Vypořádání připomínek k návrhu Návrhové a implementační části Strategického plánu rozvoje města Čáslavi do roku 2030
Připomínka

Text připomínky

Str.3

Počet obyvatel města – „ke konci roku 2021 10.332“

Str. 3

Budoucí hodnota podílu zelených ploch – to je myslím nereálné, jak díky
územnímu plánu, tak absenci vhodných pozemků
Budoucí hodnota množství využitelného odpadu ukládaného na skládku – to
odporuje zákonu o odpadovém hospodářství, kde jsou jasně stanovené
hmotnostní limity na osobu. Tedy cíl tyto limity nepřekračovat. 0 kg/osoba je u SKO
nesplnitelná. V optimálním případě se stále počítá s 10 % odpadu ukládaných na
skládku.
Připomínky k doplnění či změnám garantů jednotlivých aktivit.

Opraveno

Vlakové nádraží není v majetku města. Přilehlé prostory částečně ano. Tedy
spolupracovat při rekonstrukci vlakového nádraží a rekonstruovat přilehlé prostory
+ vyřešení křižovatek Masarykova x Dusíkova, Masarykova x Poštovní

Akceptováno

Zatraktivňovat městskou hromadnou dopravu (MHD) pro obyvatele a návštěvníky
města, tam můžeme spolupracovat. MHD již není, je to řešeno v rámci Integrované
dopravy Středočeského kraje.
u té spolkové činnosti bych to možná ještě rozvedla – jako je to tam, ale možná
bych to ještě víc vypíchla, že se jedná o spolkovou činnost a pro všechny věkové
skupiny

Akceptováno

Str. 12,
aktivita 1

Město by tak mělo usilovat o začlenění této nemocnice do krajské páteřní sítě
nemocnic, a zajistit tak stabilní krajskou podporu. Myslím, že nemocnice je v
páteřní síti nemocnic a je tedy třeba spíše pracovat na tom, aby zůstala a upevnila
své místo mezi nemocnicemi zahrnutými do této páteřní sítě.

Akceptováno

Str. 12,
aktivita 1
Str. 13,
aktivita 9
Str. 15

…vytvářet podmínky pro udržení Městské nemocnice Čáslav v páteřní síti...

Akceptováno

9. Zajistit paliativní péče ve městě – nevím myšlenku, máme Animu, domov pro
seniory, LDN v nemocnici, takže např. rozvoj?
poptávku po umisťování již dvouletých dětí do škol však bude potřeba postupně
rozšířit kapacity MŠ, - dvouletých do mateřských škol …
To vyžaduje aktivní zavádění inovací

Opraveno

Str. 3

Napříč
dokumentem
Str. 6,
aktivita 7
Str. 7

Str. 8,
aktivita 10
Str. 8 / Str.
9, aktivita 2

Str. 16

Dne 3.6.2022

Způsob
vypořádání
Vysvětleno

Vysvětleno

Komentář
Dle dat ČSÚ byl k 31.12.2021 počet obyvatel města Čáslavi
10 128.
Opraveno na realistickou hodnotu 8,2 %.
Ukazatel sleduje množství využitelného odpadu, nikoli zbytkového odpadu. U využitelného odpadu
naopak zákon říká, že takový by se po roce 2030 již neměl skládkovat vůbec.

Akceptováno

Vysvětleno

Akceptováno

Opraveno
Opraveno

Text opatření upraven na: „Spolupracovat při rekonstrukci vlakového nádraží a rekonstruovat přilehlé
prostory“
Řešení konkrétních křižovatek spadá zejména pod aktivitu 2. Na základě vypracované dopravní studie
a akčních plánů Strategie BESIP 2021–2030 zvyšovat vhodnými opatřeními bezpečnost v dopravě.
Tato konkrétní řešení jsou pak již konkrétními projekty, které danou aktivitu naplňují a které patří
následně do akčního plánu / zásobníku projektů.
Text opatření upraven na: „Spolupracovat na zatraktivnění veřejné dopravy pro obyvatele a
návštěvníky města“
V textu upraveno na: „Kvalitní kulturní, sportovní a volnočasová nabídka pro všechny věkové skupiny,
pro jejíž rozvoj město dokáže vytvořit dlouhodobě stabilní a transparentní podmínky, přispívá k
posílení sounáležitosti obyvatel s městem, oživení veřejného prostoru a celkovému zlepšení jeho
vnějšího obrazu a atraktivity.“
Text opatření upraven na: „Podporovat kulturní, sportovní a společenské akce a spolkovou činnost,
zejména pak akce nadregionálního významu s potenciálem přilákání nových návštěvníků města“
V textu upraveno na: „Město by tak mělo usilovat o udržení a posílení pozice této nemocnice v rámci
krajské páteřní sítě nemocnic, a zajistit tak stabilní krajskou podporu.“
Text opatření upraven na: „Aktivně vyjednávat se zástupci kraje a vytvářet podmínky pro udržení a
posílení pozice Městské nemocnice Čáslav v páteřní síti nemocnic ve SČK a zajištění stabilní podpory
nemocnice ze strany kraje“
Viz výše.
Text opatření upraven na: „Rozšiřovat možnosti paliativní péče a zlepšovat spolupráci mezi
poskytovateli zdravotní a paliativní péče“
Doplněno slovo „mateřských“.

