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Plán rozvoje města Svoboda nad Úpou
v letech 2012 - 2018
Tento dokument byl schválen na 9. veřejném zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou dne 20.12.2011 pod číslem usnesení ZM/127/9/2011.

1) Sportoviště ve městě
Snahou města by mělo být scelení sportovišť do jedné lokality. Za nejvhodnější lze považovat
lokalitu městského stadionu, kde je možné na pozemcích města provést komplexní umístění více typů
sportovišť:
-

stávající fotbalové hřiště
stávající dětské hřiště,
výstavba nové tělocvičny (viz. varianty v nákresu)
výstavba víceúčelového hřiště s oplocením
prostor pro konání akcí města (dětský den, čarodějnice apod.)
prostor pro případné umístění softbalového hřiště,

vše s využitím stávajícího zázemí v podobě restaurace, WC, kabin a osoby správce, jež by
zabezpečoval údržbu a provoz všech sportovišť. Docházková vzdálenost pro potenciální uživatele
sportovišť tzn. děti ze školy, či školky nebo seniorů z Domu s pečovatelskou službou je minimální.
Parkovací plochy zajištěny před objektem bývalé truhlárny.
O rozmístění sportovišť na městském stadionu proběhla veřejná anketa, která měla zjistit
názor občanů. Výsledkem ankety bylo zjištění, že si občané přejí realizovat sportoviště v prostorách
městského stadionu, konečnou podobu rozmístění a skladby sportovišť schválit do konce roku 2011.
Zahájit projekční práce na stavbu tělocvičny, do jara 2013 získat stavební povolení. Objekt
tělocvičny realizovat v letech 2013-2014.
K výstavbě víceúčelového hřiště s oplocením podat v roce 2012 žádost o dotaci u „Nadace
ČEZ“ – projekt „oranžová hřiště“.

2)
-

Péče o vzhled města
park na Pietteho náměstí v Maršově I
výsadba stromů v Horské ulici
lokalita U muchomůrky
stezka Maršov I – Svoboda nad Úpou

V současné době je vyčleněno v rozpočtu města částka 100 tis. na realizaci náhradní výsadby
za provedené odkácení dřevin nacházejících se mimo lesní pozemky (lípy v Horské ulici, jasany na
Sluneční stráni). Dle příslušného ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny je v těchto případech
orgánem státní správy (v tomto případě Správa Krnap) nařízena náhradní výsadba nových stromů.
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Tato povinnost platí pro veškeré fyzické a právnické osoby na území města, pokud jim bude povoleno
odkácení dřevin rostoucích mimo lesní pozemky.
Nabízí se zde tedy možnost vytipování určité lokality, kde by v budoucnu mohla být
realizována náhradní výsadba stromů tak, aby měla určitý koncept a pravidla. Proto byla zpracována
jednoduchá studie parku na Pietteho náměstí v Maršově I s přesným rozmístěním stromů (s popisem
jejich druhové skladby), laviček, vše propojeno cestičkami vysypanými drobným kamenem. Podle
schváleného územního plánu se jedná o území „zahrady, louky, veřejná zeleň v souvislém
zastavěném území“.
Obdobný postup by bylo vhodné zvolit v případě náhradní výsadby stromů v Horské ulici.
V případě lokality U muchomůrky ve spolupráci s městem Janské Lázně vybudovat při cestě
alejí několik zastavení s lavičkami a informačními tabulemi (zábavnými prvky). Využít vstupu do
Společenství Euroregionu Glacensis a v březnu 2012 zažádat o dotace na tuto akci.
Rada města rozhodla o zahájení jednání Ředitelstvím silnic a dálnic o koupi nebo
bezúplatném převodu pozemku č.parc. 102/1 v k.ú. Maršov I (pod Waliskem). Na tomto pozemku je již
řadu let vyšlapaná cestička propojující chodník u silnice se „Starou alejí“. Výstavbou zpevněného
chodníku na předmětném pozemku, opravou komunikace ve „Staré aleji“ a opravou cesty „okolo
Kahounových“ by se docílilo pěšího a bezbariérového propojení Svobody nad Úpou, Maršova I i
Maršova II.

3)

Podpora výstavby rodinného bydlení

Město Svoboda nad Úpou má v územním plánu města vyčleněny tyto lokality pro výstavbu
rodinných domů, kdy je město současně vlastníkem těchto pozemků:
-

Nový Svět
na Sluneční stráni
nad bývalou „zvláštní školou“
nad „Lesnickým učilištěm“

V Radě města a stavební komisi probíhala diskuse o zahájení výběru nejvhodnější z těchto
lokalit, s ohledem na dostupnost inženýrských sítí a finanční výši spojenou s jejich výstavbou. Po
porovnání a zhodnocení jednotlivých lokalit, byla vybrána jako potenciální lokalita pro výstavbu
rodinných domů, lokalita Nový Svět.

Po doporučení stavební komise, zadala Rada města zpracování variant umístění rodinných
domů v této lokalitě, včetně přípravy rozpočtu na pořízení inženýrských sítí. Ing. Žateckým byla Radě
města předložena „zastavovací studie“ lokality Nový Svět. Přichází zde v úvahu výstavba 7
izolovaných rodinných domů, odhadované celkové náklady na vybudování technické infrastruktury činí
cca 3,5 milionu Kč.
O zpracování této studie, včetně nákladů, byli občané informování ve Svoboda Fóru č.743,
vydaném v říjnu 2011. K tomuto tématu byla vypsána anketa, která proběhla v měsíci listopadu za
minimálního zájmu občanů o výstavbu rodinných domů v této lokalitě.
Z dostupných informací by město mělo zhodnotit, za jakých cenových podmínek může
realizovat případný prodej pozemků potenciálním zájemcům. Jedná se o porovnání nákladů na
přípravu pozemků k prodeji, včetně pořízení inženýrských a stanovení ceny za 1 m2 pozemku. Proto
by si zastupitelé města měli odpovědět na otázku, zda tyto pozemky mají být zdrojem financí města
pro jeho rozvoj a provoz, či pouze prostředkem k vytvoření podmínek pro bydlení v rodinných domech
ve městě – dle toho by měla být stanovena prodejní cena za 1m2.
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4)

Bezpečnost občanů = přechody pro chodce přes silnici Trutnov – Pec pod
Sněžkou, Svoboda nad Úpou – Janské Lázně

Z důvodu vysoké intenzity dopravy na krajských komunikacích II/296 a II/297(silnice TrutnovPec pod Sněžkou a Svoboda nad Úpou - Janské Lázně) vybudovat bezpečnostní prvky – přechody
pro chodce s ostrůvky v těchto lokalitách:
- u autobusového nádraží (stávající přechod pod Sluneční strání),
- u prodejny JIP (stávající přechod)
- u křižovatky na Pietteho náměstí (s vazbou na východ ze zamýšleného parku).
V této záležitosti probíhá zpracování projektové dokumentace pro potřeby územního a
stavebního řízení. V měsíci únoru 2012 podat žádost o dotaci ze SFDI za účelem realizace přechodů
pro chodce. Ostrůvky a přechody budou zohledňovat požadavky osob s omezenou schopností pohybu
a orientace, a to zejména z důvodu demografické situace ve městě a blízkosti státních léčebných
lázní, jejichž klienti často navštěvují naše město.

5)

Vnitřní stavební úpravy v prostorách radnice města (uvolnění budovy kina)

V souvislosti se špatným stavem budovy bývalého kina je třeba provést a dokončit komplexní
uspořádání prostor v budově úřadu. Dojde k přesunu kanceláře starosty z prostor bývalého kina do
jiných prostor v budově úřadu. Bude snesen (demolice) chátrající objekt bývalé šatlavy v prostorách
za úřadem – možnost využití jako odstavná plocha pro automobily pracovníků úřadu. Město bude
moci plně disponovat s objektem bývalého kina a může tedy řešit jeho další využití (rekonstrukce,
prodej apod.).
Uvolněný byt v 2. patře by mohl projít dílčí úpravou tak, aby mohl sloužit jako sociální byt pro
krátkodobé bydlení občanů města (domácí násilí, požár bytu apod.). Město by buď tento byt nemělo
dlouhodobě pronajímat, aby město bylo schopno ve zmíněných případech občanům vypomoci, nebo
naopak tento byt řádně dlouhodobě pronajmout a funkci sociálního bytu by plnila ubytovna na
městském stadionu (již plní ve stávající době).

6) Výstavba zázemí pro hasiče a technické služby
V souvislosti s koupí pozemku p.p.č.52/3 v Lázeňské ulici a následném scelení dalších
pozemků města, zahájit projektové práce k vybudování zázemí pro hasiče a technické služby města.
S žádostí o dotaci na projektovou dokumentaci se opět v r. 2012 nebo 2013 obrátit na Euroregion
Glacensis.

7) Budova školní jídelny
Na jaře 2012 dokončit projektové práce na rekonstrukci školní jídelny, následně provést její
rekonstrukci.

Ve Svobodě nad Úpou dne 2.1.2012

Bohuslav Krčmář, v.r.
místostarosta města

Ing. Jiří Špetla, v.r.
starosta města
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