl výtok naproti výpusti; zároveň na konec vodovodní 
přípojky nainstalovat chrlič vody - koupaliště získá další atrakci

- zprovoznit vrt pro dopouštění vody do koupaliště
- vybudovat nové oplocení areálu včetně záložní brány u provozní budovy 

koupaliště a spojovací branky pro propojení areálu koupaliště a louky, na které 
probíhá Rockoupání

- vybudovat sociální zařízení pro obsluhu u hlavního vstupu do areálu koupaliště
- vybudovat nové sprchy pro návštěvníky (osprchování před vstupem do vody a 

alespoň 3 opláštěné sprchové boxy pro závěrečné osprchování)
- vybudovat sprchu s teplou vodou v provozní budově pro obsluhu koupaliště
- vybudovat solární ohřev vody (ohřev vody ve sprchách, v brouzdališti, 

případně vody v objektu provozní budovy)    

 Opatření C. 2.2. Rekonstrukce a zatraktivnění plaveckého bazénu
Od roku 2009 město disponuje prováděcí projektovou dokumentací na zatraktivnění a 
rekonstrukci krytého plaveckého bazénu v Poličce 
včetně rozpočtu předpokládaných nákladů. Projekt řeší rozšíření nabídky stávajícího 
plaveckého bazénu o brouzdaliště pro děti, tobogán, bazének pro plavání kojenců a 
batolat, vířivku a parní saunu. Cílem modernizace krytého plaveckého bazénu je 
nabídnout obyvatelům města a Poličska i návštěvníkům z širšího okolí širší  relaxační 
vyžití dle stávajících standardů.

Aktivity:
- vybudovat bazének pro plavání kojenců a batolat s možností využití pro 

rehabilitační účely
- vybudovat dětské brouzdaliště
- vybudovat vířivku  pro relaxaci
- vybudovat parní saunu, 
- vybudovat tobogán
- rekonstruovat veškeré sanitární zařízení 
- rekonstruovat tepelné a vodovodní rozvody kotlů na ohřev vody do bazénu, 

sprch
- rekonstruovat odpady
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Součástí modernizace je zefektivnění a využití tepelných zdrojů. Účelem zatraktivnění 
stávajícího bazénu je zvýšení návštěvnosti a tím tržeb. 

 Opatření C. 2.3. Rozšíření lyžařského areálu za Libohájem, úprava lyžařských 
běžeckých tratí

Aktivity:
- zřídit trafostanici, která překlene nedostatek elektrické energie pro další rozvoj 

lyžařského areálu, tj. nedostatečný příkon (30 kW) elektřiny pro zasněžování 
a současný provoz. V případě výstavby trafostanice rozšíření zasněžovací 
techniky.

- zrealizovat výstavbu druhého vleku pro začátečníky /děti/ za účelem zvýšení 
stávající kapacity areálu pro návštěvníky

- dokončit rekonstrukci lyžařské chaty za účelem rozšíření možností 
restauračního občerstvení a nabídky celoročního ubytování

V současné době probíhá vyznačování lyžařských tratí v Mikroregionu Poličsko,
do budoucna bude zapotřebí zajistit prostředky na jejich údržbu. Upravené lyžařské 
stopy spolu s kvalitním lyžařským areálem zvýší atraktivitu oblasti pro zimní rekreaci 
a tím i prostor pro další podnikatelské aktivity v cestovním ruchu.

 Opatření C. 2.4. Rozšíření a rekonstrukce fotbalového stadionu     
SK Polička plánuje vybudovat na svých pozemcích všesportovní areál. Snahou 
je umožnit sportovní využití pro širokou sportovní veřejnost. 

Aktivity:
- vybudovat hřiště s umělým povrchem
- rekonstruovat atletickou dráhu
- rekonstruovat tribunu

 Opatření C. 2.5. Tenisový areál 
V tenisovém areálu se v součastné době nachází šest antukových dvorců, minigolf 
s devíti jamkami a provozní budova. Tento areál je ovšem zastavěn asi z jedné 
poloviny.

Aktivity:
- na volné ploše postavit: bowling se dvěma dráhami, hřiště na plážový volejbal 

a menší bazének  
- vybudovat malou tribunu na střeše bowlingu
- vybudovat jeden kurt celoročně zastřešený

 Opatření C. 2.6. Sokolovna

Aktivity:
- v areálu volejbalových hřišť vybudovat menší tribunu pro diváky a osvětlení

 Opatření C. 2.7. Zimní stadion
V současné době probíhá po etapách celková rekonstrukce zimního stadionu.  
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Aktivity:
- dokončit rekonstrukci zimního stadionu - inženýrské sítě, vestavbu a přístavbu 

zázemí, výměnu některých prvků vybavení a provést venkovní úpravy podle 
zpracované projektové dokumentace

- namontovat úpravnu vody pro technologické rozvody ve strojovně zimního 
stadionu

- vybudovat sněžnou jámu
- vyměnit rozvody chladiva v rozvodovém kanálu chlazení
- koupit novou rolbu

 Opatření C. 2.8. Vybudování multisportovního centra adrenalinových sportů

Aktivity:
- vytvořit tréninkovou plochu pro skateslalom – asfaltová plocha v mírném 

svahu v délce 300 m a minimální šířce 6 m zakončená dojezdem 
- skate park s překážkami pro freestyle skate s „u“ rampou 
- prostor pro parkour (zídky, zábradlí, sloupy…) 
- tento prostor doplnit odpovídající budovou pro vytvoření zázemí

C. 3.  Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu a její využití 
při rozvoji atraktivit cestovního ruchu

 Opatření C. 3.1.  Základní a doprovodná turistická infrastruktura
Stav turistické infrastruktury není dosud optimální.

Aktivity:
- vybudovat bezbariérový přístup do budovy barokní radnice
- rozšířit městský informační a orientační systém, vyznačit místa majících vazbu 

k osobě Bohuslava Martinů
- rozšířit počty stojanů na kola a vyměnit nevyhovující
- vybudovat naučnou stezku kolem hradeb

C. 4. Koordinovaný rozvoj marketingu cestovního ruchu a tvorby turistických 
produktů 
Cílem opatření je podpořit zvýšení počtu návštěvníků a prodloužit jejich pobyt 
ve městě.

 Opatření C. 4.1. Marketing cestovního ruchu

Aktivity:
- propagaci města prostřednictvím svazků obcí (Českomoravské pomezí, Česká 

inspirace, Královská věnná města, Kraj Smetany a Martinů) lépe zhodnotit 
pro cílové skupiny návštěvníků a zajistit, aby se vhodně doplňovala, vzájemně 
posilovala a nepřekrývala

- vytvořit samostatný webový turistický portál města
- zpřehlednit, rozšiřovat a zatraktivňovat internetové prezentace města Poličky 

jako lákavého turistického cíle i kulturních organizací města (hrad Svojanov, 
Městské muzeum a galerie, Tylův dům,…), dále zatraktivňovat a rozšiřovat 
odkazy a profily na frekventovaných turistických serverech
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- cíleně propagovat festivaly a další hudební události v kulturních kruzích 
a hudebních společnostech, vytvořit balíček služeb pro návštěvníky

 Opatření C. 4.2. Tvorba turistických produktů
Definovat a oslovit cílové skupiny, na které budou zaměřeny nové turistické produkty. 
Vytvořit lákavé a kvalitní turistické produkty, které přilákají k návštěvě definovanou 
skupinu cílových turistů, např.: Polička, město středověkých rytířů, produkt prohlídka 
města a pamětihodností s rytířem, hradby oživené expozicemi a ochutnávkou nějaké 
speciality, poznávací okruh kolem hradeb, Polička, město českých královen. 
Vytvořit zajímavou dotykovou expozici k českým královnám ve vhodných prostorách, 
Polička, město Bohuslava Martinů. 
Vyznačení dalších významných míst pobytu BM ve městě i v okolí apod..

C. 5.  Rozvíjení spolupráce veřejného, soukromého a neziskového sektoru 
Významným aspektem spolupráce je schopnost jednotlivých aktérů vyjednávat 
o společných zájmech a hledat řešení problémů, která přesahují jejich možnosti. 
Aktivní občanská sdružení jsou schopna svými aktivitami vyplnit tzv. „bílá místa“, 
která neřeší veřejné ani podnikatelské subjekty.

 Opatření C. 5.1. Podpořit vytváření profesních sdružení a klubů v oblasti 
cestovního ruchu, spolupráce města s těmito subjekty 

Aktivity:
- zavádět a zlepšovat principy komunikace s občany, podporovat spolkové

a zájmové organizace a zapojení dobrovolníků do veřejně prospěšných aktivit; 
koordinovat pořádání společenských, kulturních a sportovních aktivit v regionu 
tak, aby si vzájemně nekonkurovaly

- zapojit se do realizace projektů mezinárodní spolupráce s partnerskými městy 
Ebes /Maďarsko, Westerveld/ Nizozemí, Hohenems/ Rakousko jehož je 
Polička členem; oživit dříve aktivní spolupráci s městem Meilen/ Švýcarsko; 
podporovat spolkové aktivity v této oblasti

- ve spolupráci s občany města vylepšit a rozšiřovat veřejně přístupná hřiště pro 
děti, mládež i pro sportovní vyžití dospělých; realizovat opatření proti 
vandalismu
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Rozvojová oblast města Poličky:

D – ROZVOJ PODNIKÁNÍ
Cíl: 
- všeobecně rozvíjet soulad zájmů všech skupin obyvatel a podnikatelských subjektů
- zajistit město i okolní obce přitažlivé pro investory v oblasti podnikání, odpovídající
  charakteru a specifickým přednostem regionu
- umožnit investorům vstup do regionu a k tomu jim vytvářet podmínky, které budou stejně 

zajímavé i pro rozvoj činnosti již stávajících podnikatelských subjektů
- vybudováním severního obchvatu města zlepšit dopravní napojení průmyslové zóny a
  přilákat zahraniční investory
- zapojit okrajové lokality do hlavního proudu rozvoje města
- využívat místní iniciativy k vyvolání potřebných aktivit a jejich realizaci
- zlepšit konkurenceschopnost ekonomiky města, podporovat malé a střední podnikání
- vylepšit vztahy radnice a podnikatelské veřejnosti pracovat na image města
- mít stále k dispozici připravené území pro potencionálního investora

Vazba na Program rozvoje Pardubického kraje:

Dominantní roli v ekonomice kraje hraje zpracovatelský průmysl (30,3 % hrubé přidané 
hodnoty v kraji). Tahouny jsou velké podniky s oporou ve vlastním výzkumu. Pro udržení a 
zlepšení ekonomické výkonnosti kraje je třeba podporovat další rozvoj stávajících firem a 
vytvořit příznivé prostředí pro vznik a rozvoj nových podniků. Kraj má rezervy v budování a 
využití inovační podnikatelské infrastruktury. Využití podnikatelských zón a brownfields 
se liší v závislosti na dopravní dostupnosti dané lokality.

Navrhované cíle: Zvýšit podnikatelskou aktivitu v kraji a počet fungujících klastrů
Opatření: Zlepšit vyžití ploch brownfields a dalších disponibilních ploch pro podnikání
Zajistit lepší možnosti uplatnění kvalifikovaných pracovníků (zejména v oblasti aplikovaného 
výzkumu a strategických služeb)
Aktivity:
- provést pasportizaci brownfields a podpořit jejich komerčního využití
- propagovat investiční příležitosti a budovat image kraje vůči potenciálním investorům 
  i stávajícím podnikatelům
- propagovat a dále rozvíjet existující průmyslové zóny

Stručný popis výchozí situace: 
 hospodářským zaměřením je region spíše zemědělským, 8,2 % ekonomických 

subjektů působí v zemědělství, myslivosti, lesnictví a rybolovu
 průmyslový sektor je zastoupen především strojírenským a potravinářským 

průmyslem
 významnou roli ve městě hraje dále stavebnictví, doprava, obchod, peněžnictví a 

správa sítí
 míra nezaměstnanosti se drží pod krajským průměrem 
 problémem je míra nezaměstnanosti absolventů, která je zde nejvyšší z celého kraje
 podnikatelská aktivita je v tomto regionu druhá nejnižší v rámci Pardubického kraje

SWOT analýza města Poličky
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Silné stránky Slabé stránky

 stabilní podnikatelské prostředí
 připravené pozemky a objekty 

pro podnikání ve vlastnictví města
 zkušená pracovní síla
 nízká míra nezaměstnanosti
 dobrá kvalita života – široké 

spektrum vzdělávacích, kulturních, 
sportovních institucí a zařízení

 nadprůměrný potenciál krajiny 
pro rozvoj cestovního ruchu, 
zejména venkovské turistiky

 území je zařazeno mezi regiony 
se soustředěnou podporou státu

 jsou určeny zóny rozvoje 
podnikání

 informovanost o pozemcích a objektech 
určených k podnikatelské činnosti

 nedostatek příležitostí pro kvalifikované 
pracovníky

 vysoká míra nezaměstnanosti absolventů
 chybí napojení podnikatelské zóny 

na páteřní komunikaci dálničního typu 
 ztížená dopravní dostupnost – obec 

neleží na hlavním tahu páteřní 
komunikace 

 nedostatečná nebo zastaralá technická 
infrastruktura v území

 periferní poloha v rámci kraje

Příležitosti Hrozby

 podporovat malé firmy sloužící 
více potřebám města a regionu

 podporovat a využít příznivé 
tendence zaměstnanosti v malých 
firmách

 rozšířit a modernizovat stávající 
budovy a zařízení

 propagovat město tak, 
aby propagace přispěla 
k exportním možnostem 
podnikatelských subjektů

 podporovat a rozšiřovat turistický 
ruch

 k aktivitám, vedoucím k rozvoji 
podnikání využít nových 
aktualizací územního plánu města

 využít velmi vysoce ceněného 
krajinného rázu

 chybějící kontakty podnikatelů 
s Evropou

 zajištění míst pro rozvoj firem včetně 
investic

 životaschopnost podnikání
 absence alespoň pobočky místně 

příslušného finančního úřadu a české 
správy sociálního zabezpečení

 absence vhodné nabídky bydlení 
pro potenciální pracovní síly a 
management investora

 odliv mladých lidí po absolvování školy 
pro nedostatek pracovních příležitostí

Priority:

D. 1. Zlepšení kvality dopravního připojení na hlavní komunikační trasy

D. 2. Rozšíření spektra místních podniků o další aktivity
 Opatření D. 2.1. Podporovat a zlepšovat podmínky pro malé a střední podnikání 

především v oblasti terciální sféry (obchod a služby)

 Opatření D. 2.2. Udržovat nabídku rozvojových ploch ve městě, a to jak 
z hlediska kapacitního, tak i funkčního

 Opatření D. 2.3. Aktivní marketing města v oblasti nabídky pozemků 
k podnikání

D. 3. Podpora rozvoje stávajících podniků a podnikatelských aktivit 
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 Opatření D. 3.1. Spolupráce, trvalé kontakty a výměna informací 
s podnikatelskou sférou města

 Opatření D. 3.2. Umožnění rozvoje stávajících podniků vytipováním nových 
lokalit pro podnikatelské zóny v územním plánu

Rozvojová oblast města Poličky: 
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E – BYDLENÍ
Cíl: Umožnění přiměřeného bydlení v kvalitním prostředí pro všechny občany

Vazba na Program rozvoje Pardubického kraje:

Upřesnění stanoveného cíle:

Jedním z předpokladů kvalitního života a zajištění disponibility a mobility pracovních sil
je zajištění vhodného a cenově dostupného bydlení. Podmínkou realizace tohoto cíle 
je zajištění dostatku ploch pro bytovou výstavbu, což musí vycházet především z platné 
územně plánovací dokumentace se zpětnou vazbou na umístění v doposud nezastavěných 
územích (vazba na zastavitelná a nezastavitelná území). Město chce podle svých možností 
vytvářet takové podmínky, aby přiměřené bydlení bylo v Poličce dostupné pro všechny. 
Důraz chce proto klást na zajištění bydlení pro sociálně slabší skupiny obyvatel a mladé 
rodiny výstavbou malometrážních nájemních bytů a zároveň připravit další území 
na výstavbu rodinných domů v podobě investice do technické infrastruktury tak, 
aby stavební parcely byly cenově dostupné pro nejširší okruh potenciálních zájemců. 
Nabídkou různých forem bydlení chce město zabránit odlivu kvalifikovaných pracovních sil a 
stabilizovat mladé lidi ve městě. K tomu by mělo přispět kvalitní životní prostředí jako 
výhoda oproti větším městům s možností sice vyšších výdělků, ale horšími životními 
podmínkami. 

Stručný popis výchozí situace:

Vývoj počtu zahájených bytů v Pardubickém kraji má od r. 2007 klesající tendenci 
s mírnými meziročními výkyvy v jednotlivých letech. Tento trend pokračoval i v roce 2012, 
když počet zahájených bytů poklesl oproti roku 2011 cca o 20 %. Nejvíce bytů se stavělo 
v okresech Pardubice a Chrudim, nejméně pak v okrese Svitavy. Pokles počtu zahájených 
bytů zaznamenaly všechny okresy. Počet dokončených bytů byl v rámci Pardubického kraje 
v roce 2012 meziročně vyšší jen o 21 bytů (necelé 2 %). Ve všech okresech Pardubického 
kraje byl zaznamenán mírný nárůst počtu dokončených bytů, vyjma okresu Pardubice 
(pokles o 14 %).
Vývoj bytové výstavby byl poznamenán pokračující hospodářskou a finanční krizí 
započatou v letech 2008 – 2009. V delší časové řadě (údaje ze SLDB 2011 proti r. 2001) 
jsou výsledky obdobné. Z toho je patrné, že ani podpora státu v podobě státních programů 
na podporu bytové výstavby neměla na rozvoj fondu bydlení v regionu Pardubického kraje 
zásadní vliv. Vzhledem k tomu, že vysoká intenzita a standard bytové výstavby je jedním
ze základních ukazatelů kvality života, patří tento cíl i nadále mezi základní pilíře Programu 
rozvoje Pardubického kraje na léta 2012 – 2016. 

Navrhované cíle: Zlepšovat životní podmínky a kvalitu života obyvatel kraje
Opatření: Stimulace rozvoje bydlení
Aktivity:

- stimulovat obnovu a výstavbu bytového fondu
- zajistit bydlení pro znevýhodněné skupiny obyvatel
- stabilizovat lidské zdroje ve venkovských oblastech prostřednictvím bytové 

výstavby



28

 město prošlo v uplynulém desetiletí procesem radikální privatizace – ve vlastnictví
města zůstává již jen 19 nájemních bytů v bytových domech a 80 bytů v DPS Penzion;
z předchozích kol privatizace zůstává neprodáno celkem 15 bytů a 2 revitalizované 
byty na ul. M. Bureše

 došlo k výraznému nárůstu nájemních bytů (z celkového počtu 178 bytů v r. 2001 
na 260 nájemních bytů v roce 2011) zejména vlivem dotované výstavby na Sídlišti 
Hegerova a převodem nepotřebného majetku Ministerstva vnitra ČR do vlastnictví 
obce (20 b.j.)

 výstavba nových bytů probíhá zejména zásluhou privátního sektoru (město od r. 2000 
provedlo výstavbu pouze 70 b.j. na Sídlišti Hegerova za spolufinancování nájemníků a 
státních programů na podporu bydlení, přičemž byty přejdou v letech 2020 – 2022 
do vlastnictví nájemníků)  

 počet bytů má celkově stoupající tendenci, přibylo 111 rodinných domů a 150 bytů 
(údaje SLDB 2011 proti r. 2001); v r. 2011 je ve městě úhrnem 3549 trvale 
obydlených bytů 

 zlepšil se ukazatel počtu bytů/1000 obyvatel, postupně se začíná projevovat zvyšující 
se úroveň bydlení.

 převládá bydlení v rodinných domech, převážná část domů byla postavena po r. 1945
 největší koncentrace bytů je na Dolním a Horním Předměstí díky enklávám bytových 

domů z 60. – 90. let 
 k dalšímu navýšení počtu bytů přispěje další etapa realizace obytného souboru 

v lokalitě Jiráskova – Bezručova, která se v současnosti připravuje
 zlepšuje se kvalita bytového fondu. Klesá počet osob na obytnou místnost, obložnost 

bytu (počet obyvatel na 1 byt) je již v podstatě na celostátním průměru a díky další 
plánované výstavbě lze očekávat další postupné snižování

 v územním plánu jsou vymezeny dostatečně velké plochy pro výstavbu jak rodinných 
tak bytových domů

SWOT analýza města Poličky

Silné stránky Slabé stránky

 oblast s kvalitním životním prostředím
 příznivé klimatické podmínky pro bydlení
 převážná část bytů je v kvalitním 

prostředí s dostatkem zeleně v kompaktní 
zástavbě, v izochroně zastávek hromadné 
dopravy a základního občanského 
vybavení

 převážná část bytů je napojena 
na městskou technickou infrastrukturu

 disponibilní plochy pro bydlení různých 
forem

 zlepšující se úroveň bydlení (m2 obytné 
plochy na osobu, počet bytů na 1000 
obyvatel…)

 chátrající a neobydlené domy 
především v částech obce Lezník, 
Střítež a Modřec

 domy postavené před r. 1945 většinou 
nesplňují požadavky na úsporu energií

 části Lezník, Střítež a Modřec nemají 
dostatečnou technickou infrastrukturu

 nedostatečná nabídka ploch pro bydlení 
 nedostatečné prostředky vkládané 

do oprav bytového fondu

Příležitosti Hrozby
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 nabídkou kvalitního bydlení stabilizovat 
obyvatele, zvláště mladé rodiny

 zkvalitňovat bydlení v návaznosti 
na ekonomický růst

 revitalizovat panelová sídliště
 chátrající a neobydlené domy využít 

k rekreační funkci (chalupaření)

 tlak na vytváření monofunkčních lokalit 
satelitního bydlení

Priority:

E. 1. Rozvoj ploch pro bydlení

 Opatření E. 1.1. Respektovat rozvojové plochy vymezené v ÚPSÚ Polička

a aktualizovat jejich rozsah (některé lokality jsou již částečně zastavěné)

 Opaření E. 1.2. Nové rozvojové plochy pro bydlení situovat do klidových 
okrajových poloh, ve vazbě na zastavěné území

 Opatření E. 1.3. Hlavní směry rozvoje navrhnout na jižním okraji města 

a v severní části 
Jih - rodinné domy (lokalita Mánesova - Wolkerova a nově lokalita Jiráskova -
Bezručova).
Sever - bytové domy (lokalita Sídliště Hegerova).

 Opaření E. 1.4. Prověřit další možnosti rozšíření ploch bydlení – směry rozvoje:
Na západním okraji v lokalitě Na rybníce.
Na jihovýchodním a východním okraji směrem k Pomezí.

 Opatření E. 1.5. Umožnit vznik nových bytů v bytových i rodinných domech
Výstavbu bytových domů realizovat za pomoci státních dotací a ve spolupráci se 
soukromým sektorem.
Vytvořit dostatečnou rezervu pro výstavbu bytových a rodinných domů v územním 
plánu.
Nepřímo podporovat realizaci základní technické vybavenosti (ZTV) 
pro rodinné domy prostřednictvím investora a za podmínek, které znemožní 
spekulativní využití pozemků k jiným účelům než k rodinné zástavbě.

E. 2. Rozvoj bytového fondu

 Opatření E. 2.1. Zkvalitňovat a revitalizovat prostředí panelových sídlišť
Věnovat pozornost veřejným prostorům v panelových sídlištích s cílem zkvalitňovat 
životní prostředí jeho obyvatel (chodníky, mobiliář, zeleň, hřiště atd.).

 Opatření E. 2.2. Dokončit privatizaci bytového fondu



30

Motivovat nájemníky současných bytových domů, kde město není schopno efektivně 
zajišťovat údržbu, ke koupi zbývajících bytů v těchto domech – pokud nebude ze 
strany nájemníků zájem, nabídnout byty ke koupi třetím osobám.

 Opatření E. 2.3. Zvážit možnost realizace veřejně-soukromého projektu výstavby 
nájemního bydlení ve spolupráci s místními podnikateli, významnými 
zaměstnavateli a developery
Zorganizovat společné jednání realizátorů, na kterém budou definovány podmínky 
realizace projektu.

E. 3. Podpora bydlení pro sociálně slabší občany, zdravotně postižené a nezletilé 
(opuštěné) 

 Opatření E. 3.1. Byty pro zdravotně postižené

Aktivity:
- v nové bytové výstavbě realizovat vždy část bytů pro zdravotně postižené 

(tzv. bezbariérové byty)
- bezbariérové byty již neprivatizovat a ponechat je ve vlastnictví města k řešení 

bytové situace této zvláštní skupiny obyvatel

 Opatření E. 3.2. Výstavba a zajištění bydlení pro sociálně slabé občany
Předpokladem realizace cíle je zajistit zpracování územních studii nebo regulačních 
plánů pro území určená ve stávajícím ÚP pro bydlení. Toto opatření sleduje zajištění 
cenově dostupného bydlení pro sociálně slabší skupiny obyvatel a mladé rodiny 
výstavbou malometrážních nájemních bytů.

 Opatření E. 3.3. Zlepšovat úroveň bydlení v DPS Penzion

 Opatření E. 3.4. Pokračovat v revitalizaci panelových sídlišť ve městě 
v návaznosti na státní programy rozvoje bydlení a vyhlašované dotační tituly

Rozvojová oblast města Poličky:
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F – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ENERGETIKA
Cíl: 
- zachovat a dále zlepšovat kvalitu životního prostředí města
- chránit přírodu okolí města před negativními dopady vznikajícími v důsledku lidské činnosti
- usilovat o úsporné využívání energií a využívání alternativních zdrojů energie

Vazba na Program rozvoje Pardubického kraje:

5. rozvojový pilíř – zdravé životní prostředí
Pardubický kraj si je vědom, že svůj rozvoj musí koncipovat na principu environmentální 
udržitelnosti. Ekonomickou prosperitu ani sociální soudržnost kraje nelze budovat 
bez zachování zdravého životního prostředí. Týká se to nejen kvality vod, ale i ovzduší, 
snižování hlukové zátěže a hospodaření s odpady. V těchto bodech půjde zejména o nalezení 
symbiózy mezi rozvojem průmyslu a růstem přepravních nároků v městských aglomeracích 
kraje na straně jedné a zlepšováním jich environmentálních kvalit na straně druhé. Zvláštním 
problémem těchto území, na který se chce kraj také zaměřit, je likvidace starých ekologických 
zátěží. Pokud jde o rozvoj venkova, stává se ochrana krajiny před nežádoucími zásahy sama 
faktorem kvality místního života i produkčním faktorem – např. v souvislosti s rozvojem 
cestovního ruchu. Dosažení těchto záměrů jen právním tlakem se ukazuje jako nepříliš 
efektivní. Proto kraj míní podporovat růst občanského ekologického vzdělávání, uvědomělosti 
i odpovědnosti. Konkrétní opatření, realizovaná na základě této Aktualizace Programu 
rozvoje Pardubického kraje, budou respektovat územní ochranu a integritu lokalit soustavy 
Natura 2000 na území Pardubického kraje.

Přehled navrhovaných specifických cílů a opatření:
1. Specifický cíl: Zlepšovat kvalitu složek životního prostředí.

Opatření  Ž 1.1 Ochrana vodních zdrojů a revitalizace říčních systémů.
Opatření  Ž 1.2 Snižování emisí a imisí ze středních a malých zdrojů znečišťování 

ovzduší.
Opatření  Ž 1.3 Snižování hlukové zátěže obyvatel.

2. Specifický cíl: Snižovat produkci odpadů, zajišťovat ekologicky neškodné nakládání 
                               s odpady a odstraňovat škodlivé látky z životního prostředí.
Opatření  Ž 2.1 Zavádění principů ”čistší produkce,” omezení produkce odpadů, 

zefektivnění separace, využívání a recyklace odpadů a omezení 
skládkování.

Opatření  Ž 2.2 Řešení problematiky starých ekologických zátěží životního prostředí 
včetně skládek.

3. Specifický cíl: Chránit a revitalizovat krajinu.
Opatření  Ž 3.1 Ochrana přírody a krajiny.

4. Specifický cíl: Zvyšovat ekologické vědomí a odpovědnost obyvatel.
Opatření  Ž 4.1 Realizace environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) 

obyvatel, rozvoj informačních systémů o ŽP a podpora zavádění 
enviromentálních manažerských systémů.

5. Specifický cíl: Účinně monitorovat stav vybraných složek životního prostředí.
Opatření  Ž 5.1 Pravidelný monitoring stavu ŽP.

Stručný popis výchozí situace: 
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Město Polička je zasazeno do rozmanité krajiny s poměrně kvalitním životním prostředím. 
V minulých letech věnovalo problematice životního prostředí pozornost odpovídající svým 
finančním možnostem. Kvalita ovzduší se zlepšila postupnou plynofikací a s tím související 
náhradou zdrojů vytápění na tuhá paliva plynovými kotli. Město se rovněž věnovalo 
problematice třídění odpadů, za co se mu dostalo ocenění, (zřízení sběrného dvora, zvýšení 
počtu kontejnerů na tříděné odpady), čištění splaškových vod (rekonstrukce ČOV) a zahájilo 
realizaci protipovodňových opatření (stavba poldru). 

V současné době stojí před městem další úkoly jako je dostavba a rekonstrukce kanalizační 
sítě, protipovodňová ochrana, zintenzivnění ekologické likvidace odpadů
a zvýšená péče o městskou zeleň.

SWOT analýza města Poličky
Silné stránky Slabé stránky
 dlouhodobě se zlepšující kvalita životního 

prostředí
 pokles imisí ze stacionárních zdrojů
 město je téměř celé plynofikováno
 fungující veřejný dopravní systém
 existence a údržba kvalitní městské 

zeleně, vč. Lesoparku
 mimoškolní ekologická výchova

 zátěž z dopravy - hluk, vibrace, exhalace 
na silnici I/34 v průtahu městem

 izofona hluku 60 dB pro den, vymezená 
podél silnic I. a II. třídy, zasahuje 
do ploch bydlení (zasahuje objekty 
bydlení a chráněný venkovní prostor)

 okolí výrobních a zemědělských areálů 
(sousedících s obytnou zónou) je 
obtěžováno hlukem a těžkou nákladní 
přepravou

 negativní vlivy zemědělských areálů
 výskyt inverzních situací v zastavěném 

území v zimním období
 části Lezník, Střítež a Modřec nejsou 

plynofikovány
 chybí obnovitelné zdroje energie
 energetické ztráty ve veřejných budovách 

a obytných domech

 vysoký podíl stabilních krajinných 
formací v území a tím zajištěná funkčnost 
skladebných částí

 vysoký podíl soliterní zeleně 
v zastavěných územích

 vysoký podíl krajinotvorných prvků –
alejí

 chybí prvky ÚSES v nelesní krajině, kde 
by mohly plnit více funkcí (krajinotvorné, 
ekologické, protierozní)

 stromy v zastavěných územích s horším 
zdravotním stavem

 část území má vyšší retenční schopnost 
(lesní porosty)

 CHOPAV Východočeská křída
(Chráněná oblast přirozené akumulace 
vod)

 erozně ohrožené plochy – krajina 
s intenzivní zemědělskou výrobou má 
malou retenční schopnost, dochází 
k nežádoucím vlivům na vodní režim –
rychlý odtok, vodní eroze, půdy, zanášení 
vodních toků a svodnic, kanalizace a 
komunikací v návaznosti na zastavěné 
území



33

 nedostatečné členění zemědělské půdy
 problémy s extravilánovými vodami, 

nedostatečná kapacita vodních toků, 
chybějící poldry

 malé zastoupení vodních ploch v krajině
 znečištění Synského rybníka
 znečištění vodních toků v důsledku 

zemědělské činnosti
 nevyhovující a chybějící kanalizační 

stoky
Příležitosti Hrozby

 ekologicky nakládat s odpady
 snížit negativní účinky dopravy 

na hygienu prostředí vybudováním 
severního obchvatu, podporou 
nemotorové dopravě a integrovanému 
způsobu dopravy

 respektovat národní program 
snižování emisí (06/2007) - nové 
emisní parametry na spalovací zdroje, 
vyměnit nevyhovující kotle na tuhá 
fosilní paliva, podporovat využití 
obnovitelných zdrojů, podporovat 
vozidla enviromentálně šetrnějších, 
šířit osvětu - dopady na zdraví

 stanovit max. hranice negativního 
vlivu zemědělských areálů

 rozvíjet ekologickou výchovu

 trvalé zvyšování podílů liniových 
zdrojů (automobilová doprava) 
na zhoršování kvality ovzduší a 
hlukové zátěže

 riziko narušení životního prostředí 
okolo ploch výroby (severozápadní 
okraj města, …)

 rizika spojená s intenzivní živočišnou 
výrobou v zemědělských areálech

 lokální zdroje vytápění, které 
využívají tuhá fosilní paliva (Lezník, 
Střítež a Modřec) a částečný přechod
na vytápění domácností fosilními 
palivy a odpadky v důsledku 
zdražování plynu a elektřiny (Polička)

 výskyt starých ekologických zátěží

 udržovat historické tradice krajinného 
cítění, tradici doprovodných alejí 
podél cest, soliterů v rámci volné 
krajiny, i zastavěného území

 realizovat obnovu a rozvoj zeleně 

 klesající podíl zelených ploch 
v zastavěném území 

 hospodařit s dešťovými vodami, 
zvýšit retence vody v krajině 
a snížit vodní eroze, čímž se sníží 
riziko záplav a zlepší hospodaření 
s vodou v řešeném území

 vybudovat poldr na severním okraji 
zastavěného území Poličky, 
zkapacitnit stávající poldr a koryta 
vodních toků

 zabezpečit ochranu čistoty vod 
dostavbou a rekonstrukcí kanalizační 
sítě a intenzifikací ČOV

 záplavy způsobené extravilánovými 
vodami při větších srážkách 

 záplavové území Bílého potoka
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Priority:

F. 1. Péče o městskou zeleň a krajinu

 Opatření F. 1.1. Péče o městskou zeleň
Pečovat o městskou zeleň, zajišťovat průběžnou údržbu, výsadbu a obnovu zeleně 
v jednotlivých částech města – péče o travnaté plochy, aleje a stromořadí podél 
komunikací, obytné plochy apod..

Aktivity:
- realizovat projekt parčíku v zástavbě rodinných domků při ulici Vencovského
- obnovit a udržovat zeleň v městském parku
- obnovit a udržovat zeleň na městských hřbitovech
- zhotovit nové projekty regenerace zeleně v různých částech města

 Opatření F. 1.2. Péče o krajinu
Realizovat opatření podle územního systému ekologické stability (doplnění 
jednotlivých prvků).

Aktivity:
- vytvoření biokoridoru na severním až severozápadním okraji města
- výsadba zeleně podél polních a zemědělských cest 

F. 2. Likvidace odpadů
Zabezpečit likvidaci odpadů tak, aby nezamořovaly veřejný prostor a byly zpětně efektivně 
využívány.

 Opatření F. 2.1. Plán odpadového hospodářství 
Postupně naplňovat plán odpadového hospodářství.

 Opatření F. 2.2. Skládka komunálního odpadu Široký Důl
Monitorovat skládky a provést případná opatření k jejímu zabezpečení.

 Opatření F. 2.3. Třídění komunálního odpadu, bioodpadu a použitých 
elektrozařízení
Město bude zajišťovat, zkvalitňovat a rozšiřovat separaci sběru, podporovat třídění 
komunálního odpadu, bioodpadu a použitých elektrozařízení, zajišťovat provoz 
sběrného dvoru.

 Opatření F. 2.4. Likvidace čistírenských kalů
Město bude řešit likvidaci čistírenských kalů společně s provozovatelem ČOV
s ohledem na vývoj legislativy.

F. 3. Odpadní vody
Zabezpečit bezproblémový odvod odpadních vod ze zdrojů znečištění, odpadní vody kvalitně 
vyčistit a v nezávadné podobě vrátit zpět do oběhu vody, v souladu s platnou legislativou. 
Čištění odpadních vod je zmiňováno také v rozvojové oblasti „A. Technická infrastruktura“ 

 Opatření F. 3.1. Dostavba a rekonstrukce kanalizační sítě v Poličce 
Bude řešeno v souladu s generelem kanalizace.
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Aktivity:
- aktualizace generelu kanalizace
- vytvoření plánu investic do údržby a rozvoje kanalizace v období udržitelnosti 

projektu podpořeného dotací z OPŽP

 Opatření F. 3.2. Intenzifikace čistírny odpadních vod 
Bude řešena s ohledem na vývoj platné legislativy.

 Opatření F. 3.3. Likvidace odpadních vod v částech Lezník, Modřec a Střítež 
Výstavba čistíren odpadních vod s přihlédnutím k ekonomické efektivitě 
v jednotlivých částech města.

F. 4. Protipovodňová ochrana

 Opatření F. 4.1. Stavby, oprava a údržba protipovodňových opatření
Snížit hrozbu povodňových škod a eliminovat jejich riziko, zvyšovat retenční 
schopnosti krajiny.

Aktivity:
- uskutečnit výstavbu suchých hrází (poldrů), revitalizace vodních toků
- zvýšit bezpečnost a zkapacitnění stávajících vodních děl
- zkapacitnit koryta toků 

F. 5. Využívání energií a snižování emisí

 Opatření F. 5.1. Energetická úspornost budov 
Realizace úspor energie a využití odpadního tepla. Zateplování obvodových plášťů 
budov, výměna otvorových prvků, výměna zdrojů vytápění a vytápěcích systémů.

Aktivity:
- realizovat úspory energie v Masarykově základní škole
- realizovat úspory energie v Mateřské škole Hegerova
- využít odpadního tepla ve sportovních zařízeních bazénu a zimního stadionu

 Opatření F. 5.2. Využívání alternativních zdrojů energie
Doplnit stávající zdroje energie alternativními zdroji, budovat nové alternativní zdroje 
energie.

 Opatření F. 5.3. 
Snižování množství emisí ze stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
Využít efektivnějších technologií a paliv produkujících menší množství emisí 
do ovzduší. Nahradit zastaralé technologie modernějšími a šetrnějšími k životnímu 
prostředí.

 Opatření F. 5.4. 
Snižování množství emisí z mobilních zdrojů znečišťování ovzduší
Využít dopravní prostředky produkující menší množství emisí do ovzduší.
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F. 6. Ekologická výchova

 Opatření F. 6.1. Podpora ekologické osvěty a výchovy

Aktivity:
- podporovat organizace, které se zabývají ekologickou osvětou
- vytvářet a realizovat vlastní projekty ekologické výchovy
- podporovat akce a projekty neziskových organizací a dobrovolníků 

zabývajících se aktivitami spojenými s ekologií



37

Rozvojová oblast města Poličky:

G – ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ

Cíl: Zajistit výchovu a vzdělávání dětí a mládeže a provoz mateřských škol, základního 
školství a střediska volného času při vynaložení přiměřených nákladů, hledání efektivních 
řešení.

Vazba na Program rozvoje Pardubického kraje:

Rozvojová priorita A – KVALITNÍ LIDSKÉ ZDROJE

Pro Pardubický kraj je vzdělanost a kvalifikovanost obyvatel klíčovým předpokladem
pro jejich úspěšné uplatnění na trhu práce. Důraz je kladen jak na kvalitu počátečního 
vzdělávání, tak i na možnost průběžného doplňování znalostí v rámci dalšího a celoživotního 
vzdělávání a na obecnou kultivaci lidského potenciálu formou neformálního vzdělávání. 
K tomu je nezbytné zajistit také odpovídající školskou infrastrukturu.

Přehled navrhovaných specifických cílů a opatření:
A. 1 Cíl: Zajistit optimalizaci systému školství v kraji a průběžně zvyšovat lidský potenciál 
kraje formou odpovědné nabídky (z hlediska oborů) a vysoké kvality vzdělávacích aktivit 
s důrazem a vazbou na uplatnitelnost lidských zdrojů na trhu práce.
A. 6 Cíl: Umožnit obyvatelům smysluplně trávit volný čas a předejít výskytu nežádoucích 
jevů ve společnosti. Zvýšit pocit sounáležitosti obyvatel s regionem, v němž žijí.
    
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Pardubickém kraji: 
Uvedeny jsou nejvýznamnější oblasti související se školstvím v Poličce.
I. 2. Spolupráce s partnery ve vzdělávání
Pardubický kraj si je plně vědom řady nepříznivých faktorů a rizik dalšího vývoje působících 
v oblasti obecního školství. Vzhledem k omezenému potenciálu zejména malých a středně 
velkých obcí považuje kraj za důležité:

- vytvářet podmínky umožňující obcím zajišťovat efektivním způsobem vzdělávání 
v oblasti předškolní výchovy a povinné školní docházky, uplatňovat nepřímé  
podpůrné mechanismy motivující obce k hledání efektivních řešení, zejména 
v případech, kdy tato řešení přesahují kompetenční rámec jedné obce,

- prohlubovat partnerství kraje a obcí,
- poskytovat metodickou a organizační podporu obcím při řízení škol a školských 

zařízení,
- podporovat zvýšení zaměstnatelnosti rodičů s dětmi předškolního věku prodloužením 

provozní doby mateřských škol.
II.1. Předškolní vzdělávání
Pardubický kraj bude v dalších letech podporovat:

- průběžné a systematické další vzdělávání pedagogických pracovníků, zaměřené 
zejména na realizaci školního vzdělávacího programu v praxi,

- snížení administrativní zátěže mateřských škol, zejména metodickou pomocí 
prostřednictvím Školského portálu Pardubického kraje,

- seznamování dětí s cizím jazykem přiměřeným způsobem odpovídajícím jejich věku 
a možnostem.
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II.2. Základní vzdělávání
Vzhledem k nárůstu počtu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami roste potřeba počtu 
psychologů a speciálních pedagogů v základních školách. Pardubický kraj bude podporovat 
zapojení škol do projektů vyhlašovaných jinými subjekty, aby získaly potřebné finanční 
prostředky pro zřízení uvedených pracovních míst.
Pardubický kraj bude v dalších letech podporovat zvýšení kvality základního vzdělávání:

- snížením počtu tříd víceletých gymnázií, což by mohlo napomoci lepším studijním 
výsledkům žáků základních škol druhého stupně, podporou nadaných žáků,

- hodnocením výsledků vzdělávání žáků v 5. a 9. ročnících základních škol,
- aktivní účastí v legislativním procesu, která povede ke snížení administrativního 

zatížení základních škol a školských zařízení.
II.6. Podpora výuky cizích jazyků a environmentálního vzdělávání
II.7. Umělecké a zájmové vzdělávání
Pardubický kraj bude podporovat umělecké a zájmové vzdělávání prostřednictvím grantových 
programů, nabídky vzdělávání pedagogických pracovníků i dobrovolníků pracujících s dětmi, 
nebude podporovat zvyšování kapacit škol a školských zařízení v této oblasti atd..

Stručný popis výchozí situace: 
 město zřizuje 5 mateřských škol, 2 základní školy, 1 základní uměleckou školu, 

1 středisko volného času, 1 samostatnou školní jídelnu; základními zdroji financí je 
státní rozpočet (zajišťuje krajský úřad), rozpočet města a v případě mateřských škol, 
základní umělecké školy a střediska volného času též úplaty „odběratelů služeb“ 

 všechny stávající mateřské školy plně využívají svoji kapacitu; dosavadní snižování 
počtů žáků v základních školách umožnilo těmto subjektům vytvořit patřičné zázemí 
pro vytváření standardních podmínek pro zkvalitňování výuky a vzdělávání; je nutné 
však postupovat podle vytyčené strategie tak, aby finanční prostředky na školství byly 
v maximální míře efektivně využity; ZUŠ dostatečně využívá stávající kapacitu a 
zajišťuje základní umělecké vzdělávání pro město a okolní region; SVČ usiluje 
o možnost rozšíření prostor pro svoji činnost a je zařízením, které děti a mládež 
motivuje a vede k aktivnímu trávení volného času

SWOT analýza města Poličky
Silné stránky Slabé stránky

 dostatečná síť a kapacita mateřských 
a základních škol ve městě, jejich 
tradice a dosavadní úroveň 

 dobrá úroveň vybavenosti škol 
zařízením i komunikačními 
technologiemi

 vzdělanostní struktura a 
kvalifikovanost učitelů

 manažerské schopnosti a přístupy 
ředitelů jednotlivých Š/ŠZ

 aktivní spolupráce se zahraničními 
partnerskými městy 

 dobře fungující ZUŠ a SVČ Mozaika

 omezené prostorové možnosti SVČ 
Mozaika 

 stagnující stav možností nákupu 
učebních pomůcek pro ZŠ

 absence koordinátora pro dotace 
v oblasti školství a vzdělávání

Příležitosti Hrozby
 mít na zřeteli, že město Polička je 

přirozeným centrem základního 
 nepříznivě se vyvíjející demografická 

křivka ve městě i v okolních obcích
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vzdělávání pro okolní obce
 významně podporovat obecní 

školství ze strany zřizovatele
 podporovat spolupráci škol a 

školských zařízení s dalšími subjekty 
působícími v Poličce a okolí 

 zabezpečovat další vzdělávání 
pedagogů

 vyhledávat nové zdroje financování

 problematika státního systému 
financování školství a jeho vývoje 
v budoucnu

Současný stav škol a školských zařízení je ze střednědobého hlediska stabilizovaný.

Priority:

Prioritou města v oblasti vzdělávání je stabilita kapacit v oblasti předškolního a základního 
vzdělávání dle potřeb občanů města, i nadále zabezpečení stávajících podmínek a úrovně 
vzdělávání a dle možností jejich rozvoj.

G. 1 Mateřské školy

 Opatření G. 1.1. MŠ Rozmarýnek Polička
Stavební úpravy budovy a úprava pozemků pro zajištění a zefektivnění provozu školy.

Aktivity:
- dokončit výměnu oken 
- opravit fasádu ve dvoře
- zrekonstruovat systém vytápění
- obnovit školní zahradu
- zateplit stropní konstrukci nad 2. nadzemním podlažím

 Opatření G. 1.2. MŠ Polička, Hegerova 427
Stavební úpravy budovy a úprava pozemků pro zajištění a zefektivnění provozu školy, 
zejména snížení energetické náročnosti budovy.

Aktivity:
- zhotovení nové fasády, včetně zateplení, klempířské fasádní prvky, tepelná 

izolace nad stropem a na šikmých stěnách v podkroví obytné části, obývaný 
prostor v podkroví rozšířit o kancelář a opravit střechu

- vyměnit otvorové prvky budovy
- zrekonstruovat systém vytápění
- oplotit předzahrádku protihlukovou stěnou a obnovit školní zahradu a pozemky 

přilehlé k budově

 Opatření G. 1.3. MŠ Polička, Palackého nám. 181 Polička
Stavební úpravy budovy a úprava pozemků pro zajištění a zefektivnění provozu školy.
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Aktivity:
- vyměnit zbývající části oken, popř. je opravit, vyměnit dveře do zahrady
- zrekonstruovat umývárny a WC
- zrekonstruovat výdejnu
- zrekonstruovat systém vytápění
- obnovit školní zahradu vč. zdi dělící sousedící pozemky

 Opatření G. 1.4. MŠ Čtyřlístek Polička
Stavební úpravy budovy a úprava pozemků pro zajištění a zefektivnění provozu školy.

Aktivity:
- zrekonstruovat zbývající části rozvodů vody, podlah, rekonstrukce kuchyně, 

zrekonstruovat zbývající části sociálního zařízení a kanalizace
- obnovit školní zahradu vč. zařízení
- opravit střechu
- opravit vstupní schodiště

 Opatření G.1.5. MŠ Luční Polička
Stavební úpravy budovy a úprava pozemků pro zajištění a zefektivnění provozu školy.

Aktivity:
- revitalizovat zahradu, herní prvky
- zrekonstruovat rozvody vody a kanalizace, sociálních zařízení, upravit větrací 

šachty

G. 2. Základní školy:

 Opatření G. 2.1. Masarykova ZŠ Polička 
Úpravy budovy za účelem snížení energetické náročnosti, zlepšení sportovního 
zázemí, úpravy pro zajištění stávajícího provozu školy, podpora nižších počtů žáků 
ve třídách.

Aktivity:
Společné:

- dofinancovat náklady spojené s rozdělením vícečetných tříd
Hlavní budova:

- upravit vstupy do hlavní budovy
- celkově zateplit budovu vč. výměny a úpravy oken a vstupních dveří.
- zhotovit izolaci proti vlhkosti suterénu (havarijní stav); vyměnit, či opravit 

stropní konstrukce (průhyb stropů)
- vyměnit rozvody ÚT
- upravit ZTI
- uskutečnit vestavbu učeben do podkroví
- instalovat výtahy pro tělesně postižené

Vedlejší budova:
- zateplení budovy spojit s výměnou oken a vstupních dveří
- rekonstruovat elektroinstalace a ZTI

Areál školy:
- upravit venkovní sportoviště, venkovní hřiště školní družiny
- vybudovat oplocení a upravit celý areál školy
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 Opatření G. 2.2. ZŠ Na Lukách Polička
Úpravy tělocvičny za účelem snížení energetické náročnosti, úpravy pro zajištění 
stávajícího provozu školy, podpora nižších počtů žáků ve třídách.

Aktivity:
Společné:

- dofinancovat náklady spojené s rozdělením více četných tříd
Pavilony školy:

- vyměnit okna v budově tělocvičny (netěsnosti), opravit podlahu
- přeložit vodoměr, vybudovat novou přípojku vody 

Areál školy:
- oplotit a upravit areál školy

G. 3. Základní umělecká škola Bohuslava Martinů
Škola dostatečně využívá stávající kapacitu a zajišťuje základní umělecké vzdělávání 
pro město a okolní region.

 Opatření G. 3.1. ZUŠ B. Martinů Polička
Stejně jako u ostatních školských zařízení jsou nezbytné specifické úpravy 
pro zajištění a zkvalitnění stávajícího provozu školy.

Aktivity:
- provést sanaci vlhkého zdiva
- zajistit trvalý prostor pro kolektivní výuku literárně-dramatického oboru
- vyměnit plynové kotle
- opravit střechu a plot
- obnovit hudební nástroje (klavír)

G. 4. Středisko volného času Mozaika
SVČ Mozaika usiluje o možnost rozšíření prostor pro svoji činnost. Je zařízení, které děti a 
mládež motivuje a vede k aktivnímu trávení volného času.

 Opatření G. 4.1. SVČ Mozaika Polička
Úpravy pro zajištění a zkvalitnění stávajícího provozu školského zařízení.

Aktivity:
- provést půdní vestavbu
- dokončit výměnu oken
- zrekonstruovat vodoinstalaci a kanalizaci.
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Rozvojová oblast města Poličky: 

H – LESNICTVÍ 

Cíl: Trvale udržovat rozvoj produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství, lesnictví 
a rybářství v souladu se sociálně-ekonomickými aspekty a regionální politikou ČR a EU.

V oblasti lesního hospodářství je třeba v maximální míře podporovat uváženými 
lesotechnickými postupy produkční i mimoprodukční funkce lesa jako celku. Vhodnou 
volbou výchovných a obnovných postupů zvyšovat stabilitu lesních porostů, zvýšenou 
pozornost věnovat údržbě lesní odvozní sítě a melioračnímu systému. V turisticky 
atraktivních lokalitách posilovat rekreační funkci lesa. Pozornost věnovat i neproduktivním 
zemědělským pozemkům, které by bylo možné zalesnit nebo využít pro pěstování rychle 
rostoucích dřevin (energetické využití vzniklé biomasy). Veškerou lesnickou činnost vést 
v souladu s principy trvale udržitelného hospodaření v lesích.

Vazba na Program rozvoje Pardubického kraje:

Stručný popis výchozí situace:

 v současné době hospodaří město na lesním majetku o výměře 2 143  ha
 dle kategorizace spravuje město lesy hospodářské a lesy zvláštního určení
 lesy zvláštního určení jsou zařazeny do subkategorie lesů půdoochranných a lesů 

se zvýšenou funkcí rekreační
 jedná se převážně o smrkové monokultury ohrožované zejména abiotickými činiteli 

(vítr, námraza, sníh), negativem je v některých oblastech i extrémní zamokření lesních 
půd a silně exponovaná stanoviště

 typická je roztříštěnost lesního majetku (porosty spadají do katastrů 21 obcí)
 zdravotní stav lesních porostů je uspokojivý, technická vybavenost je na dobré úrovni 

(síť lesních odvozních cest, skládky dřeva)
 město vlastní dvě lesní školky o celkové výměře 0,95 ha s roční produkcí přibližně 

80 000 kusů sazenic smrku ztepilého
 přibližně 50 % těženého objemu dřeva je přibližováno pomocí vlastní vyvážecí 

soupravy
 část těžebních zbytků je zpracovávána formou štěpkování
 lesní správa má vlastní budovu s provozními sklady a garáží
 lesní majetek zasahuje do II. a III. zóny CHKO Ždárské vrchy, je i součástí PP „Údolí 

Křetínky“
 atraktivní prostředí je hojně navštěvováno turisty
 prodej dřevní hmoty je zčásti organizován v rámci společného obchodu Sdružení 

vlastníků obecních lesů

C. 5. Podpora zvyšování kvality jednotlivých složek životního prostředí
C. 5.11. Uplatnění a rozšíření mimoprodukčních funkcí lesů zejména v rekreačně 
atraktivních oblastech s cílem umožnit intenzivnější využívání území pro rozvoj rekreačních 
aktivit obyvatel.
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 myslivecké hospodaření probíhá ve vlastní režijní honitbě o výměře 819 ha
 městské lesy hospodaří v souladu s požadavky certifikačních kritérií definovaných 

v dokumentech „Českého systému certifikace lesů“

SWOT analýza města Poličky
Silné stránky Slabé stránky

 výměra lesního majetku
 smrkové hospodářství
 přirozená obnova 
 dobrá technická vybavenost
 vlastní produkce sazenic smrku 

a jedle
 vlastní lesnická technika 
 turistická atraktivita

 roztříštěnost majetku
 labilita smrkových monokultur
 degradace lesních půd
 silně exponovaná stanoviště
 nepříznivý vodní režim

Příležitosti Hrozby
 certifikovat dřevní hmotu
 podporovat výsadbu melioračních

dřevin
 spolupracovat s CHKO Žďárské 

vrchy
 rozšiřovat společný obchod
 druhotně využívat zbytkovou 

biomasu
 zalesňovat neproduktivní zemědělské 

pozemky
 vyrábět a prodávat palivové dřevo a 

lesní štěpky
 uskutečňovat lesnickou pedagogiku

 větrné a sněhové kalamity
 lýkožrout smrkový
 vodní eroze
 imisní škody

Priority:

H. 1. Podpora produkčních i mimoprodukčních funkcí lesního majetku

 Opatření H. 1.1. Obnova a výchova lesních porostů
Při obnově a výchově lesních porostů volit takové postupy, které přispívají ke stabilitě 
porostů a zvyšují jeho druhovou diverzitu. Rozsáhlé smrkové monokultury bude nutné 
postupně přeměňovat na porosty s příměsí listnatých dřevin a jedle. V maximální výši 
využívat stávající národní dotace podporující výsadbu melioračních a zpevňujících 
dřevin.

 Opatření H. 1.2. Ochrana a revitalizace lesní půdy

Aktivity:
- na exponovaných stanovištích podporovat půdoochrannou funkci lesa 

(podrostní způsoby obnovy porostů).
- vhodnými melioračními postupy zlepšovat stav degradovaných lesních půd a 

podporovat humifikační procesy (vápnění lesních půd).
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 Opatření H. 1.3. Příprava porostů pro nástup přirozeného zmlazení
Na vhodných lokalitách připravovat porosty pro nástup přirozeného zmlazení, 
zmlazené kultury pečlivě chránit a vychovávat.

H. 2. Lesní odvozní síť, meliorační systém

 Opatření H. 2.1.
Pro kvalitní lesnický provoz bude nutné neustále udržovat síť lesních odvozních a 
přibližovacích cest. V dosud nepřístupných lokalitách bude zapotřebí i vybudovat 
nové přibližovací a odvozní cesty včetně ploch pro skládkování dřevní hmoty. Cestní 
síť musí splňovat požadavky na ochranu lesních půd před vodní erozí a musí být 
realizována s ohledem na aktuální parametry přibližovacích a odvozních souprav.

 Opatření H. 2.2.
V porostech s výskytem erozních strží usilovat o jejich postupnou asanaci.

 Opatření H. 2.3.
V zamokřených lokalitách udržovat a zkvalitňovat stávající meliorační systém 
odvodňovacích příkopů, v případě potřeb budovat prvky nové.

H. 3. Lesní školkařtví

 Opatření H. 3.1. I 
V dalším období pokračovat v produkci sazenic smrku ztepilého a jedle bělokoré. 
Na produkčních plochách se snažit pěstovat i jiný sadební materiál (buk lesní, javor 
klen, jírovec maďal a ostatní). Postupně bude nutné zlepšovat 
i technické vybavení školkařského provozu. Zejména by se jednalo o pořízení nových 
strojů na přípravu a zpracování půdy, zařízení na podřezávání a vyzvedávání sazenic 
apod. Potřebná bude i postupná rekonstrukce provozních a skladovacích prostor 
(sklady nářadí, sněžná jáma, garáž pro traktor). 

H. 4. Posilování rekreační funkce lesa, lesnická pedagogika

 Opatření H. 4.1. Využití lesa pro odpočinek, sportovní vyžití či relaxaci se bude 
neustále zvyšovat.
Pro posilování rekreační funkce lesa bude zapotřebí provádět celou řadu opatření. 
Prvotní bude zejména čistota lesa a funkční síť lesních cest. Atraktivitu prostředí lze 
zvyšovat i budováním nových odpočívadel, informačních tabulí a vyhlídek 
na turisticky zajímavých místech. Zavádění introdukovaných dřevin a výsadby alejí 
také příjemně zpestřují lesní prostředí. Pohyb turistů musí být usměrňován kvalitním 
turistickým značením. Neustále bude nutné úzce spolupracovat se správou CHKO 
Žďárské vrchy ve věci získání podpor od Agentury ochrany přírody a krajiny, 
u neproduktivních činností využívat i prostředky z fondů EU. Cíleně bude nutné 
posilovat rekreační funkci lesa v příměstském parku Liboháj a jeho nejbližším okolí.

 Opatření H. 4.2. Rozvíjet práci s dětmi předškolního i školního věku, vhodnou 
formou je seznamovat s problematikou lesního hospodářství a vést je k ochraně 
životního prostředí.
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H. 5. Druhotné využití zbytkové biomasy

 Opatření H. 5.1. Těžební odpad zpracovávat formou štěpkování a ponechávat  
na těžebních plochách pro obohacování půdy organickou hmotou.

 Opatření H. 5.2. V případě odbytu využívat štěpky pro energetické a zahradnické
účely.

 Opatření H. 5.3. Lesnickou činnost rozšířit i o výrobu štípaného palivového dřeva 
na manipulačním skladě.

H. 6.  Zalesňování neproduktivních zemědělských pozemků

 Opatření H. 6.1. Vyhledávat vhodné neproduktivní zemědělské pozemky a jejich 
zalesněním je přiřadit ke stávajícím lesním porostům.

 Opatření H. 6.2. Neproduktivní plochy využívat dle možností i pro pěstování 
rychle rostoucích dřevin (energetické využití vzniklé biomasy).
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Rozvojová oblast města Poličky: 

I – ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKA
Cíl: Rozšíření a zkvalitnění sociálních a zdravotních služeb.

Vazba na Program rozvoje Pardubického kraje:

A. Kvalitní lidské zdroje
Zajistit adekvátní kvalitu zdravotnických zařízení a sociálních služeb a dostupnost jejich služeb 
pro všechny skupiny obyvatel

Opatření A.2. Zkvalitňování zdravotní péče, zvýšení efektivnosti jejího poskytování a zvýšení 
její dostupnosti i v odlehlých částech kraje.
Cíl opatření: Rovnoměrně, účelně a udržitelně pokrýt zdravotnickými službami území kraje a 
zabezpečit kvalitní zdravotní péči.

Opatření A.3. Zajištění místní a časové dostupnosti podpory osobám v nepříznivé sociální 
situaci prostřednictvím stabilní, efektivní, flexibilní a kvalitní sítě sociálních služeb a jejich 
provázání s dalšími službami.
Cíl opatření: Dosáhnout efektivnějšího a rovnoměrnějšího spektra nabídky nejen pobytových 
a ambulantních, ale zejména terénních sociálních služeb a jejich poskytování. Optimalizovat 
regionální síť sociálních služeb tak, aby rozsahem a dostupností nabízených služeb odpovídala 
potřebám poskytování sociálních služeb na území kraje a zajišťovala stabilitu jejich 
financování.

Další důležité výchozí krajské materiály:
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2012 - 2013
Akční plán rozvoje sociálních služeb na rok 2014
Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2012 -
2015
Koncepce prevence kriminality Pardubického kraje na období 2013 - 2013
Strategie protidrogové politiky Pardubického kraje na období 2012 - 2018

Stručný popis výchozí situace:
 ve městě je zajištěno kvalitní bydlení pro staré a zdravotně postižené občany v DPS 

„Penzion“, v bezbariérových bytech a v domově důchodců
 město má zpracovaný Komunitní plán sociálních služeb na r. 2007 – 2010, 

aktualizovaný Komunitní plán na období 2010 - 2013
 ve městě je přiměřená nabídka terénních sociálních služeb
 občané jsou o službách informováni způsobem ovyklým (webové stránky, měsíčník 

Jitřenka) 
 zdravotnická péče je zajištěna odbornými ambulancemi a léčebnou následné péče
 redukcí gynekologického a dětského oddělení v nemocnici v Litomyšli došlo 

k zhoršení dojezdu pro občany našeho regionu
 služby preventivního charakteru pro děti a mládež zajišťuje SVČ Mozaika formou 

volnočasových, vzdělávacích a zájmových aktivit, dále komise prevence kriminality 
(finanční příspěvky), vrstevnický program Gymnázia Polička, podpora aktivit 
Květná Zahrada o.s. – Květná  a Bonanza o.s. - Vendolí
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 město spolupracuje při ubytování mužů bez domova se soukromou firmou 
Faulhammer s.r.o. Tržek

 město navázalo spolupráci při ubytování žen a rodin bez stálého bydlení se soukromou 
firmou Ligamen s.r.o. Polička (pouze nouzové ubytování)

 zajištěny sociální a adiktologické služby pro uživatele drog
 navázána spolupráce s Bonanza Vendolí o.s. (predelikventní chování nezletilých dětí)
 město má dobrou spolupráci se Svazkem obcí AZASS, došlo ke zvýšení počtu lůžek 

v domově důchodců
 je třeba rozšířit terénní sociálně-zdravotní službu hospicového typu pro poskytování 

péče umírajícím v domácím prostředí

SWOT analýza města Poličky

Silné stránky Slabé stránky

 zajištěna základní zdravotní péče  
 zachovány odborné ambulance
 rozšíření počtu lůžek v domově

důchodců (AZASS)
 propojenost zdravotní a sociální péče 

(LDN- sociální lůžka – domov 
důchodců) 

 služby zajišťují také neziskové 
organizace 

 zajištěna péče pro drogově závislé 
občany

 pokrytí služeb pro děti, u kterých 
se projevuje predelikventní chování

 zajištěny sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi

 navázána spolupráce se soukromým 
sektorem při ubytování žen a rodin, 
které ztratily bydlení

 rozšíření pečovatelské služby 
o víkendy a večerní hodiny

 spolupráce s Pardubickým krajem 
na financování a plánování sociálních 
služeb

 ve zdravotně sociální péči chybí 
speciální hospicové služby poskytované 
umírajícím v domácím prostředí

 sociálně nepřizpůsobiví občané
 architektonické bariery v některých 

zdravotnických a veřejných budovách
 problémy s ubytováním mužů 

bez domova (chybí režim, pomoc, 
kontrola)

 problémy s ubytováním žen nebo rodiny 
bez stálého bydlení

 snižování finančních příspěvků ze strany 
státu na sociální služby

 větší tlak na město ohledně financování 
sociálních služeb

 město nemá dostatečný počet 
malometrážních nebo jiných bytů

 ve městě jsou vysoké komerční 
pronájmy

 zvyšování inflace a chudoby
 nedostatek nových pracovních 

příležitostí

Příležitosti Hrozby

 zlepšit spolupráci mezi jednotlivými 
poskytovateli sociálních služeb

 posílit stávající terénní zdravotnické 
služby o hospicový tým (hospicového 
lékaře, psychologa/psychiatra, 
duchovní)

 získávat finanční prostředky formou 
dotací a grantů 

 lépe propojit sociální služby a jiné 
aktivity

 snížit nezaměstnanost

 nedostatek finančních prostředků
 zvyšování cen za poskytované služby
 snižování dotací na sociální služby 
 zvyšování financí od města Poličky 

na sociální služby
 nezaměstnanost
 stárnutí populace
 zvyšování poptávky pro určité typy 

sociálních služeb
 zadluženost obyvatel
 snížení rozsahu a obsahu struktury       
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SWOT analýza města Poličky

 udržet dobré ukazatele objasněnosti 
trestných činů 

 v důsledku sociální reformy I. došlo 
ke změně systému sociální práce a 
výplaty sociálních dávek, nutno 
zlepšit spolupráci s ÚP ČR

      poskytované zdravotnické péče
      

Priority:

I. 1. Zajištění kvalitního bydlení pro staré, zdravotně postižené občany a sociálně 
potřebné občany.

 Opatření I. 1.1. Finanční podpora domu s pečovatelskou službou.
V DPS „Penzion“ Polička je ubytováno 100 osob. Provoz a zajištění služeb město 
dotuje ze svého rozpočtu.   

         
 Opatření I. 1.2. Zajištění ubytování osob bez přístřeší a osob, kterým hrozí 

sociální vyloučení. 
Při ubytování osob bez přístřeší bude město spolupracovat se soukromou firmou 
Faulhammer, s.r.o Tržek a bude jí poskytovat finanční příspěvek za tuto službu.
Rovněž bude spolupracovat s Květná zahrada o. s. v Květné při ubytování klientů, 
kterým hrozí sociální vyloučení. 
Město ponechá část bytového fondu pro sociálně slabé občany.

 Opatření I 1.3. Zajištění ubytování pro ženy a rodiny s nezletilými dětmi, které 
ztratily bydlení.
Nově navázána spolupráce při ubytování žen a rodin s dětmi bez stálého bydlení 
se soukromou LIGAMEN, a. s.. Město se bude finančně podílet na provozu. Tímto 
opatřením však není řešena otázka bydlení žen a rodin s nezletilými dětmi trvale.

 Opatření I. 1.4. Malometrážní byty pro sociálně slabé občany
Město má velmi malý počet bytů. V současné době město vytipovává a připravuje 
vhodnou lokalitu na stavbu obecních a jiných bytů.

I. 2. Podpora, zkvalitnění a rozšíření sociálních služeb a volnočasových aktivit.

 Opatření I. 2.1. Udržení a rozvoj stávajících služeb.
Ve městě jsou zajištěny sociální služby a volnočasové aktivity pro staré, zdravotně 
postižené občany a pro rodiny s dětmi. Město bude podporovat jejich činnost 
v souladu s potřebami obyvatel a podle možnosti jim bude poskytovat finanční 
příspěvky. Dále bude spolupracovat se Svazkem obcí AZASS, který je významným 
poskytovatelem zdravotnických a sociálních služeb.
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 Opatření I. 2.2. Podporování služeb prevence sociálně patologických jevů.
Město zajistí spolupráci se základními školami v oblasti prevence patologických jevů, 
bude spolupracovat se subjekty, které poskytují služby v této oblasti.
Město bude usilovat o získání finančních prostředků na tyto účely z grantů 
Ministerstva vnitra, Pardubického kraje, popř. jiných zdrojů.
Město bude spolupracovat s Bonanza Vendolí o.s. (prevence kriminality nezletilých).
Město bude spolupracovat s Květná zahrada o. s. Květná – Dům na půl cesty.
Město bude podporovat zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
v Květná zahrada o. s. Květná
Město bude spolupracovat s Laxus o. s. (sociální služby pro uživatele drog).

 Opatření I. 2.3. Informování občanů o poskytovaných službách.
Město bude informovat o sociálních službách v místním tisku, na webových stránkách, 
spolupráce s Pardubickým krajem při vydávání brožur o poskytovatelích sociálních 
služeb.

I. 3. Odstranění architektonických a jiných bariér veřejných budov pro bezproblémový 
pohyb městem.

 Opatření I. 3.1. Bezbariérovost objektů veřejných budov
U staveb (rekonstrukcí), na které má město vliv (stavební povolení, dozor,…), 
zdůrazňovat potřebu bezbariérovosti.

I. 4. Zdravotnická záchranná služba.
 Opatření I. 5.1. Prioritně zachovat stanoviště zdravotnické záchranné služby 

v podobě rychlé lékařské pomoci.
V současné době se řeší vybudování nového stanoviště zdravotnické záchranné služby 
na výjezdu z města směrem na Havlíčkův Brod.

I. 5. Spolupráce mezi subjekty v sociální a zdravotní oblasti
 Opatření I. 5.1. Zlepšení metod sociální práce

Změnou právních předpisů došlo ke změně systému výplaty sociálních dávek a 
sociální práce. Nutno pracovat na zlepšení metod sociální práce a zkvalitnění 
spolupráce s ÚP ČR tak, aby sociální práce směřovala ke zlepšení sociální situace 
klienta. Město bude v této oblasti spolupracovat s ostatními subjekty zabývající 
se sociální a zdravotní oblastí.
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Rozvojová oblast města Poličky:

J - Bezpečnost a prevence kriminality 
a ochrana obyvatelstva

Cíl:
- dosáhnout stavu klidného a bezpečného města 
- systematicky potlačovat negativní společenské jevy ohrožující soudržnost komunity
a kvalitu jejího života – kriminalita a veřejný pořádek.

Vazba na Program rozvoje Pardubického kraje:

Priorita C: Zdravé životní prostředí
Strategický cíl: Efektivně zajišťovat ochranu a bezpečnost obyvatelstva a včasnou pomoc 
v případě mimořádných událostí a krizových situací.
Opatření C. 6 Zvyšování bezpečnosti a ochrany obyvatel kraje
Krizové řízení zasahuje prakticky do všech odvětví a resortů a jeho struktura je jednoznačně 
dána zákony. Krizovým řízením pro území Pardubického kraje se přímo zabývá Odbor 
krizového řízení Kanceláře hejtmana (OKŘ KHEJ), jenž má k dispozici pro své operativní 
užití relevantní dokumenty – např. Vnější havarijní plán Pardubického kraje včetně příloh, 
všechny potřebné dokumenty o charakteru povodně a zvláštní povodně pod vodními díly, 
krizový plán, aktualizovanou verzi Havarijního plánu Pardubického kraje, poplachový plán 
IZS, traumatologický plán, plán pohotovosti krajské veterinární správy atd. Do problematiky 
krizového řízení také spadá oblast požární ochrany, která je podchycena v dokumentu 
„Koncepce rozvoje požární ochrany kraje“. 
V současné době je již v Pardubickém kraji vybudován integrovaný záchranný systém.

Stručný popis výchozí situace:
 městský kamerový dohlížecí systém (MKDS) je zprovozněn v centru města a v ulici 

Smetanova na budově ČD
 probíhá aktivní spolupráce mezi městskou policií a Policií ČR
 město zřídilo a provozuje v rámci programu prevence kriminality mládeže skatepark
 město pravidelně aktualizuje krizový a havarijní plán města
 je zřízena jednotka dobrovolných hasičů kategorie JPO II
 město postupně buduje nadzemní požární hydranty na území města
 byl vybudován informační a varovací systém napojený na centrální varovný systém 

ČR na cca 85% území města

SWOT analýza města Poličky:
Silné stránky Slabé stránky

 MKDS vytlačuje kriminalitu z centra
 spolupráce MP a PČR je na vysoce 

profesionální úrovni
 komise pro prevenci kriminality 

přispívá k potlačování sociálně-
patologických jevů

 skatepark přispívá k vyplnění volno-
časových aktivit mládeže

 činnost obvodního oddělení PČR 
ovlivňuje nedostatek policistů

 pomalé rozšiřování sítě nadzemních 
požárních hydrantů

 informační a varovací systém není 
vybudován ve všech částech města, 
je pokryto pouze z 82%
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 laserový měřič rychlosti přispívá 
k dodržování bezpečné rychlosti vozidel 
ve městě

 pravidelně aktualizovány podklady 
pro krizový a havarijní plán

 jednotka sboru dobrovolných hasičů 
JPO II, vybavená moderní technikou 

 částečně vybudována síť nadzemních 
požárních hydrantů

Příležitosti Hrozby

 zvýšit bezpečnost občanů a majetků
 rozšířit nabídku volno-časových aktivit 

mládeže
 zlepšit péči o seniory
 zpracovat přehledné dokumenty, 

nahrazujících dosavadní plány v oblasti 
krizového řízení

 dovybavit jednotky dobrovolných 
hasičů JPO II dalším důležitým 
materiálem a pomůckami potřebnými 
u zásahů

 vybudovat siť nadzemních hydrantů 
podle požadavku požárních předpisů, 
včetně staré části města, odpovídající i 
požadavkům památkového úřadu

 vybudovat informační a varovací 
systém (městský bezdrátový rozhlas) 
na celém území města a na vybraných 
místech jej spojit s monitorovacím 
kamerovým systémem

 nárůst trestné činnosti
 ohrožení bezpečnosti občanů a 

majetků
 mládež inklinující k drogám a 

pouliční kriminalitě
 možnost havárie s únikem 

nebezpečných látek na hlavních 
komunikacích

 nebezpečí havárie v objektech 
uskladňujících nebezpečné látky

 nebezpečí živelných pohrom 
(záplavové vlny při přívalových 
deštích, vichřice, sněhové kalamity 
apod.)

 nebezpečí vzniku požáru v kterékoliv 
části města, zejména v objektech 
s průmyslovou výrobou

Priority:

J. 1. Zvýšení bezpečnosti občanů a jejich majetků
 Opatření J. 1.1. Rozšíření stávajícího MKDS - současný počet tří kamer pokrývá 

historické centrum města a ulici Smetanova, kde je monitorováno autobusové nádraží
a přilehlá parkoviště. Rozšířit o kameru v ulici Eimova „Hostinec U Mrštíků,“ dále 
na parkovištích větších sídlišť

 Opatření J. 1.3. Bezpečnost silničního provozu - pořízení bezpečnostních prvků 
ke zvýšení bezpečnosti provozu  a to instalací měřiče rychlosti na příjezdu do města 
od Litomyšle, nasvícení přechodů pro chodce „U Mrštíků“ a na ulici T. Novákové 
u Agricolu s.r.o..

 Opatření J. 1.4. Rozšíření protipovodňových opatření - výstavba suchých poldrů 
a dalších protipovodňových zařízení, údržba a oprava stávajících vodních toků

J. 2. Prohloubení spolupráce městské policie a Policie České republiky
 Opatření J. 2.1. Spolupráce Městské policie Polička s Policií České republiky

Spoluprací obou bezpečnostních složek a prováděním většího počtu preventivně-
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bezpečnostních akcí dojde ke zvýšení ochrany bezpečnosti osob, majetků a veřejného 
pořádku. 

J. 3. Prevence kriminality, práce s mládeží a zvýšená pozornost o seniory
 Opatření J. 3.1.  Prevence kriminality

V rámci prevence věnovat pozornost volnočasovým aktivitám mládeže. Cílem je 
odklonit mládež od nebezpečí konzumace drog a pouliční kriminality. 

 Opatření J. 3.2. Zvýšená pozornost seniorům
Jedná se o ohroženou skupinu, která se stává často objektem pachatelů trestné 
činnosti. Zaměření na větší informovanost prováděním besed, zvýšení pasívní 
bezpečnosti - montáž řetízků na vchodové dveře apod..
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Rozvojová oblast města Poličky:

K - DOPRAVA, DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Cíl: Cílem města Poličky v oblasti dopravy a dopravní infrastruktury je zejména zajistit 
kvalitní dopravní obslužnost, a to především objektů, zajišťujících zdravotní péči, služby a 
jiné základní potřeby obyvatel města a přilehlých obcí (dostatek parkovacích ploch u těchto 
objektů, dostupnost MHD, zajištění bezpečnosti obyvatel v návaznosti na stoupající 
intenzitu dopravy ve městě (stavební úpravy komunikací přirozeně snižující rychlost vozidel, 
jiná řešení bez stavebních zásahů do komunikací, vytvoření koncepce spolupráce s městskou 
policií a Policií ČR při zajišťování bezpečnosti v rámci silničního provozu, atd.) a zastavit 
zhoršování životního prostředí v závislosti na stoupající intenzitě dopravy (kroky vedoucí 
ke zpomalení nárůstu počtu vozidel ve městě, popř. až k jeho poklesu – obchvaty města 
dopravně významných komunikací s mezinárodní a dálkovou tranzitní dopravou, atd.).

Vazba na Program rozvoje Pardubického kraje:

Rozvojová priorita a strategický cíl B. Konkurenceschopná ekonomika
Důraz bude kladen zejména na zlepšení a další rozvoj dopravní infrastruktury v kraji, neboť 
kraj je nedostatečně napojen na evropskou silniční síť a chybí jeho odpovídající připojení 
na sousední kraje. Současná nedostupnost kraje po dálnici a chybějící čtyřproudové rychlostní 
silnice řadí Pardubický kraj mezi území s nejnižší dopravní dostupností v ČR. 
Přehled navrhovaných opatření: 
B.6: Podpora budování a zkvalitňování páteřní dopravní infrastruktury
Aktivní podpora pokračování výstavby a zkvalitňování hlavních páteřních tras (letecká, 
silniční, železniční a vodní cesty) Pardubického kraje.
B.7: Zkvalitnění regionální a lokální dopravní infrastruktury
Optimalizace technického stavu a provozu regionální dopravní infrastruktury vzhledem
k jejímu zatížení.
B.8: Rozvoj systému veřejné dopravy, rozvoj bezmotorové dopravy
- zrychlení a zkvalitnění veřejné dopravy (zlepšit dopravní obslužnost), rozvoj bezmotorové  
dopravy
- rozšiřování a propojování sítě cyklostezek s ohledem na potřeby obyvatel i cestovního 
ruchu; podpora budování záchytných parkovišť a systému „Bike/Park and Ride“ s důrazem 
na dopravní uzly integrovaného dopravního systému
- rozvoj dopravní telematiky (informační a telekomunikační podpora dopravního procesu).

Stručný popis výchozí situace: 

Železniční doprava

Řešeným územím prochází jednokolejná železniční trať č. 261 Svitavy – Žďárec 
u Skutče, s dieselovou trakcí. Trať má regionální charakter, využívaná je pro osobní
i nákladní dopravu. Těleso dráhy je ve stabilizované poloze. Ze železniční stanice odbočovala 
vlečka do Poličských strojíren a.s. Polička, ke dni 31. 3. 2007 byla uvedená vlečka zrušena 
Drážním úřadem., Na ploše po zrušené vlečce je zřízena stezka pro cyklisty a pro pěší. Další 
stávající vlečky v návaznosti na železniční stanici zůstanou zachovány. Tato trať navazuje
na trať č. 260 Česká Třebová - Svitavy - Brno, která je součástí I. železničního koridoru, tato 
trať je zmodernizována pro rychlost do 160 km/hod. Řešené území je obsluhováno 
ze stávající železniční stanice Polička (nádraží) a Pomezí zastávka (leží mimo řešené území). 
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Nádraží je situováno severně od centra města vedle autobusového nádraží. V blízkosti nádraží 
se nachází úrovňový železniční přejezd zabezpečený závorami a výstražnými světly – ul. 
T. Novákové (Tyršova). V pracovní den odjíždí a přijíždí do stanice Polička 27 osobních 
vlaků ve směru na Svitavy, ve směru na Žďárec odjíždí a přijíždí 28 osobních vlaků. Počet 
nákladních vlaků, které stanicí projedou je průměrně dva. Vlečky jsou využívány minimálně, 
spíš sezóně. 
Ve výhledových záměrech se řešeného území nedotýká trasa vysokorychlostní tratě.

Silniční doprava
Širší vztahy

V širších vztazích chybí napojení na dálniční síť případně na výhledovou trasu rychlostní 
komunikace R35 (stále probíhá výběr směrování trasy).
Silnice I/34 tvoří plynulé propojení od jihozápadu České republiky k východu s napojením u 
Svitav na silnici I/35 (Hrádek n. Nisou ČR/PL - Liberec – Hradec Králové – Litomyšl –
Svitavy – Mor. Třebová – Olomouc – Lipník – Hranice – Valašské Meziříčí – Hlavatá –
Slovensko),  resp. na výhledovou trasu rychlostní komunikace R35.

Katastrálním územím Polička procházejí v současné době tyto silnice:

I/34 České Budějovice – Třeboň – Jindřichův Hradec – Jarošov n. Než. - Pelhřimov –
Humpolec – Havl. Brod – Pohled – Ždírec – Hlinsko – Polička - Svitavy –  
Koclířov (I/35)

           II/353 Polička – Borovnice – Fryšava – Žďár n. Sáz. – Nové Veselí – Bohdalov – D1 –  
Jihlava

II/360 Jaroměřice n. Rokytnou – Třebíč – Velké Meziříčí – Křižanov – Nové Město n. 
Mor. – Jimramov – Polička – Lezník – Litomyšl – Ústí n. Orlicí – Letohrad –
Šedivec křiž. s I/11

II/362 Polička – Bystré – Nyklovice – Olešnice – Rozseč nad Kunštátem

II/363 Pomezí – Brněnec

Silniční síť doplňují silnice III. třídy:

III/360 28 Lezník - Sebranice
III/360 29 Polička – Střítež – Sebranice 
III/360 30 křiž. s III/360 29 – Široký Důl – křiž. s I/34
III/362 1 křiž. s II/362 – Modřec
III/363 3 Pomezí - Jedlová

Hlavní komunikační systém města je tvořen stávajícími průtahy silnic I/34 a II/360, 
jež v zastavěném území mají charakter městských sběrných komunikací.

Silnice I/34 prochází řešeným územím od západu od Borové, vede přes celé území města 
ulicemi Starohradská, jižně kolem historického jádra ulicemi Vrchlického, po nábřeží 
Svobody, ulicí Hegerovou a dál směrem na Květnou. V nejzatíženějším a nejkritičtějším 
místě, křížení s ul. Masarykovou a Husovou (II/360), je vybudována okružní křižovatka, 
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mezi Gymnáziem a Masarykovou ZŠ je umístěna světelná signalizace pro přechod pěších. 
Plní funkci sběrné komunikace, ale také částečně hlavní obslužné komunikace na území 
města. Silnice v průtahu zastavěným územím bude uvažována ve funkční skupině B 
jako sběrná komunikace s převážně dopravním významem s částečně přímou obsluhou území 
v kategorii MS2p 15/11,5/50, resp. bez podélného parkování MS2 11/7,5/50, mimo zastavěné 
území v kategorii S 9,5/70. Je uvažováno s přeložkou silnice do nové trasy severně 
zastavěného území města. 

Silnice II/353 vyúsťuje ze silnice I/34 (ul. Vrchlického), je vedena zastavěným územím města 
ulicí Heydukova, dále pokračuje na k.ú. Kamenec a směřuje k Borovnici. Podél komunikace 
jižně od hřbitova je vybudováno rozšíření pro podélná parkovací stání. Silnice v průtahu 
zastavěným územím plní funkci hlavní obslužné, ale i částečně sběrné komunikace, na území 
města bude uvažována ve funkční skupině B jako sběrná komunikace s převážně dopravním 
významem s částečně přímou obsluhou území v kategorii MS2p 15/11,5/50, resp. 
bez podélného parkování MS2 11/7,5/50, mimo zastavěné území v kategorii S 7,5/60. 
Na konci ulice Heydukova vlevo ve směru na Kamenec chybí chodník pro pěší, nezbytný 
pro obsluhu lokality kolem ulice Hrubínova.

Silnice II/360 přichází ze severu od Litomyšle, vede zastavěným územím Lezníku, v severní 
části města (ul. T. Novákové) úrovňově křižuje železniční trať, dál pokračuje ulicí Tyršova a 
Husova, zde v okružní křižovatce zaúsťuje do silnice I/34, vede s ní v peáži po nábřeží 
Svobody a vyúsťuje ze silnice I/34 (křižovatka ulic Vrchlického, nábř. Svobody a 
Zákrejsova), dále vede zastavěným územím města ulicí Zákrejsova, kolem Liboháje 
k Poličským strojírnám, dále směřuje k Borovnici. Silnice v průtahu zastavěným územím 
bude uvažována ve funkční skupině B jako sběrná komunikace s převážně dopravním 
významem s částečně přímou obsluhou území v kategorii MS2p 15/11,5/50, resp. 
bez podélného parkování MS2 11/7,5/50, mimo zastavěné území v úseku Litomyšl – Polička 
v kategorii S 9,5/70, v úseku Polička – Jimramov S 7,5/60. 

Silnice II/362 vyúsťuje ze silnice I/34 (nábř. Svobody), je vedena zastavěným územím města 
ulicí Čsl. armády, směrem na Bystré. Silnice v průtahu zastavěným územím plní funkci hlavní 
obslužné, ale i částečně sběrné komunikace, na území města bude uvažována ve funkční 
skupině B jako sběrná komunikace s převážně dopravním významem s částečně přímou 
obsluhou území v kategorii MS2p 15/11,5/50, resp. bez podélného parkování MS2 11/7,5/50, 
mimo zastavěné území v kategorii S 7,5/60. 

Silnice III. tř. mají pouze místní význam a napojují území na nadřazenou silniční síť.
Ze silnic je prováděna dopravní obsluha jednotlivých objektů, které navazují na zástavbu, 
nebudou navrženy žádné podstatné úpravy. V zástavbě budou podle ČSN 73 6110 
navrženy komunikace ve funkční skupině C, jako obslužné komunikace umožňující 
přímou obsluhu všech objektů v kategorii MO2 10/6,5/50, mimo obec - kategorie S 
7,5/60.

III/360 28 vyúsťuje ze silnice II/360 v severní části Lezníku, vede zastavěným územím obce 
a dále pokračuje ve směru na Sebranice.

III/360 29 vyúsťuje ze silnice I/34 (ul. Starohradská), vede ulicí Střítežskou, úrovňově křižuje 
železniční trať, severně od města vede kolem letiště a dále prochází částí Střítež ve směru 
na Sebranice.
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III/360 30 vyúsťuje v křižovatce se III/360 29, nevede zastavěným územím, směřuje 
na Široký Důl.

III/362 1 vyúsťuje v křižovatce se   II/362, křižuje zrušenou železniční vlečku a napojuje část 
Modřec na nadřazenou silniční síť. Silnice v obci končí, na jižním okraji obce pokračuje
již jen jako místní komunikace s napojením opět na silnici II/362.

III/363 3 vede jihovýchodním okrajem řešeného území, mimo zastavěné území.

Místní komunikace zpřístupňují téměř všechny objekty, budou podle ČSN 73 6110 navrženy 
ve funkční skupině C, v kategorii MO2 10/6,5/30 jako obslužné komunikace umožňující 
přímou obsluhu všech objektů, případně jako zklidněné komunikace v obytné zóně ve funkční 
skupině D1 s minimálním uličním prostorem 8 m. Úpravou organizace dopravy se podařilo 
omezit dopravu v centru města. Vjezd do centra města je zpoplatněn. Již nyní jsou 
na sídlištích navrženy obytné , případně omezení rychlosti na 30 km/h.

Veřejná doprava
Veřejná doprava je zastoupena železniční a autobusovou linkovou dopravou. Řešené území je 
obsluhováno ze stávající železniční stanice Polička (nádraží) viz kap. Železniční doprava. 
Autobusové nádraží (stanoviště) je situováno v těsné návaznosti na vlakové nádraží. Podél 
ulice Smetanova je dostatečná kapacita parkovacích míst. 

Statická doprava (doprava v klidu)
V současné době je mimo vlastní centrum města rozšířené bezplatné parkování soukromých 
vozidel na veřejných plochách. Možnosti pro parkování a odstavení vozidel jsou limitovány 
historickou zástavbou. Nová parkoviště byla v minulosti zřízena u nových průmyslových 
objektů a supermarketů – jsou vyhrazena pro zaměstnance a návštěvníky.

SWOT analýza města Poličky
Silné stránky Slabé stránky

 napojení na silnici I/34
 dobré dopravní napojení na Svitavy a 

Litomyšl
 fungující veřejný dopravní systém
 značené cyklotrasy

 nevyhovující dopravní napojení 
na krajské město

 velká dopravní intenzita na průtahu 
silnice I/34

 průchod intenzivně zatížených 
komunikací zastavěným územím 
města

 úrovňové železniční přejezdy
 narušená prostupnost krajinou, 

zejména ve východní části Modřece
 nedostatek parkovišť ve vazbě 

na čtvrteční trhy navštěvované 
obyvateli ze spádové oblasti Poličska

 chybějící samostatné cyklostezky
Příležitosti Hrozby

 naplňovat navržené aktivity 
ve schválených strategických 
materiálech

 realizovat záměr vybudování 

 trvalý nárůst automobilové dopravy
 nedostatek vhodných ploch v okolí 

centra pro návrh parkovišť
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silničního obchvatu silnice I/34
 omezit tranzitní a nákladní dopravu

Priority:

K. 1. Obchvaty a komunikační napojení 

 Opatření K. 1.1. Zbudování propojení komunikace od podnikatelské zóny 
u tenisových kurtů na stávající dopravní infrastrukturu v ulici Hegerova

 Opatření K. 1.2. Realizace severního obchvatu města (silnice I/34)

K. 2. Dopravní bezpečnost
 Opatření K. 2.1. Realizace nasvětlení dalších frekventovaných přechodů 

pro chodce

 Opatření K. 2.2. Vybudování části chodníku od konce ulice Heydukova 
po napojení na ulici Hrubínova

 Opatření K. 2. 3. Oprava chodníků podél hlavních a frekventovaných 
komunikací za účelem zvýšení bezpečnosti chodců

 Opatření K. 2. 4. Stavba cyklostezek 
Samostatné cyklistické stezky oddělené od silnic jsou bezpečné a snižují riziko úrazu i 
počet cyklistů na silnicích. 

Aktivity:
- vybudovat cyklostezku podél komunikace I. třídy mezi Poličkou a 

Masokombinátem Polička

K. 3. Rekonstrukce místních komunikací a řešení parkovacích míst

 Opatření K. 3.1. Realizace rekonstrukce místních komunikací v historickém 
centru města
Cílem rekonstrukce je zabezpečit obnovu povrchu místních komunikací tak, 
aby komunikace byly komfortní pro pohyb chodců, cyklistů i motoristů a současně 
splnily požadavky na kvalitativní a estetickou hodnotu povrchu v souladu
s historickou zástavbou centra města.  

 Opatření K. 3.2. Realizace rekonstrukce místních komunikací v rámci regenerace 
Sídliště Hegerova

 Opatření K. 3.3. Řešení požadavků občanů na opravy a úpravy místních 
komunikací (Alšova, ul. Čsl. armády, Paseky, Heydukova, nábř. Svobody, Mánesova, 
…)

K. 4. Turismus

 Opatření K. 4.1. Prodloužení cyklostezky na vlečce k rybníkům v lokalitě zvané 
Pod kopcem
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Rozvojová oblast města Poličky:

Vazba na Program rozvoje Pardubického kraje:

V souladu s Plánem rozvoje Pardubického kraje se podílet na vytváření ekonomicky 
prosperujícího kraje s dobrou pověstí mezi současnými podnikateli i mezi novými investory 
a to jak tuzemskými, tak zahraničními. Zvyšovat atraktivitu města a obcí spadajících 
do správního obvodu města pro kvalifikované a aktivní podnikatele v návaznosti na vysoký 
standard bytové výstavby a výběr možností využití volného času ke studiu, sportu a kultuře. 
Vytvářet podnikatelské prostředí v souladu s ochranou životního prostředí.

Priorita A. Kvalitní lidské zdroje
 Opatření L.1.

Zkvalitňování zdravotní péče a zvýšení její dostupnosti.
Podpora rozvoje sportovních a tělovýchovných aktivit.

Priorita B. Konkurenceschopná ekonomika
 Opatření L.2.

Rozvoj a podpora podnikání
Rozvoj cestovního ruchu a tvorba turistických produktů.
Zkvalitnění lokální dopravní infrastruktury
Rozvoj systému veřejné dopravy

Priorita C. Zdravé životní prostředí
 Opatření L.3.

Podpora multifunkčního zemědělství a péče o krajinu.
Podpora zvyšování kvality jednotlivých složek životního prostředí.
Zvyšování bezpečnosti a ochrany obyvatel.

Priorita D. Koordinovaný prostorový rozvoj
 Opatření L.4.

Posilování rozvojových příležitostí.
Rozvíjení spolupráce veřejného, soukromého i neziskového sektoru.

Stručný popis výchozí situace: 
 přívodní vodovodní řad, vodojem – město a jeho části Lezník, Modřec a Střítež jsou 

zásobovány ze skupinového vodovodu „Poličsko“
 v částech města Lezník, Modřec a Střítež není vybudovaná splašková kanalizace
 VTL – plynovod - vlastní rozvodná síť města je provedena převážně v systému 

středotlak, část území je zásobována z NTL plynovodů. Části města Lezník, Modřec a 
Střítež a některé okrajové části vlastního města nejsou plynofikovány.

L – ROZVOJ ČÁSTÍ MĚSTA 
LEZNÍK, MODŘEC, STŘÍTEŽ

Cíl: 
- všeobecně rozvíjet soulad zájmů všech skupin obyvatel a podnikatelských subjektů
- využívat místní iniciativy k vyvolání potřebných aktivit a jejich realizaci
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 veřejnosti přístupné plochy – zahrnují všechny nezastavěné prostory, které jsou volně 
(bezplatně) přístupné všem obyvatelům a návštěvníkům nepřetržitě. Části Lezník a 
Střítež nemají díky charakteru urbanistické struktury (rozptýlená zástavba 
v dynamickém terénu) jasně vymezené centrální prostory – návsi. Veřejná prostranství 
v údolní části Lezníku jsou neudržovaná, zarůstají náletovými dřevinami.

 spojení částí města Lezník, Modřec a Střítež s Poličkou je zabezpečeno autobusovou 
přepravou.

SWOT analýza
Silné stránky Slabé stránky

 dostatečné zdroje pitné vody
 zásobování částí  Lezník, Modřec a 

Střítež elektřinou je stabilizované
 stabilizovaná telekomunikační 

síť
 aktivní činnost osadních výborů 

částí města lezník, Modřec a Střítež
 atraktivní přírodní území -

Chráněná krajinná oblast Žďárské 
vrchy - v těsném sousedství 

 výborné podmínky pro pěší 
turistiku, cykloturistiku a 
agroturistiku, vyznačené trasy

 výhodná geografická poloha 
na pomezí Čech a Moravy

 zkušená pracovní síla
 nízká kriminalita
 oblast s kvalitním životním 

prostředím
 dlouhodobě se zlepšující kvalita 

životního prostředí
 částečně vybudována síť 

nadzemních požárních hydrantů
 jednotka sboru dobrovolných hasičů 

vybavená moderní technikou 
 fungující veřejný dopravní 

systém
 značené cyklotrasy

 technický stav vodovodní sítě není 
všude na potřebné úrovni

 není řešeno odkanalizování v částech 
města – Střítež, Lezník, Modřec

 nejsou plynofikovány části Lezník, 
Modřec, Střítež

 chybějící plochy pro řešení 
problematiky starších občanů v částech 
Lezník, Střítež a Modřec

 chybějící základní občanské vybavení 
(obchod, stravování, ubytování…)
v částech Lezník, Střítež a Modřec

 omezená prostupnost území v údolní 
části Lezníku – zarůstání veřejných 
prostranství náletovými dřevinami

 malý zájem občanů o dění ve městě
 nízká úroveň infrastruktury a služeb 

pro cestovní ruch
 malá odvaha potenciálních investorů 

rozvinout v částech města Lezník, 
Modřec a Střítež své podnikatelské 
záměry

 nedostatek příležitostí pro kvalifikované 
lidi

 malá životaschopnost podnikání
 chátrající a neobydlené domy domy 

postavené před r. 1945 většinou 
nesplňují požadavky na úsporu energií

 části Lezník, Střítež a Modřec nemají 
dostatečnou technickou infrastrukturu

 negativní vlivy zemědělského areálu
v Modřeci

 pomalé rozšiřování sítě nadzemních 
požárních hydrantů

 na nevyhovující úrovni je požární 
zbrojnice v části Modřec, která postrádá 
soc. zařízení a vyžaduje celkovou 
rekonstrukci

 informační a varovací systém není 
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vybudován ve všech částech města (82% 
pokrytí) a v částech Lezník a Modřec

 narušená prostupnost krajinou, zejména 
ve východní části Modřece

Příležitosti Hrozby

 vybudovat splaškové kanalizace 
v Lezníku, Stříteži a Modřeci

 vybudovat čistírnu  odpadních vod 
v Modřeci

 doplnit STL plynovod 
pro zastavitelná území včetně částí 
Lezník, Modřec a Střítež

 rozšířit a zkvalitnit nabídky 
ubytování a služeb 

 rozvíjet a budovat naučné a 
tematické stezky

 chátrající a neobydlené domy 
využít k rekreační funkci 
(chalupaření)

 dovybavit jednotky dobrovolných 
hasičů dalším důležitým 
materiálem, celková oprava požární 
zbrojnice v Modřeci a výměna 
zastaralého požárního vozidla

 vybudovat sítě nadzemních 
hydrantů podle požadavku 
požárních předpisů

 dosáhnout maximálně možného 
pokrytí informačním a varovacím 
systémem ve městě a jeho částech 
Lezníku a Modřeci 

 kontaminace povrchových a 
podzemních zdrojů vody

 přerušení dodávky elektrické energie 
z hlavních distribučních bodů

 nezájem občanů o dění ve městě
 nezájem podnikatelů o rozšiřování a 

zkvalitňování nabídky služeb

 zhoršení ekonomické situace 
obyvatelstva

 nedostatek prostředků v rozpočtu města 
na rozvoj a provoz veřejných 
prostranství a sportovišť

 nárůst trestné činnosti
 ohrožení bezpečnosti občanů a majetků
 nebezpečí záplavové vlny 

při přívalových deštích
 nebezpečí vzniku požáru v kterékoliv 

části města, zejména v objektech 
s průmyslovou výrobou

Priority: 
L.1. Lezník: 
Cílem je vyrovnávat podmínky pro život občanů v této části města s podmínkami v samotném 
městě Polička po stránce technické infrastruktury i ostatních potřeb obyvatel. 

 Opatření L. 1.1. Komunikace a infrastruktura 

Aktivity: 
- dokončit plánované opravy (nový asfaltový koberec) na všech vybraných 

místních komunikacích
- provést rekonstrukci střechy na domě č.p. 68 v majetku města

 Opatření L. 1.2. Veřejná prostranství 

Aktivity: 
- zvelebit prostranství kolem požární nádrže 
- upravit prostranství v lokalitě u Koryt – odvodnění a zaroštování 
- pravidelně provádět údržbu zeleně 
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 Opatření L. 1.3. Bydlení a zástavba obce 

Aktivity: 
- vytvářet podmínky pro bytovou výstavbu dostupnostní stavebních pozemků
- dokončit odstranění polorozbořených usedlostí a domů v aktivní spolupráci
  se stavebním úřadem MěÚ Polička 

 Opatření L. 1.4. Dostupné podmínky pro volnočasové aktivity 

Aktivity: 
- dovybavit sportoviště a cvičiště hasičského sportu potřebným zařízením 
- vybudovat a upravit prostředí pro rekreaci a sport v části bývalé požární nádrže 

 Opatření L. 1.5. Veřejná hromadná doprava 

Aktivity:
- při vytváření jízdních řádů hromadné dopravy vycházet vstříc potřebám občanů 

se zaměřením na dostupnost města Poličky a obce Sebranice 

 Opatření L. 1.6. Zvyšování bezpečnosti a ochrany obyvatel

Aktivity: 
- zaměřit se na bezpečnostní prvky týkající se pohybu zejména dětí podél 

frekventované hlavní komunikace 
- rekonstruovat požární nádrž podle zpracované projektové dokumentace
- zaměřit se na rozšíření výměny podzemních hydrantů za nadzemní z důvodu 

zlepšení dostupnosti požární vody 

 Opatření L. 1.7. Zvýšení dostupnosti zdravotní péče 

Aktivity:
- zvýšit dostupnost zdravotní péče zejména pro méně mobilní občany 

L. 2. Modřec: 
Cílem je vyrovnávat podmínky pro život občanů v této části města s podmínkami v samotném 
městě Polička po stránce technické infrastruktury i ostatních potřeb obyvatel. 

 Opatření L. 2.1. Infrastruktura a komunikace 

Aktivity: 
- uskutečnit celkovou rekonstrukci hasičské zbrojnice, včetně opravy krovů, 

střechy, výměny oken, vrat, vchodových dveří a nové fasády
- vybudovat spojovací cestu kolem Baldeckého potoka, dokončit cestu k lesu 
- zlepšit stav místních komunikací, podle plánu opravit a dokončit položení 

asfaltového  
- koberce na všech místních komunikacích a zajistit jejich údržbu upravit 

pozemky u zastávky pro cyklisty 
- zřídit chodníky po jedné straně části hlavní silnice ve středu obce vč. 

zatrubnění 
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- vyměnit zbývající části starého vodovodního řadu včetně přípojek k obytným 
domům,  

- dokončit úpravy vodoteče 
- připravit se na budování kanalizace 

 Opatření L. 2.2 Dostupné podmínky pro volnočasové aktivity 

Aktivity:
- dovybavit fotbalové hřiště potřebným zařízením 
- rozšířit a zkvalitnit vybavení dětského hřiště 
- zřídit tenisový kurt na spodním hřišti, pořídit buňku na sportovní náčiní 

a lavičky

 Opatření L. 2.3. Veřejná prostranství 

Aktivity: 
- zatrubnit část vodoteče u dětského hřiště  
- obnovit zeleň u kostela u kostela 

 Opatření L. 2.4. Veřejná hromadná doprava 

Aktivity:
- při vytváření jízdních řádů hromadné dopravy vycházet vstříc potřebám občanů 

se zaměřením na dostupnost města Poličky 

 Opatření L. 2.5. Zvyšování bezpečnosti a ochrany obyvatel 

Aktivity: 
- dokončit rekonstrukci požární zbrojnice a obnovu požární techniky výjezdové 

jednotky SDH  pro zkvalitnění ochrany obyvatelstva 

 Opatření L. 2.6. Zvýšení dostupnosti zdravotní péče 

Aktivity:
- zvýšit dostupnost zdravotní péče zejména pro méně mobilní občany např. 

úpravami autobusového jízdního řádu  

L. 3. Střítež: 
Cílem je vyrovnávat podmínky pro život občanů v této části města s podmínkami v samotném 
městě Polička po stránce technické infrastruktury i ostatních potřeb obyvatel. 
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 Opatření L. 3.1. Komunikace a infrastruktura 

Aktivity: 
- vybudovat chodníky v některých částech obce s cílem zvýšit bezpečnost 

chodců, zejména dětí, úpravou prostředí kolem hlavní komunikace 
- dokončit opravy cest podle plánu osadního výboru
- vybudovat opěrnou zeď ve střední části obce a opěrnou zeď se zatrubněním a 

chodníkem u čekárny směrem na Sebranice 
- vybudovat vrt na doplňování vody do rybníčku u Radiměřských 
- uskutečnit celkovou rekonstrukci budovy bývalé školy, vč. výměny oken, 

vypracovat projekt na úsporné vytápění 

 Opatření L. 3.2. Bydlení a zástavba obce 

Aktivity: 
- vymezit v územním plánu města nové pozemky na rozšíření bytové výstavby 

(při změně územního plánu) 
- zrušit bývalou požární nádrž a vytvořit tím nové stavební parcely 
- provést demolici objektu č.p. 20 a na jejím místě vybudovat parčík

 Opatření L. 3.3. Dostupné podmínky pro volnočasové aktivity 

Aktivity: 
- podporovat rozvoj sportovních a zájmovvých organizací, hasičského sportu a 

dovybavit sportoviště a cvičiště potřebným zařízením 
- odkoupit pozemek fotbalového hřiště a vybrané přilehlé pozemky

pro vybudování 
- centrálního místa pro sportovní i kulturní vyžití občanů Stříteže 

 Opatření L. 3.4. Veřejná hromadná doprava 

Aktivity:
- při vytváření jízdních řádů hromadné dopravy vycházet vstříc potřebám občanů 

se zaměřením na dostupnost města Poličky a obce Sebranice 

 Opatření L. 3.5. Zajištění bezpečnosti a ochrany obyvatel 

Aktivity: 
- postupně provádět výměnu podzemních hydrantů na vodovodním řadu 

za nadzemní z důvodu zlepšení dostupnosti požární vody 

 Opatření L. 3.6. Zvýšení dostupnosti zdravotní péče 

Aktivity:
- zvýšit dostupnost zdravotní péče zejména pro méně mobilní občany např. 

úpravou autobusového jízdního řádu 
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6. Realizace strategického plánu, kontrolní mechanismy
Realizaci strategického plánu a jeho kontrolu uskutečňuje Rada města Poličky 
prostřednictvím tajemníka a příslušných odborů či městem zřizovaných organizací. Za tímto 
účelem odbor tajemníka jednou za dva roky, počínaje rokem 2016, vypracuje zprávu 
o realizaci strategického plánu. Tato zpráva bude informovat o plnění Strategického plánu 
v uplynulých dvou letech, bude předložena radě a následně zastupitelstvu města na první 
schůzi v příslušném roce.

Strategický plán rozvoje města Poličky (SPRM) pro období let 2014 - 2020 aktualizovali 
na podkladu SPRM let 2007 – 2013 zaměstnanci města Poličky

Rozvojové oblasti:
Komunikující město: Ing. Naděžda Šauerová
Kulturní dědictví, cestovní ruch a využití volného času: Božena Havranová, Mgr. Pavla 
Juklová, konzultace: Ing. Naděžda Šauerová
Rozvoj podnikání, bydlení: Ing. Sonja Škrabalová
Rozvoj vzdělávání: Ing. Květa Vomočilová
Lesnictví: Ing. Radek Krejčí
Zdravotnictví a sociální politika: Bc. Martina Černíková
Bezpečnost a prevence kriminality: Oldřich Zapletal, Ing. Vladimír Bartoš
Rozvoj částí města Lezník, Střítež, Modřec: Ing. Vladimír Bartoš

Zajištění koordinace a aktualizace ostatních rozvojových oblastí: Mgr. Jan Matouš, radní 
města

Spolupráce:
Rada města Poličky
vedení města
zaměstnanci města

Datum vypracování: listopad 2013
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