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PROHLÁŠENÍ
Tato strategie byla zpracována v souladu s dostupnými metodikami a dokumenty pro zpracování Programu
rozvoje obce (www.obcepro.cz). Do zpracování strategie byla zapojena široká veřejnost formou
dotazníkového šetření, odborná veřejnost formou pořádání dvou kol setkání pracovních skupin. Strategie
byla zpracovávána průběžně od 2. 3. 2015 a navazovala na tři dříve zpracované strategické dokumenty
území: a) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Blaník pro období
2014–2020(5); b) Strategie území správního obvodu ORP VLAŠIM v oblasti předškolní výchovy a základního
školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a administrativní podpory samosprávám v území; c)
Komunitní plán sociálních služeb na okrese Benešov na léta 2015–2019. Pro práce na strategii bylo zřízeno
6 pracovních skupin, kterým předsedala řídící skupina. Členy řídící skupiny byli kromě předsedů všech
pracovních skupin také starosta města Vlašimi, tajemník MěÚ a přizvaní experti i úředníci MěÚ. Informace
při průběhu zpracování strategie byly sdíleny přes aplikaci OBCEPRO, GoogleDisk a intenzivní
e-mailovou/telefonickou komunikaci.

Ve Vlašimi dne 29. 8. 2016

Mgr. Luděk Jeništa, starosta města
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SHRNUTÍ
Název strategie: Program rozvoje MĚSTA VLAŠIMI na roky 2015-2025
Pořizovatel: Město Vlašim, IČO: 00232947, Sídlo: Jana Masaryka 302, Vlašim 258 01
Doprava
Zajištění kvalitní dopravní infrastruktury ve městě – dostatečně dimenzované parkovací plochy všech druhů. Řešení komplexního
systému parkování - doprava v klidu. Budování zázemí pro parkování (parkovací dům/y); rekonstrukce místních komunikací a
chodníků. Zvyšování bezpečnosti v dopravě: prostředí okolo škol, školských či volnočasových zařízení, bezpečné normám odpovídající
přechody pro chodce, budování kruhových křižovatek v problémových místech. Spolupráce na zajištění nezbytných krajských investic
– dokončení obchvatu Vlašimi, kruhové objezdy. Podpora cyklodopravy. Zajištění hromadné městské dopravy. Spolupráce při
zajišťování integrované dopravy. Řešení problémových úseků dopravy – zejména Navrátilova ulice, další zklidnění dopravy v centru.
Zřízení dopravního hřiště pro různé věkové skupiny.
Školství
Zajištění kvalitního prostředí pro výuku, které předchází negativním jevům – jako je zejména školní neúspěch, šikana. Kontinuální
správa školních budov včetně zajištění bezbariérovosti. Řešení očekávané rostoucí poptávky po umístění dětí v družině nebo
zařízeních pro děti do 3 let a menších dětských skupin. Zajištění prostor pro alternativní výuku (např. Montessori), možnosti práce
v odborných učebnách. Podpora propojení výuky s praxí včetně užší spolupráce se soukromým sektorem na komunitním principu či
budování odborných učeben, prostor pro výuku specifických kompetencí. Snaha o větší zapojení rodičů a prarodičů do školního a
mimoškolního vzdělávání včetně investic do prostor určených k dosažení tohoto cíle (setkávací místnosti, atp.). Podpora spolupráce
školských zařízení navzájem – sdílení informací, služeb, nepedagogických zaměstnanců.
Bezpečnost, bytová, zdravotní a sociální tematika
Cílem jsou dostupné kvalitní sociální služby a důraz na maximální prodloužení pobytu lidí v domácím prostředí a podporu ohrožených
rodin s dětmi. Podpořen bude vznik Domu sociálních služeb jako sdíleného zázemí různých poskytovatelů sociálních služeb. Důležitá
je problematika slaďování pracovního, osobního a rodinného života. V oblasti bytové politiky se bude pokračovat ve strategii
privatizace části bytového fondu. V oblasti bezpečnosti se bude pokračovat v podpoře městské policie. Pro řešení negativních jevů
jako je gambling, zneužívání návykových látek, kriminalita, atp. se budou hledat inovativní řešení a spolupráce s represivními
složkami. Podporováno bude zajištění zázemí pro adiktologické služby. Důraz je však kladen zejména na prevenci a předcházení
negativním sociálně-patologickým jevům.
Životní prostředí
Kontinuální péče o vlašimský zámecký park jako dominantu města. Podpora zachování harmonické krajiny, péče o vodu a zajištění její
dostupnosti. Informovanost o projektech týkajících se městské zeleně – kácení/výsadby. Zlepšení ovzduší zejména v zimních
měsících, kdy je zatěžováno znečištěním z lokálních topenišť (týká se specifických částí města). Podpora prostupnosti území pomocí
cestní sítě. Zajištění realizace systému sběru odpadu – tříděný, BIO. Podpora čistoty ve městě. Snaha o udržitelné hospodaření
s vodou ve městě i extravilánu.
Kultura, sport, cestovní ruch a volný čas
Pokračování v podpoře spolků, městských zařízení i neformálních skupin. Zajištění kvalitního zázemí pro chybějící služby – intenzivní
doplnění infrastruktury a služeb sportovního areálu Na Lukách (ubytování, stravování, regenerační prvky, in-line dráha, hala na
míčové sporty). Postupná rekonstrukce Kulturního domu Blaník. Rekonstrukce městského kina. Spolupráce na řešení osudu bývalého
zimního stadionu v parku. Maximální podpora sportu a sportovních činností ve městě. Péče, postupná obnova a ve vytipovaných
lokalitách také vznik nových hřišť (pro různé věkové kategorie). Podpora tradičních i nových kulturních či sportovních akcí místního i
nadregionálního významu. Podpora šetrného turistického ruchu respektujícího krajinný ráz a potřeby různých cílových skupin.
Rozvoj města
Kvalitní a otevřená správa města – služby občanům. Město Vlašim jako dobré místo pro život všech generací, aktivity podporující
setrvání stávajících obyvatel a snaha o přilákání nových obyvatel do města (přírůstek). Podpora podnikání, kvalitního prostředí pro
podnikání, tvorby nových pracovních míst.
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ZMĚNOVÝ LIST
Datum
revize

Číslo
kapitoly

Obsah změny

Zdůvodnění

Orgán, který
změnu
projednal

1.3.2017

Shrnutí

Vymazání (stálé a letní) za větou:
Rekonstrukce městského kina v oblasti
Kultura sport a volný čas

Řídící skupina

23.2.2017

1.3.2017

5.1

Doplnění posledního řádku tabulky č.15 o
informaci – do roku 2016

Sesunutí
svahu
v prostoru letního kina v
11/2016 a ukončení
provozu letního kina.

Řídící skupina

23.2.2017

1.3.2017

7.5

Nahrazení 2 odstavce novým zněním.

Řídící skupina

23.2.2017

1.3.2017

13.3

Výchozí situace: doplnění informace o
letním kině a provozu do r.2016

Řídící skupina

23.2.2017

1.3.2017

13.3

Vize oblasti: Vymazání (stálého i letního)

Řídící skupina

23.2.2017

1.3.2017

13.3

Prioritní osa 2: K-1-1 doplnění „bývalého
„areálu letního kina

Řídící skupina

23.2.2017

1.3.2017

13.3

Přeřazení aktivity K-1-4 rekonstrukce WC
letního kina mezi realizované aktivity
Příloha č.6

Přesun
aktivity

realizované

Řídící skupina

23.2.2017

1.3.2017

13.4

Doplnění aktivity do prioritní osy 1 –
revitalizace svahu po sesuvu půdy

Sesuv půdy v zámeckém
parku 11/2016

Zastupitelstvo
města

27.2.2017

1.3.2017

13.4

Vypuštění 2 aktivit seznamu dalších
aktivit týkající se MWE

Upuštění
záměrů

těchto

Zastupitelstvo
města

27.2.2017

1.3.2017

13.2

Úprava specifického cíle ŠK-2 a ŠK-4, a
opatření ŠK-2-1, ŠK-2-4, ŠK-2-5, ŠK-4-1,
kdy dochází k nahrazení výrazu škola
nebo školské zařízení výrazem vzdělávací
zařízení.

Koordinace dokumentu s
projektem Místní akční
plán pro oblast školství a
vzdělávání území ORP
Vlašim

Řídící skupina

23.2.2017

1.3.2017

13.2

Doplnění 4 nových aktivit do prioritní osy
1

Zastupitelstvo
města

27.2.2017

1.3.2017

13.2

Úprava 2 aktivit ( MŠ Velíšská a
Sídliště)

ZŠ

Řídící skupina

23.2.2017

1.3.2017

13.2 a
13.6

Přesun aktivity týkající se Kupsova mlýna
z rozvoje města do školství

Zastupitelstvo
města

27.2.2017

1.3.2017

13.2

Doplnění 5 aktivit do seznamu dalších
aktivit

Zastupitelstvo
města

27.2.2017

od

Den
projednání
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Datum
revize

Číslo
kapitoly

Obsah změny

Zdůvodnění

Orgán, který
změnu projednal

Den
projednání

1.3.2017

13.2

Vyřazení aktivity zřízení výtahu na ZŠ
Sídliště z prioritní osy č.2

Komplexní
řešení
stavebních úprav na ZŠ
viz. Prioritní osa č.1

Řídící skupina

23.2.2017

1.3.2017

15.4

Úprava projektového záměrů

Úprava s ohledem na
upřesnění
aktivity/
záměru na ZŠ Sídliště

Řídící skupina

23.2.2017

1.3.2017

15.10

Úprava projektového záměrů

Úprava s ohledem na
zařazení aktivity do
klíčové oblasti školství

Řídící skupina

23.2.2017

15.9.2017

8.2

Poslední odstavec doplnění: střety obecné a
zvláštní druhové ochrany přírody a ochrany
volně žijících druhů ptáků

Požadavek vycházející
ze zjišťovacího řízení

Zastupitelstvo
města

30.8.2017

15.9.2017

13.4

Do aktivit: spolupracovat na realizaci
opatření na podporu ohrožených druhů
rostlin a živočichů, doplněno zvláště
chráněných.

Požadavek vycházející
ze zjišťovacího řízení

Zastupitelstvo
města

30.8.2017

30.9.2018

5.3

Aktualizace tabulky č.
20: Seznam
ubytovacích zařízení (doplnění Hotel Na
Vývoji a úprava celkového počtu lůžek)

Doplnění
nového
ubytovacího zařízení

Řídící skupina

5.9.2018

30.9.2018

6.1

Doplnění Plánu odpadového hospodářství
na období 2017-2021 a jeho soulad
s Plánem
odpadového
hospodářství
Středočeského kraje

Doplnění
informací

aktuálních

Řídící skupina

5.9.2018

30.9.2018

7.7

Úprava textové části s ohledem na převzetí
majetku TJ Spartak do vlastnictví Města
Vlašimi (správy Sportovních zařízení města
Vlašimi

Doplnění
informací

aktuálních

Řídící skupina

5.9.2018

30.9.2018

9.1

Aktualizace
tabulky č. 47: Odbory a
oddělení MěU Vlašim – doplnění oddělení
projektu MAP a oddělení školství pod odbor
Kancelář vedení úřadu a úprava názvu
oddělení. Z oddělení obrany na oddělení
krizového řízení.

Doplnění
informací

aktuálních

Řídící skupina

5.9.2018

30.9.2018

9.1

Aktualizace tabulky č. 48:

Doplnění
informací

aktuálních

Řídící skupina

5.9.2018

Organizace zřízené městem Vlašim, úprava
názvů organizací s ohledem na změnu
k 1.7.2018, rozdělení Kulturního domu
Blaník na 2 organizace a to Kulturní dům
Blaník Vlašim, příspěvková organizace a
Spolkový
dům
Vlašim, příspěvková
organizace
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Datum
revize

Číslo
kapitoly

Obsah změny

Zdůvodnění

Orgán,
který
změnu projednal

Den
projednání

30.9.2018

13.1

Vyřazení 20 realizovaných aktivit a zapsání
do přílohy č. 8 Seznam realizovaných aktivit

Aktivity realizovány

Řídící skupina

5.9.2018

30.9.2018

13.1

Úprava záměru D-4-4 Letiště Vlašim

Rozdělení
záměru
s ohledem
na
již
realizovanou část

Zastupitelstvo
města

24.9.2018

30.9.2018

13.2

Vyřazení 9 realizovaných aktivit a zapsání
do přílohy č. 8 Seznam realizovaných aktivit

Aktivity realizovány

Řídící skupina

5.9.2018

30.9.2018

13.2

Rozdělení
aktivity
(pravé
křídlo
již
realizováno)

Zastupitelstvo
města

24.9.2018

30.9.2018

13.2

Úprava aktivity ŠK-2-1 Realizovat
bezbariérovost školky (levé křídlo) a
rozšíření prostor MŠ Velíšská vzhledem
k požadavkům KHS
Úprava aktivity ŠK-2-1 Realizovat stavební
úpravy při ZŠ Sídliště (řešení prostor školní
družiny
vč.
samostatného
vchod)vybudování WC pro jídelnu

Úprava
aktivity
–
doplnění
půdní
vestavby

Zastupitelstvo
města

24.9.2018

30.9.2018

13.2

Doplnění aktivity ŠK-4-1 do osy č.1:
Podporovat
realizaci
zájmových
a
mimoškolní aktivit škol a mimoškolních
zařízení

Doplnění s ohledem na
soulad s MAP

Zastupitelstvo
města

24.9.2018

30.9.2018

13.2

Doplnění aktivity ŠK-2-1 do osy č.1:
Zlepšení kvality vzdělávání na ZŠ Sídliště –
půdní vestavba odborných učeben,
modernizace stávajících učeben, zajištění
bezbariérovosti, konektivita, související
zázemí, vybavení prostor, zeleň

Doplnění s ohledem na
soulad s MAP

Zastupitelstvo
města

24.9.2018

30.9.2018

13.2

Doplnění seznamu dalších aktivit: ŠK-2-4
Realizovat přírodní zahradu při MŠ Velíšská
- hřiště, mlhoviště

Doplnění s ohledem na
soulad s MAP

Zastupitelstvo
města

24.9.2018

ŠK-2-1 Vybudovat dílničku na technické
předměty při MŠ Velíšská
ŠK -2-4 Realizovat projekt zahrady – Půda
dává život zahradě MŠ Vorlina
30.9.2018

13.3

Vyřazení 8 realizovaných aktivit a zapsání
do přílohy č. 8 Seznam realizovaných aktivit

Aktivity realizovány

Řídící skupina

5.9.2018

30.9.2018

13.3

Úprava aktivity K-1-1 Řešit osud (nové
využití) bývalého zimního stadionu

Úprava s ohledem na
vyřešení vlastnických
vztahů - vlastnictví
města

Zastupitelstvo
města

24.9.2018

30.9.2018

13.3

Úprava aktivity K-1-2 Realizovat projekt
ubytování v areálu Na Lukách vč. sportovní
haly

Úprava záměru se
sportovní halou místo
bazénu

Zastupitelstvo
města

24.9.2018

Datum

Číslo

Obsah změny

Zdůvodnění

Orgán,

Den

který

12
Program rozvoje města Vlašimi na roky 2015–2025

„Město Vlašim – dobré místo pro život.“

revize

kapitoly

změnu projednal

projednání

30.9.2018

13.3

Úprava aktivity K-2-2, K-3-4 Podporovat a
rozvíjet oblast cestovního ruchu „Geopark
Kraj blanických rytířů“,….

Úprava ve vazbě na
vznik nové organizace
Kraj Blanických rytířů

Zastupitelstvo
města

24.9.2018

30.9.2018

13.3

Doplnění aktivity do osy č.1 – Hledat
způsoby revitalizace a využití objektu
Sporthotelu a sportovní haly

Převod majetku do
vlastnictví města od
Spartaku

Zastupitelstvo
města

24.9.2018

30.9.2018

13.3

Doplnění aktivity do seznamu dalších
aktivit: K-1-1 Podporovat revitalizaci a další
možnosti využití Sokolovny v Domašíně

Doplnění z podnětu
člena řídící skupiny

Zastupitelstvo
města

24.9.2018

30.9.2018

13.3

Doplnění aktivity do seznamu dalších
aktivit: K-1-2 Vybudovat krytý plavecký
bazén (25m) v areálu Na Lukách

Vazba
na
úpravu
aktivity
K-1-2
ubytování v areálu Na
Lukách

Zastupitelstvo
města

24.9.2018

30.9.2018

13.3

Změna priority záměru K-1-2, K-3-3 Nechat
vytvořit a instalovat sochu Jana Očka z
Vlašimi

Posun do 1. osy
s ohledem na výročí
700. let od první
písemní
zmínky
v letošním roce

Řídící skupina

5.9.2018

30.9.2018

13.3

Vyřazení aktivity K-1-1 Řešit věcné břemeno
průjezdu k areálu letního kina

Z
důvodu
sesuvu
letního
kina
již
bezpředmětné

Zastupitelstvo
města

24.9.2018

30.9.2018

13.4

Vyřazení 5 realizovaných aktivit a zapsání
do přílohy č. 8 Seznam realizovaných aktivit

Aktivity realizovány

Řídící skupina

5.9.2018

30.9.2018

13.4

Doplnění aktivity do 1. osy ŽP-2-1
Revitalizovat areál bývalého letního kina po
sesuvu v roce 2016

Doplnění z podnětu
člena řídící skupiny

Zastupitelstvo
města

24.9.2018

30.9.2018

13.4

Vyřazení aktivity ŽP-3-3 Požadovat po
majiteli býv. zimního stadionu odstranění
zbytkového čpavku z technologie

Zimní
stadion
v majetku města

Zastupitelstvo
města

24.9.2018

30.9.2018

13.5

Vyřazení 6 realizovaných aktivit a zapsání
do přílohy č. 8 Seznam realizovaných aktivit

Aktivity realizovány

Řídící skupina

5.9.2018

30.9.2018

13.5

Doplnění aktivity do osy č.1 S-4-1
Rekonstruovat středisko osobní hygieny
(mycí centrum v DPS) a zázemí
pečovatelské služby

Nový záměr

Zastupitelstvo
města

24.9.2018

30.9.2018

13.5

Doplnění aktivity do osy č.1 S-4-1
Podporovat vznik Komunitního centra Farní
charity

Nový záměr

Zastupitelstvo
města

24.9.2018

30.9.2018

13.5

Doplnění aktivity do osy č.2 S-1-1
Podporovat zachování sníženého jízdného
MHD

Nový záměr

Zastupitelstvo
města

24.9.2018

již
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Datum
revize

Číslo
kapitoly

Obsah změny

Zdůvodnění

Orgán,
který
změnu projednal

Den
projednání

30.9.2018

13.5

Úprava aktivity S-1-1 Zpracovávat Plán
prevence kriminality, S-1-1 Zpracovávat
Plán
protidrogové
prevence,
S-4-1
Podporovat Adiktologickou poradnu ve
Vlašimi, S-3-3 Podporovat rozvoj dětské
skupiny v Azylovém domě Diakonie

Úprava
aktivit
Průběžná činnost

-.

Zastupitelstvo
města

24.9.2018

30.9.2018

13.5

Úprava aktivity S-4-1 Upravit orientační
systém v poliklinice (ul. Lidická) vč. výměny
podlahové krytiny

Rozšíření o výměnu
podlahové krytiny

Zastupitelstvo
města

24.9.2018

30.9.2018

13.5

Aktivita S-2-1 Zajistit vhodnou formu
preventivní a následné terénní péče pro
rodiny

Rozšíření
aktivity
(dříve specifikováno na
sanaci rodiny)

Zastupitelstvo
města

24.9.2018

30.9.2018

13.5

Úprava opatření S-2-1: Podporovat
realizaci preventivních opatření pro
ohrožené rodiny a děti

Vypuštění závorky (tzv.
sanace
rodiny)
z důvodu širšího rámce
opatření

Zastupitelstvo
města

24.9.2018

30.9.2018

13.5

Vyřazení aktivity S-1-1 Jednat s vlastníky
neobydlených objektů ve městě, které jsou
hrozbou z důvodu porušení statiky, vzniku
požárů, páchání trestné činnosti

Ve městě je minimum
neobydlených
a
zchátralých objektů

Zastupitelstvo
města

24.9.2018

30.9.2018

13.6

Vyřazení 3 realizovaných aktivit a zapsání
do přílohy č. 8 Seznam realizovaných aktivit

Již realizováno

Řídící skupina

5.9.2018

30.9.2018

13.6

Doplnění aktivity do osy č.1 R-3-2 Najít
provozní využití hájenky v Bruku

Hájenka
nově
vlastnictví města

ve

Zastupitelstvo
města

24.9.2018

30.9.2018

13.6

Doplnění aktivity do seznamu dalších
aktivit R-3-2 zajistit celoroční provoz
záchodků v parku, R-3-4 Vybudovat
parkoviště pro cca 10 osobních aut u
HvězdárnyVlašim, R-3-4 Připojit Hvězdárnu
na městský vodovod a kanalizaci

Nově doplněné aktivity

Zastupitelstvo
města

24.9.2018

30.9.2018

13.6

Úprava záměru R-3-2 Najít nové využití pro
nevyužívané
budovy/
pozemky
ve
vlastnictví města(např…)

Vyřazení
domu
v areálu Na Lukách –
dům byl přestavěn na
zázemí pro dopravní
hřiště

Zastupitelstvo
města

24.9.2018

30.9.2018

15.1

Promítnutí výše uvedených úprav aktivit do
karty projektového záměru 15.1 Rozvoj
areálu Na Lukách (krytý bazén, sportovní
haly, vyřazení realizované aktivity R-3-2
najít využití pro dům v areálu Na Lukách )

Úprava karty záměru
s ohledem na úpravu
aktivit

Řídící skupina

5.9.2018
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Datum
revize

Číslo
kapitoly

Obsah změny

Zdůvodnění

Orgán,
který
změnu projednal

Den
projednání

30.9.2018

15.4

Zohlednění splnění aktivity Hledat nové
prostory pro Montessori pedagogiku/výuku
(týká se ZŠ) a rozdělení záměru s ohledem
na půdní vestavbu v kartě projektového
záměru 15.4 Rozšíření prostor ZŠ Sídliště
Areál Sportcentra

Úprava karty záměru
s ohledem na úpravu
aktivit

Řídící skupina

5.9.2018

Sjednocení
názvu
s ohledem na Plán
rozvoje sportu Města
Vlašimi na roky 20192025

Řídící skupina

21.11.2019

Řídící skupina

21.11.2019

1.11.2019

1.11.2019

Celý
text

Charita Vlašim dříve Farní charita Vlašim

Změna
organizace

názvu

1.11.2019

13.1

Vyřazení 6 realizovaných aktivit a zapsání
do přílohy č. 8 Seznam realizovaných aktivit

Aktivity realizovány

Řídící skupina

21.11.2019

1.11.2019

13.1

Rozdělení aktivity D-1-3 Řešit uspořádání
a rekonstrukci Navrátilovy ulice

Část
realizována

aktivity

Zastupitelstvo
města

16.12.2019

1.11.2019

13.1

Úprava aktivity D-3-1
Řešit prostor u
Gymnázia Vlašim včetně parkovacích ploch

posunutí termínu do
roku 2025 z důvodu
rekonstrukce
Gymnázia

Zastupitelstvo
města

16.12.2019

1.11.2019

13.1

Úprava aktivity D-4-1
Rekonstruovat v
Domašíně chodník směrem na Benešov

Aktualizováno

Zastupitelstvo
města

16.12.2019

1.11.2019

13.2

Vyřazení 5 realizovaných aktivit a zapsání
do přílohy č. 8 Seznam realizovaných aktivit

Aktivity realizovány

Řídící skupina

21.11.2019

1.11.2019

13.2

Úprava aktivity ŠK-2-1 Realizovat
stavební úpravy při ZŠ Sídliště (řešení
prostor školní družiny vč. samostatného
vchod) vybudování WC pro jídelnu,
stavební úpravy zahradního altánu

Doplnění
altánu

zahradního

Zastupitelstvo
města

16.12.2019

1.11.2019

13.2

Doplnění nové aktivity do prioritní osy č. 2
ŠK-2-4 Realizovat přírodní zahrady u MŠ –
altán, hřiště, učebna, herní prvky apod.

Reaguje na požadavek
MŠ

Zastupitelstvo
města

16.12.2019

1.11.2019

13.3

Vyřazení 1 realizované aktivity a zapsání do
přílohy č. 8 Seznam realizovaných aktivit

Aktivita realizována

Řídící skupina

21.11.2019

1.11.2019

13.3

Úprava aktivity K-1-4
Postupně
rekonstruovat Kulturní dům Blaník

rozdělení s ohledem
na již realizovanou
část

Zastupitelstvo
města

16.12.2019
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Datum
revize

Číslo
kapitoly

Obsah změny

Zdůvodnění

Orgán,
který
změnu projednal

Den
projednání

1.11.2019

13.3

Doplnění nové aktivity K-1-2 Vybudovat
nebo podpořit vybudování krosové trati
pro kola, motorky a čtyřkolky vč.
elektrických na bývalé městské skládce v
k.ú. Ctiboř do seznamu dalších aktivit

Soulad s
Plánem
rozvoje sportu Města
Vlašimi na roky 20192025

Zastupitelstvo
města

16.12.2019

1.11.2019

13.3

Vyřazení aktivity K-1-2
pro baseball a softbal

Aktivita připravována
u sokolovny

Zastupitelstvo
města

16.12.2019

1.11.2019

13.5

Vyřazení 1 realizované aktivity a zapsání do
přílohy č. 8 Seznam realizovaných aktivit

Aktivita realizována

Řídící skupina

21.11.2019

1.11.2019

13.5

Úprava aktivity S-1-1
Zabývat
se
změnou organizace informací, značení a
využívání kanceláří v Poliklinice (Lidická
ulice)

Aktivita
realizována

částečně

Zastupitelstvo
města

16.12.2019

1.11.2019

13.5

Vyřazení aktivity S-4-1
Zpracovat studii
možností poskytování zdravotní péče ve
Vlašimi s výhledem na 10 let (město, ORP)
ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami

Nesouvisí
s poskytováním
zdravotní péče, ale
s pronájmem
či
nabídkou vybavení

Zastupitelstvo
města

16.12.2019

1.11.2019

13.6

Vyřazení 4 realizovaných aktivit a zapsání
do přílohy č. 8 Seznam realizovaných aktivit

Aktivity realizovány

Řídící skupina

21.11.2019

1.11.2019

13.6

Změna priority aktivity R-3-4
Opravit
levobřežní sběrač kanalizace do ČOV
(průsak z řeky do kanalizace) přesun do 1

Z důvodu aktuálnosti

Řídící skupina

21.11.2019

17.6.2020

13.1

Doplnění nové aktivity D-4-2 Vybudovat
chodník v úseku Znosimská brána – Ul. Pod
Tratí

Podnět
komise

Zastupitelstvo
města

17.6.2020

13.1

Vyřazení 1 realizované aktivity a zapsání do
přílohy č. 8 Seznam realizovaných aktivit

Aktivita realizována

Řídící skupina

17.6.2020

13.2

Doplnění 15 nových aktivit do seznamu
dalších aktivit (viz záznam z jednání řídící
skupiny)

Aktivity vycházející z
MAP

Zastupitelstvo
města

17.6.2020

13.2

Vyřazení 1 realizované aktivity a zapsání do
přílohy č. 8 Seznam realizovaných aktivit

Aktivita realizována

Řídící skupina

17.6.2020

13.3.

Doplnění 2 aktivit do seznamu dalších
aktivit K-1-4 Zrekonstruovat a dovybavit
zázemí SDH, K-1-4 Zrekonstruovat a
dovybavit Městský dům dětí a mládeže
(ředitelna, počítačová klubovna, apod)

Aktivity vycházející z
MAP

Zastupitelstvo
města

17.6.2020

13.3

Doplnění aktivity do prioritní osy č. 2
Budovat naučné stezky (Poznejte Orlinský
les apod.)

Aktivity vycházející z
MAP

Zastupitelstvo
města

Vybudovat hřiště

Dopravní

10.6.2020

10.6.2020
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17.6.2020

13.4

Doplnění nové aktivity do prioritní osy č. 1
Hledat technické možnosti pro zpracování
tříděného i směsného odpadu

Město Vlašim

Zastupitelstvo
města

17.6.2020

13.6

Doplnění 2 aktivit do seznamu dalších
aktivit
R-2-2 Připravovat plochy ve
vlastnictví města pro výstavbu bytových
domů, R-2-2 Budovat technickou a
dopravní infrastrukturu k rozvojovým
plochám ve vlastnictví města

Město Vlašim

Zastupitelstvo
města

17.6.2020

13.113.6

U aktivit jejichž realizace byla zpožděna (ať
již v důsledku nezískání dotace,
nedostatku
finančních
prostředků,
opatření navrženými s COVID-19 apod) byl
termín Realizace DO prodloužen. Viz
záznam z jednání řídící skupiny

Město Vlašim

Zastupitelstvo
města

Pokyn: Při každé změně již schváleného dokumentu zaznamenejte změnu do tabulky.
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SEZNAM ZKRATEK
a.s.
B+R
CAS Magdaléna o.p.s.
č. e.
ČOV
č. p.
ČSÚ
ČÚZK
DKM
DPS
DSS
DVPP
EVVO
EVL
HZS
HZS ÚO Benešov
JPO
KMD
KPÚ
KŘP Středočeského kraje
k. ú.
MAS
MěÚ
MVE
MPO
MŠMT
MZe
NN
NNO
NUTS
OSPOD
OOP Vlašim
OP
o. p. s.
ORP
OSZ
PD
PID
p. o.
POH
P+R
p. s. s
PRO
PÚR ČR
ROP
RC Světýlka

Akciová společnost
„Bike and ride“ – forma kombinované přepravy s návazností cyklistické dopravy na VHD
Centrum adiktologických služeb Magdaléna o.p.s.
Evidenční číslo nemovitosti
Čistička odpadních vod
Číslo popisné nemovitosti
Český statistický úřad
Český úřad zeměměřičský a katastrální
Digitální katastrální mapa
Dům s pečovatelskou službou
Dům sociálních služeb
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta
Evropsky významná lokalita
Hasičský záchranný sbor
Hasičský záchranný sbor územní odbor Benešov
Jednotka požární ochrany
Katastrální mapy digitalizované
Krajský pozemkový úřad
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Katastrální území
Místní akční skupina
Městský úřad
Malá vodní elektrárna
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo zemědělství
Nízké napětí
Nestátní nezisková organizace
Nomenklatura územních statistických jednotek – statistická jednotka území
Orgán sociálně právní ochrany dětí
Obvodní oddělení policie Vlašim
Ochranné pásmo
Obecně prospěšná společnost
Obec s rozšířenou působností
Odbor sociální a zdravotní (MěÚ Vlašim)
Projektová dokumentace
Pražská integrovaná doprava
Příspěvková organizace
Plán odpadového hospodářství
Parkoviště „park and ride“ – „zaparkuj a dál pokračuj pěšky“
Poskytovatel sociálních služeb
Program rozvoje obce (dle metodiky)
Politika územního rozvoje České republiky
Regionální operační program
Rodinné centrum Světýlka
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SDH
SFDI
SID
SLBD
s.r.o
SROP
SZ území
SZMV, p. o.
ÚO Benešov
ÚP
ÚPD
ÚSES
ÚÚP
ÚVŽ
VHD
VHS Benešov
VKP
VN
VN Švihov
VRT
VVN
VZ
ZPF
ZO
ZÚJ
ZUŠ
ZÚR
ZÚR SK
Zkratky ke kapitole školství
MěDDM
KD Blaník
MŠ K Vodárně
MŠ Kolonka
MŠ Velíšská
MŠ Sedmikráska
MŠ Vorlina
SPŠ Vlašim
ŠJ Sídliště
ŠJ Vorlina
ZŠ Vorlina
ZŠ Sídliště

Sbor dobrovolných hasičů
Státní fond dopravní infrastruktury
Středočeská integrovaná doprava
Sčítání lidí, bytů a domů
Společnost s ručením omezeným
Společný regionální operační program
Severozápad území
Sportovní zařízení města Vlašimi, příspěvková organizace
Územní odbor Benešov
Územní plán
Územně plánovací dokumentace
Územní systém ekologické stability
Úřad územního plánování
Úpravna vody Želivka
Veřejná hromadná doprava
Vodohospodářská společnost Benešov
Významné krajinné prvky
Vysoké napětí
Vodní nádrž Švihov
Vysokorychlostní trať
Velmi vysoké napětí
Vlastní zdroje
Zemědělský půdní fond
Základní organizace
Základní územní jednotka
Základní umělecká škola
Zásady územního rozvoje
Zásady územního rozvoje středočeského kraje
Městský dům dětí a mládeže, Vlašim, Radnická 121, okres Benešov
Kulturní dům Blaník
Mateřská škola Vlašim, K Vodárně 1047, okres Benešov, příspěvková organizace
Mateřská škola Kolonka, Vlašim, Ke Spravedlnosti 943, okres Benešov
Mateřská škola, Vlašim, Velíšská 966, okres Benešov, příspěvková organizace
Mateřská škola Sedmikráska, Domašín 217, okres Benešov, příspěvková organizace
Mateřská škola Vorlina, příspěvková organizace
Střední průmyslová škola Vlašim, Komenského 41
Školní jídelna, Vlašim, Sídliště 968, okres Benešov, příspěvková organizace
Školní jídelna, Vlašim, Vorlina 1500, okres Benešov, příspěvková organizace
Základní škola, Vlašim, Vorlina 1500, okres Benešov, příspěvková organizace
Základní škola, Vlašim, Sídliště 968, okres Benešov, příspěvková organizace
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ÚVOD
Vážení spoluobčané,
pokud čtete tyto řádky, dostává se Vám do rukou dokument, který jsme nazvali „Program rozvoje města Vlašimi na období 2015 - 2025“. Jde o významný
materiál, jež si nárokuje být určitou společnou vizí, která bude pokračovat v zajišťování všeobecného rozvoje našeho města. Tento plán rozvoje vznikal
v době po velkých investicích, které zejména díky evropským dotacím významně změnily vizuální i užitnou tvář našeho města. Mohlo by se tedy zdát, že
plán dalšího rozvoje města bude stručný s několika základními body. Opak je pravdou, jde o dokument velice obsáhlý, zasahující prakticky do všech oblastí
našeho života. Je tomu i proto, že při jeho vzniku došlo k zapojení širokého spektra účastníků. Vytvoření tzv. řídící skupiny předcházel obsáhlý dotazníkový
průzkum mezi obyvateli, z kterého jsme získali téměř dva tisíce podnětů, připomínek a požadavků. Proces trvající více než rok pokračoval rozdělením
strategie do různých oblastí, vytvořením tematických komisí a tím i zapojením odborníků, zástupců organizací i aktivních občanů. Vznik „strategie“ kladl na
všechny aktéry velké nároky, a to jak na místní, všeobecné i odborné znalosti, tak i na časové zatížení, neboť jsme vizi dalšího rozvoje města vytvářeli
opravdu týdny a měsíce.
Všem, kteří se na vzniku tohoto dokumentu podíleli, bych chtěl velmi poděkovat. Zvláštní poděkování patří pak Renatě Vondrákové, která se spolu se svou
asistentkou Aničkou Dufkovou skvěle zhostila úlohy organizátorky a následně editorky tohoto dokumentu. Samozřejmě, že každý rozvoj je závislý na
finančních možnostech, dotačních programech a úspěšnosti jejich čerpání. My máme chuť, snahu i kompetentní tým a uděláme vše pro to, abychom se této
nelehké úlohy zhostili se ctí a ke spokojenosti našich občanů i návštěvníků města.
Mgr. Luděk Jeništa, starosta města Vlašimi

Autor: Anna
Dufková (první dvě
z leva), Eva
Venderová – MěÚ
(vpravo)
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1. POŘÍZENÍ STRATEGIE
1.1. Osoby odpovědné za strategii
Tabulka 1: Osoby odpovědné za strategii

Okruh odpovědnosti

Titul, jméno, příjmení

Hlavní odpovědná
osoba

Mgr. Luděk Jeništa

Externí zpracovatel

Schvalující orgán

Řídící skupina

Mgr. Renata Vondráková
IČ: 707 94 561
Blabol Petr; Mgr. Cáder Radovan; Čuřín Adam; RSDr. Gregor
Jaroslav; Homolková Pavla; Mgr. Jeništa Luděk; Jenšík
Ladislav; Mgr. Krejčová Marie; Kroupa Karel; Kuklík Milan;
Mgr. Matějovská Alena; PaedDr. Martínek Petr; Musil
Bedřich; Pazdera Václav; MUDr, Pěkný Karel; Mgr. Povolný
Miloš; Pytlíková Markéta; MUDr. Růžička Stanislav;
Mgr. Seidl Lukáš; Slunečko Josef; Mgr. Šťastná Olga
Řídící skupinu tvoří předsedové pracovních skupin: Karel
Kroupa, Mgr. Radovan Cáder, Mgr. Olga Šťastná, Josef
Slunečko, Mgr. Pavla Kovalská
Dále zástupci úřadu města Vlašimi: tajemník Karel Balík, Ing.
Jitka Hořtová (odbor územního plánování), Eva
Lupačová/Zdeněk Dvořák (zástupci odboru investičního);
Dále externí pracovníci: Mgr. Renata Vondráková
(zpracovatel), Mgr. Anna Dufková (odborná asistentka)
Ing. Jana Zmeškalová od 22. 4. 2016 (vedoucí odboru
životního prostředí)
Předsedou řídící skupiny je starosta Mgr. Luděk Jeništa

Pozice, funkce, role
Starosta města Vlašimi –
zadavatel
Předseda řídící skupiny
Externí zpracovatel dokumentu
na základě Smlouvy o dílo
Zastupitelstvo města Vlašimi –
schvalující orgán; orgán
projednávající další změny
dokumentu

Projednává výstupy z pracovních
skupin, tvoří podklady pro
jednání pracovních skupin, určuje
priority a hlavní klíčové oblasti
rozvoje

1.2. Proces vzniku dokumentu
Při přípravě Programu rozvoje města Vlašimi se pracovalo originální metodou. Jejím cílem bylo umožnit
zapojení široké veřejnosti, důležitých expertů, organizací a osobností z území do tvorby dokumentu, který
bude sloužit jako nástroj pro strategické řízení města s výhledem až do roku 2025. Práci na dokumentu
předcházelo dotazníkové šetření. To se uskutečnilo na přelomu roku 2014 a 2015 a podařilo se v rámci něj
získat 393 dotazníků. Dotazníky obsahovaly převážně otevřené otázky a byly vyhodnocovány kvalitativní
metodou, tzv. zakotvenou teorií (Grounded Theory). Obsah dotazníků byl roztříděn na 1917 unikátních
podnětů. Ty byly rozděleny do 6 tematických celků odpovídajících zaměření následně jmenovaných
pracovních skupin. Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření tvoří přílohu tohoto dokumentu.
V průběhu zpracování strategie byla realizována 2 kola jednání pracovních skupin a několik setkání řídící
skupiny. K účasti pro práci ve skupinách byli osloveni všichni zastupitelé, zástupci neziskových organizací,
zaměstnanci městského úřadu a další aktéři území. Navíc se uskutečnila také 2 veřejná komunitní plánování
s občany Domašína. Jednotlivé termíny všech realizovaných setkání jsou uvedeny v tabulce níže.
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Pracovní skupiny byly tematicky rozděleny takto:
1. DOPRAVA
2. KULTURA, SPORT, CESTOVNÍ RUCH, VOLNÝ ČAS
3. ŠKOLSTVÍ
4. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
5. BEZPEČNOST, BYTOVÁ TEMATIKA, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ TEMATIKA
6. ROZVOJ MĚSTA
Členové skupin pracovali s podněty z dotazníkového šetření od občanů a relevantními podněty ze strategií již
pro území města zpracovaných. Tyto údaje doplňovali vlastními podněty. Všechny aktivity/problémy/návrhy
byly řazeny od počátku práce na programu podle priorit. Na začátku měsíce června 2016 byl dokument
předložen k připomínkám Zastupitelstvu města Vlašimi.
Samostatný Program rozvoje města Vlašimi nebyl v minulosti zpracován. Strategie rozvoje města byla
součástí „Integrovaného projektu venkovského mikroregionu Podblanicko“ z listopadu roku 2003.
Tabulka 2: Termíny jednání pracovních skupin a řídící skupiny 2015/2016

Název skupiny
DOPRAVA

Termín
26. 11. 2015
11. 4. 2016
25. 11. 2015
11. 4. 2016
3. 12. 2015
12. 4. 2016
26. 11. 2015
12. 4. 2016
3. 12. 2015
13. 4. 2016
7. 12. 2015
13. 4. 2016
21. 1. 2016
27. 1. 2016
5. 2. 2016
30. 3. 2016
3. 5. 2016
(užší jednání v rámci zaměstnanců úřadu)
10. 5. 2016
12. 7. 2016
3. 3. 2016
15. 3. 2016
(zúženo na téma náměstí)

ŠKOLSTVÍ
BEZPEČNOST, BYTOVÁ TEMATIKA, ZDRAVOTNÍ A
SOCIÁLNÍ TEMATIKA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
KULTURA, SPORT, CESTOVNÍ RUCH, VOLNÝ ČAS
ROZVOJ MĚSTA
ŘÍDÍCÍ SKUPINA

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ V DOMAŠÍNĚ

Seznam členů pracovních skupin je přílohou tohoto dokumentu.
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ANALYTICKÁ ČÁST
2. CHARAKTERISTIKA MĚSTA
2.1. Vymezení území
Město Vlašim se nachází na jihovýchodě Středočeského kraje a je součástí regionu soudržnosti NUTS II. Střední Čechy. Město je vzdálené cca 20 km od bývalého okresního města Benešov. Vzdálenost od hlavního
města činí zhruba 70 km. Dostupnost hlavního města je výborná díky dálnici D1 (sjezd na 41 nebo 48 km).
Město leží na řece Blanici na území Vlašimské a částečně i Benešovské pahorkatiny. Nadmořská výška ve
Vlašimi dosahuje 365 m n. m. Vlašim má sedm městských částí: Vlašim, Domašín, Bolina, Hrazená Lhota,
Nesperská Lhota, Polánka a Znosim. Celková výměra území města činí 4 143,24 ha. Z celkové výměry je 146
ha zastavěné plochy, 2 378 ha zemědělské půdy a 1 079 ha lesní půdy.
Obrázek 1: Městské části Vlašimi

Zdroj: Andrš, Mačkovič a Třešňák, 2008
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Obrázek 2: Poloha města vůči hlavnímu městu

Zdroj: www.mapy.cz

2.2. Historie osídlení
Doklady o přítomnosti člověka na území Vlašimi jsou spojovány již s obdobím mladší a pozdní doby kamenné.
Byly nalezeny kamenné a broušené nástroje, které však pravděpodobně nejsou dokladem trvalého osídlení.
Trvalé osídlení je možné s větší pravděpodobností doložit až k době bronzové. Kolonizace Podblanicka jako
takového začala v 11. století. Výrazně se na ní podílela církev a od století 12. šlechta. (MAS Blaník, 2015)
První písemná zmínka o Vlašimi se datuje k roku 1318, ve kterém obývali město páni z Vlašimi neboli
Janovicové. Právě z počátku 14. století (pravděpodobně roku 1303) pocházel hrad, po jehož vzniku se osada
změnila na poddanské městečko. Dalo by se říci, že se jednalo o dvě samostatná městečka ležící na
protilehlých březích řeky Blanice. (Svoboda, 2006) Sídelní síť, jejíž je Vlašim součástí, byla postupně utvořena
ve vrcholném středověku a do dnešní doby zůstává poměrně nezměněna. V 17. století byla Vlašim jedním ze
sídel, ve kterém bylo doloženo více než dvacet domů, majiteli pozemků byla zejména šlechta a svobodní
sedláci podřízení panovníkovi. (MAS Blaník, 2015)
Městské stavby byly převážně ze dřeva a během požárů v roce 1633 bylo město zcela zničeno a následovně
opětovně ze dřeva postaveno. Ke kamenné výstavbě došlo až po dalším požáru v roce 1808. Vlašim se od
18. století rozrůstala směrem na jih a východ. Zásadní zlom přinesl rok 1818, kdy začala být budována silnice
z Benešova do Čechtic. Silnice vedla dnešní ulicí Na Valech a město se podél ní začalo rozrůstat a vytvářelo se
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nové centrum. Vliv na tvorbu centra na jihu města měla už železniční trať z Vlašimi do Benešova a stavba
nového nádraží uskutečněná na konci 19. století. (Svoboda, 2006) Na konci 20. století došlo v regionu ke
snížení počtu obyvatelstva. Tento fakt se však netýkal Vlašimi, která se stala přirozeným centrem regionu.
(MAS Blaník, 2015) Důvodem zvýšení počtu obyvatel byl kromě přistěhování obyvatelstva zatopených oblastí
na místě vodní nádrže Švihov i přesun výrobce nábojů firmy Sellier & Bellot do Vlašimi v roce 1933. Rozvoj
této firmy zvýšil počet dělníků ve městě a postupně docházelo k nové výstavbě. Před druhou světovou
válkou byla vystavěna čtvrť Kolonka. Po druhé světové válce byly postaveny panelové domy v centru města a
také sídliště Sever. (Svoboda, 2006) V rozmezí let 1869–2014 se zvýšil počet obyvatel ze 4040 na 11 734.
(ČSÚ, 2014)

Zámek a park Vlašim
Hlavní dominantou Vlašimi je zámek a park situovaný v centru města, který je volně přístupný veřejnosti. Od
roku 1992 prošel zámecký park mnoha proměnami. Postupně probíhala a stále probíhá revitalizace přírodně
krajinářských prvků, rekonstrukce staveb a částečná obnova zaniklých objektů. Významné změny, kterých se
v zámeckém parku podařilo dosáhnout od roku 1992 až do současnosti a zajímavé mezníky v novodobé
historii parku najde v tabulkové příloze tohoto dokumentu. Od roku 2004 se v zámeckém parku realizovala
také řada projektů financovaných ze zdrojů Evropské unie.
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Tabulka 3: Vybrané projekty realizované z dotací EU v zámku a parku ve Vlašimi od roku 2004

Název projektu

Rok
realizace

Popis projektu

Obnova kulturní
památky vlašimského
zámeckého parku (1.
fáze)

2004 2005

Obnova zámku a parku
ve Vlašimi (2. fáze)

2006 2008

Nádvoří zámku jako
součást projektu na
obnovu historického
centra města

2008 2010

Park III. etapa

2014

Cílem projektu bylo vytvoření nových služeb a obnova a využití nefunkčních
objektů ve vlašimském zámeckém parku za účelem rozvoje cestovního ruchu v
regionu.
1. Rekonstrukce Vlašimské brány na galerii
2. Rekonstrukce Znosimské brány na občerstvení
3. Vybudování turistického informačního centra
4. Zpřístupnění zámecké věže na rozhlednu
5. Rekonstrukce kamenného mostu u Znosimi
6. Rozšíření a obnova naučné stezky parkem
7. Vybudování orientačního systému v parku
8. Obnova interiéru Starého hradu pro expozici
9. Vytvoření zázemí pro expozici v zámku
10. Zajištění publicity a propagace projektu
11. Vznik nového pracovního místa
Cílem projektu je dokončit investiční záměr rekonstrukce zámku a parku ve
Vlašimi v návaznosti na 1. fázi rekonstrukce za účelem kvalitního zázemí a
turistického vyžití v areálu. Projekt zároveň řeší propojení zámku a parku s
městem a jeho okolím prostřednictvím informačního systému i nové naučné
cyklostezky.
1. Rekonstrukce Čínského pavilonu
2. Obnova a zpřístupnění zámeckého sklepení
3. Obnovení cesty kolem bývalého koupadla
4. Obnovení cesty pod Samsonem a zpřístupnění sochy
5. Zlepšení zázemí pro návštěvníky v okolí Znosimské brány
6. Doplnění infrastruktury parku
7. Vybudování naučné cyklostezky kolem Vlašimi s naučnou stezkou
8. Orientační systém města Vlašimi
9. Propagace projektu
10. Vytvoření pracovního místa
Jednalo se o rekonstrukci třech historických náměstí - Husova, Palackého a
Žižkova - včetně všech návazných a spojujících komunikací a prostranství
zámeckého nádvoří, které tvoří s náměstími provázaný celek. Součástí projektu
bylo i vybudování venkovního fitness hřiště pro dospělé, veřejného WC a
úschovny kol v Informačním centru v parku (tzv. Nebesářovy domy).
Úprava lesních částí porostů v parku, obnova průhledů na opravené objekty,
u Znosimské brány došlo k parkové a ekologické úpravě.

Návštěvnická
infrastruktura
Evropsky významné
lokality Blanice
Revitalizace Blanice

2014

Obnova přírodních prvků, výsadba zeleně.

2014

Úpravy břehů do mírnějších sklonů, úprava koryta s cílem zvětšení kapacity toku,
vybudování nové lávky pro pěší nad úroveň staleté vody
Zdroj: MěÚ Vlašim - Odbor hospodářský a investiční, Petr Zapletal – osobní sdělení (04/2016)
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2.3. Symboly města
Symboly města Vlašimi jsou městský prapor, pečeť a znak. Městský znak byl vytvořen kolem roku 1580 a
nese iniciály tehdejšího majitele vlašimského panství Aleše Klenovského ze Ptení, stejně tak městská pečeť.
Městský prapor, který Vlašim získala na základě přidělení heraldické komise v roce 1994, vychází z barev
znaku a tvoří ho zlatý, stříbrný a modrý pruh.
Obrázek 3: Symboly města

Zdroj: Město Vlašim, www.mesto-vlasim.cz, Parlament ČR – prapor

Foto: Eva Venderová, MěÚ, návštěva presidenta ČR 18. 4. 2016
na obrázku zprava starosta města Mgr. Luděk Jeniška a velitel Sboru dobrovolných hasičů p. Jaroslav Procházka
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3. ÚZEMNÍ ROZVOJ
3.1. Územní plán
O pořízení územní plánu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném
znění (dále jen stavební zákon) rozhodlo Zastupitelstvo města Vlašimi v roce 2007. Územní plán Vlašimi je
zpracován na celé správní území města Vlašimi (k. ú. Vlašim, Domašín, Hrazená Lhota, Nesperská Lhota,
Bolina a Znosim). Územní plán byl vydán opatřením obecné povahy č. 1/2010 a nabyl účinnosti dne
13. 10. 2010. Od té doby Zastupitelstvo města Vlašimi rozhodlo o pořízení pěti změn územního plánu (stav
k 04/2016).
Územní plán vymezuje na území sídla Vlašim 7 ploch podmíněných zpracováním regulačních plánů. Dále
změna č. 3 vymezila 7 ploch, ve kterých je stanovena podmínka dohody o parcelaci. Všech 7 regulačních
plánů je již zpracováno. Dohoda o parcelaci zatím uzavřena nebyla.
Územní plán Vlašim vymezuje tyto plochy s rozdílným způsobem využití:
Plochy bydlení: 4_1 NÍZKOPODLAŽNÍ BYDLENÍ MĚSTSKÉHO TYPU; 4_2 STŘEDNĚPODLAŽNÍ BYDLENÍ
MĚSTSKÉHO TYPU; 4_3 STŘEDNĚPODLAŽNÍ BYDLENÍ TYPU MĚSTSKÉHO JÁDRA; 4_5 PLOCHY ZAHRAD
Plochy rekreace: 5_1 SPORTOVNÍ PLOCHY; 5_2 PLOCHY ZAHRÁDKÁŘSKÝCH OSAD; 5_3 PLOCHY
REKREAČNÍCH OSAD
Plochy občanského vybavení: 6_1 PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ; 6_2 PLOCHY VEŘEJNÝCH
POHŘEBIŠŤ
Plochy veřejných prostranství: 7_1 PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Plochy smíšené obytné: 8_1 SMÍŠENÉ BYDLENÍ VENKOVSKÉHO TYPU; 8_2 SMÍŠENÉ BYDLENÍ
MĚSTSKÉHO TYPU
Plochy dopravní infrastruktury: 9_1 PLOCHY SILNIČNÍ DOPRAVY; 9_2 STAVBY HROMADNÝCH GARÁŽÍ;
9_3 PLOCHY DRÁŽNÍ DOPRAVY; 9_4 PLOCHY LETECKÉ DOPRAVY
Plochy technické infrastruktury: 10_1 PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
Plochy výroby a skladování: 11_1 PLOCHY PRŮMYSLOVÉ VÝROBY A SKLADOVÁNÍ; 11_2 PLOCHY
ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
Plochy smíšené výrobní: 12_1 SMÍŠENÉ VÝROBNÍ PLOCHY MĚSTSKÉ; 12_2 SMÍŠENÉ VÝROBNÍ PLOCHY
OSTATNÍ
Plochy vodní a vodohospodářské: 13_1 PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ
Plochy zemědělské: 14_1 PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ
Plochy lesní: 15_1 PLOCHY LESNÍ
Plochy přírodní: 16_1 PLOCHY PŘÍRODNÍ CHRÁNĚNÉ; 16_2 PLOCHY MĚSTSKÉ ZELENĚ; 16_3 PLOCHY
OCHRANNÉ ZELENĚ
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Tabulka 4: Přehled vývoje zastavěných a zastavitelných území

Územní plán Vlašimi v r. 2010
Po změně č. 1
Po změně č. 2
Po změně č. 3
Po změně č. 4

Zastavěné území (ha)
154,59
154,59
154,59
154,59
227,39

Zastavitelné území (ha)
209,80
209,80
209,80
211,95
139,14
Zdroj:UUP

Změnou číslo 4 Územního plánu Vlašimi došlo k aktualizaci zastavěného území k datu 10/2015, kdy
zastavěné území zaujímá plochu 227,39 ha a zastavitelné plochy 139,14 ha z celkové výměry 4.143,33 ha (k.
ú. Vlašim, Domašín, Bolina, Znosim, Hrazená Lhota a Nesperská Lhota). Hlavní podíl na nárůstu zastavěného
území má výrobní plocha firmy Sellier & Bellot, a. s. o velikosti 59,39 ha. Zastavitelné plochy umožňující
zástavbu rodinnými domy byly zmenšeny o cca 10 ha. Rozvojové plochy pro bydlení jsou dle územně
plánovací dokumentace dostatečné pro cca 18-20 let.
Plochy s hlavním využitím bydlení (plochy bydlení a plochy smíšené obytné) zaujímají 150,27 ha
v zastavěném území a rozvojové plochy mají velikost 77,59 ha. Řada rozvojových ploch určených pro
rodinnou výstavbu není využívána pro navrhovaný účel a zůstává nadále zemědělskou krajinou. Využití brání
převážně majetkoprávní vztahy, a to osobní vazby k pozemku, nevhodná velikost a tvar pozemku spolu s
neochotou domluvit se na komplexním dopravním a technickém řešení lokality (zajištění zpřístupnění daných
ploch, směny pozemků s ohledem na možnost výstavby). Tyto plochy blokují rozvoj v sídle i možnost dalšího
vymezování nových ploch dle záměrů vlastníků či investorů.
Dle § 55 odst. 4 stavebního zákona, lze další zastavitelné plochy vymezit pouze na základě prokázání
nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch. Město
Vlašim zajistilo předpoklad rozvoje bydlení v podobě navržených ploch v územním plánu, kvalitní a kapacitně
naddimenzované technické infrastruktury. Město má potenciál jako centrum vybavenosti správního území
ORP Vlašim s kvalitním životním prostředím a předpoklady pro rozvoj bydlení. S ohledem na nepříznivý
demografický vývoj a na požadavky obyvatel na pořízení dalších změn územního plánu vymezující nové
rozvojové plochy pro bydlení vyvstává otázka nutnosti zpracování revize zastavitelných ploch. Dle § 102
stavebního zákona po uplynutí 5 let od nabytí účinnosti územního plánu (ÚP Vlašim nabyl účinnosti 13. 10.
2010) nenáleží vlastníkovi či oprávněnému náhrada za zrušení určení pozemku k zastavění na základě změny
územního plánu, pokud již neučinil kroky dle § 102 odst. 3.
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Tabulka 5: Rozdělení ploch dle způsobu využití (stav po změně ÚP č. 4)

Plochy bydlení
Plochy rekreace
Plochy občanského
vybavení
Plochy veřejných
prostranství
Plochy smíšené obytné
Plochy dopravní
infrastruktury
Plochy technické
infrastruktury
Plochy výroby a
skladování
Plochy smíšené
výrobní
Celkem

Zastavěné území
(ha)
88.0654
2.55
0.93

Zastavitelné území
(ha)
58.578
0.37
7.94

Zastavěné a zastavitelné
plochy (ha)
146.6434
2.92
8.87

1.04

0.59

1.63

% zastoupení ploch
40.07
0.80
2.42

62.21
5.14

19.0186
32.8002

81.2286
37.9402

0.5

0.92

1.42

60.9687

7.4813

68.45

5.99

12.8744

18.8644

0.44
22.19
10.37
0.39
18.70
5.15

227,3941

139,1465

366,5406
Zdroj: UUP

Plochy pro bydlení
Plochy s hlavním využitím bydlení (plochy bydlení a plochy smíšené obytné) představují 62,26 % plochy
urbanizovaného území a 5,5 % z celkové výměry pozemků. Tyto plochy jsou umístěny ve všech sídlech
s ohledem na jejich velikost a předpokládaný demografický vývoj. Největší rozvojové plochy pro bydlení leží
ve Vlašimi. Jedná se o lokalitu v jižní části města Vlašimi zvaná Vorlina, kde je část zástavby podmíněna
zpracováním dohody o parcelaci. Zde se jedná o plochy P4-P7 Vorlina 1-4.
Na severu Vlašimi se jedná o rozvojové plochy pro bydlení nad Tržištěm a plochy Nad Řekou podmíněné
zpracováním dohody o parcelaci P1-P3. Poslední velkou rozvojovou plochou pro bydlení je lokalita Na Rámě směrem na Řimovice.
Dále územní plán vymezuje plochy územních rezerv pro bydlení. Jedná se o plochy v sídlech Hrazená Lhota,
Domašín a mezi Vlašimí a Domašínem. Územní rezerva představuje území předurčené k dané funkci, ale
podmínkou převedení do návrhu je využití stávajících zastavitelných ploch z minimálně 75 %.
Kompletně zasíťované pozemky včetně komunikací se nachází v lokalitě Nová Vorlina – aktuální cena
1.600,- Kč/m2 bez DPH (04/2016). Stavební pozemky se v sídle Vlašim pohybují od 1.100 Kč/m2 a v okolních
sídlech o třetinu až polovinu méně. Cena závisí na lokalitě a připravenosti pozemku k zástavbě.
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Obrázek 4: Plochy pro bydlení – lokalita Vorlina

Zdroj: Územní plán
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Plochy pro výrobu
Plochy pro výrobu zaujímají rozlohu o velikosti 87,31 ha, což představuje 23,79 % z urbanizovaného území a
2,11 % z celkové výměry území. Územní plán vymezuje plochy průmyslové výroby a skladování, zemědělské
výroby a skladování, smíšené výrobní městské, smíšené výrobní ostatní. Plochy pro výrobu v jihovýchodní
části sídla Vlašim zaujímá stávající areál firmy Sellier & Bellot, a. s a PENTAR a.s.
Nové rozvojové výrobní plochy včetně ploch územních rezerv pro výrobu jsou situovány severovýchodně od
sídla Vlašim v návaznosti na komunikaci II/125.
Obrázek 5: Rozvojové výrobní plochy severo-východ

Zdroj: Územní plán
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3.2. Zásady územního rozvoje
Ze Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen ZÚR) vydaných formou opatření obecné povahy
dne 7. 2. 2012, o kterých rozhodlo Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém jednání dne 19. 12. 2011
usnesením č. 4-20/2011/ZK o vydání Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR SK), ve znění 1.
aktualizace ze dne 26. 8. 2015 vyplývají tato omezení.
Na k. ú. Vlašim, Znosim a Domašín je vymezena rozvojová osa krajského významu OSk3 Benešov–Vlašim.
ZÚR stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území: a) sledovat
zlepšení parametrů silnice II/112 Benešov–Vlašim; b) sledovat zlepšení parametrů silnice II/105; c) rozvoj
bydlení uvažovat zejména ve městě Vlašim a dále v obcích Chotýšany a Postupice v koridoru silnice II/112 a
regionální železniční trati (223) Benešov–Vlašim–Trhový Štěpánov;
ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování: a) ověřit možnosti zlepšení parametrů silnice II/112; b) ověřit
rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit směry jejich využití s ohledem na kapacity obsluhy dopravní a
technickou infrastrukturu, limity rozvoje území a ochranu krajiny; d) respektovat požadavky na ochranu
přírodních hodnot, zejména evropsky významné lokality Vlašimská Blanice; e) respektovat požadavky na
ochranu a upřesnit vymezení skladebných částí ÚSES, tj. regionálních biocenter - 752 Bolinský les,
945 Kalamajka.1
Dále jsou v ZÚR vymezeny koridory pro veřejně prospěšné stavby v oblasti dopravy a technické
infrastruktury: Koridor silnice II/125: Vlašim, jihovýchodní obchvat Vlašimi - D112; Přívodní vodovodní řad
pro Vlašim a připojení Domašína - V10 - již realizovaný.

3.3. Politika územního rozvoje
Z Politiky územního rozvoje České republiky (dále jen „PÚR ČR“) ve znění Aktualizace č. 1, schválené
usnesením vlády č. 276 dne 15. 4. 2015, nevyplývají pro území města Vlašimi, krom obecných, žádná
specifická omezení. Město Vlašim neleží v rozvojové ose ani v rozvojové či specifické oblasti.

3.4. Komplexní pozemkové úpravy
Pozemkové úpravy jsou jedním z klíčových nástrojů pro rozvoj venkova. Při provádění pozemkových úprav
dochází k racionálnímu prostorovému uspořádání pozemků všech vlastníků půdy v řešeném katastrálním
území a podle potřeby také k reálnému vytyčení těchto pozemků v terénu. Současně se pomocí
pozemkových úprav zajišťují podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu,
pro funkční vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny. Cestou pozemkových úprav se též
obnovuje katastr nemovitostí.

1

Zdroj: Zásady územního rozvoje Středočeského kraje ve znění 1. aktualizace z 27. 7. 2015
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Na sledovaném území nejsou zahájeny komplexní ani jednoduché pozemkové úpravy. Nejbližší termín
zahájení je předběžně stanoven na 1. 1. 2019 v k. ú. Hrazená Lhota, v k. ú. Vlašim a Bolina zatím nebyl termín
ani stanoven.
Tabulka 6: Přehled komplexních pozemkových úprav

Katastrální území
Hrazená Lhota
Nesperská Lhota
Znosim
Domašín
Vlašim
Bolina

Důvody zahájení
Hlavní impulz od obce
Žádost vlastníků nadpoloviční výměry
0,84 % výměry zem. půdy žádostí o KPÚ
z celkové výměry
1,17 % výměry zem. půdy žádostí o KPÚ
z celkové výměry
Hlavní impulz od obce
Žádost vlastníků nadpoloviční výměry ZP
-

Předpokládaná datum zahájení
1. 1. 2019
1. 7. 2022
1. 7. 2022
1. 1. 2020
Zdroj: eagri.cz

3.5. Digitalizace katastrálních map
Digitalizace neboli převod katastrálních map do digitální podoby patří k důležitým úkolům ČUZK a město
Vlašim má digitalizovanou mapu na 5 katastrálních územích. Vektorová katastrální mapa může mít formu
digitální katastrální mapy (DKM) nebo katastrální mapy digitalizované (KMD).
Tabulka 7: Stav digitalizace k 21. 3. 2016

Katastrální území
Bolina
Hrazená Lhota
Domašín
Nesperská Lhota
Vlašim
Znosim

Kód k. ú.
607207
630659
630641
703770
783544
630675

Vektorová mapa
100% KMD
45 % DKM 55 % KMD
100 % KMD
54 % DKM
46 % KMD
100 % KMD

Zdroj: ČÚZK
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4. OBYVATELSTVO
4.1. Popis demografické situace
Růst počtu obyvatel byl ve Vlašimi zaznamenán od konce 19. století. Počet obyvatel se zvyšoval v rozmezí let
1869 – 1999, kdy Vlašim měla 12 569 obyvatel. Dlouhodobě má počet obyvatel ve městě klesající tendenci
a od roku 2003 se jejich počet snížil o 500. Migrační i přirozený přírůstek jsou v záporných hodnotách. Ke
konci roku 2014 činil počet obyvatel 11 734, přičemž obyvatel žijících ve stejné době na území ORP Vlašim
bylo 25 797. Hustota obyvatel žijících na území Vlašimi je 283,21 obyvatel/km2. Míry porodnosti i úmrtnosti
činí 10 ‰ a jsou totožné i na celém území ORP a ve Středočeském kraji jsou vyšší pouze o 1 ‰.
Na skutečnost snižování počtu obyvatel města má vliv zejména migrace obyvatelstva. Během roku 2014 se z
Vlašimi odstěhovalo 238 osob a přistěhovalců bylo o 30 méně. Míra imigrace týkající se Vlašimi činí 18 ‰
a je o 7 ‰ nižší než na zbylém území ORP a dokonce o polovinu nižší než v celém Středočeském kraji. (ČSÚ,
2014)
Graf 1: Vývoj počtu obyvatel v letech 2007-2014
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Zdroj ČSÚ, 2014
Podíl žen a mužů je relativně vyrovnaný, i napříč věkovými skupinami. Na konci roku 2014 mírně převládal
počet žen, kterých bylo ve městě evidováno 51 %. S ohledem na dostupná data je ve Vlašimi zřetelné
stárnutí obyvatel. Obyvatelstvo nad 65 let tvoří 19,88 % z celku (oproti 16,71 % ve Středočeském kraji).
Počet obyvatel ve věku 0-14 let je naopak nižší, než je průměr ve Středočeském kraji - ve Vlašimi 13,72 %
oproti 16,79 % ve Středočeském kraji. Index stárnutí má hodnotu 144,91 a je tak podstatně vyšší než pro
Středočeský kraj (hodnota 99,56). Průměrný věk obyvatele ve Vlašimi je 43 let a na území Středočeského
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kraje 40,6 let. Přestože se Vlašim nachází na území nejmladšího kraje v České republice, její věková struktura
se v porovnání se zbytkem kraje v ukazatelích stárnutí i migraci obyvatelstva poměrně výrazně liší. (ČSÚ,
2014)
Tabulka 8: Počet obyvatel města Vlašimi ke dni 31. 12. 2014

Počet obyvatel ke dni 31. 12. 2014
Počet obyvatel ve věku
Celkem

11 734

0 - 14 let
1 610

15 - 59 let
6 878

60 - 64 let
913

65 a více let
2 233

Muži

5 727

779

3 540

445

963

Ženy

6 007

831

3 338

468

1 370

Zdroj: ČSÚ, 2014
Tabulka 9: Počet obyvatel Vlašimi k 31. 12. 2015

Obec

Počet dětí občanů do
18 let

Počet dětí občanů do
15 let

Celkový počet občanů

Vlašim

1837

1559

10313

Domašín

114

98

621

Znosim

22

18

103

Nesperská Lhota

15

15

66

Hrazená Lhota

11

9

65

Bolina

55

45

377

Polánka
Občané celkem

2

2

27

2 056

1 746

11 572

Cizinci

336

Vlašim celkem obyvatel

11 908

Zdroj: Odbor vnitřních věcí MěÚ Vlašim
Počet občanů ČR (tj. obyvatel bez cizinců) kontinuálně každoročně klesá. Naproti tomu počet cizinců
s povolením k pobytu a občanů EU, kteří mají evidovaný pobyt na území Vlašimi, každoročně stoupá. Tento
trend se projevuje v celkovém čísle o počtu obyvatel (tj. v roce 2014 bylo 11 734 obyvatel, v roce 2015 je to
11 908 obyvatel) dle ČSÚ.
Tabulka 10: Počty narozených ve Vlašimi v letech
Ročník narození
Počet dětí

2003
106

2004
115

2005
117

2006
124

2007
126

2008
107

2009
107

2010
120

2011
100

2012
112

2013
132

2014
120

2015
130

Celkem
1337

Zdroj: Odbor vnitřních věcí, jedná se o počet občanů (tj. obyvatel bez cizinců)
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Mezi obyvateli Vlašimi dominují osoby se středoškolským vzděláním. Střední vzdělání s maturitou a střední
vzdělání bez maturity mělo k roku 2011 67,7 %. Základní vzdělání mělo 18,3 % osob a nejmenší podíl
obyvatel měl vysokoškolské vzdělání (10,3 %). (ČSÚ, 2011)
Tabulka 11: Obyvatelstvo dle nejvyššího dosaženého vzdělání

Obyvatelstvo podle nejvyššího dosaženého vzdělání
Celkem
Muži
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let
10 128
4 934
Bez vzdělání
34
16
Základní včetně neukončeného
1 738
573
střední vč. vyučení (bez maturity)
3 524
2 085
úplné střední (s maturitou)
3 030
1 406
Nástavbové studium
311
95
Vyšší odborné vzdělání
134
48
Vysokoškolské
993
487

Ženy
5 194
18
1 165
1 439
1 624
216
86
506
Zdroj: ČSÚ, 2011

Ve Vlašimi bylo k roku 2011 evidováno 4 919 domácností, což je téměř polovina všech domácností na území
ORP Vlašim a 13 % z domácností v okrese Benešov. Jedná se o domácnosti tvořené jednou rodinou
(63,47 %), dvěma a více rodinami (1,57 %), domácnosti jednotlivců (31,20 %) a vícečlenné nerodinné
domácnosti (3,36 %). Domácnosti tvořené jednou rodinou se dále dělí na úplné (77,65 %)
a neúplné (22,35 %).
V otázce vyznání dominovala k roku 2011 s počtem 1 488 věřících Církev římskokatolická. Druhou v pořadí
byla Církev československá husitská s počtem 94 věřících. K vyznání se vyjádřilo i několik věřících Pravoslavné
církve v českých zemích, Českobratrské církve evangelické a Náboženské společnosti Svědků Jehovových. Bez
náboženské víry bylo 27,87 % občanů a svůj postoj k náboženství vůbec nevyjádřilo více než 47 % občanů.

4.2. Popis sociální situace
V národnostním složení obyvatel ve městě převažuje národnost česká, ke které se hlásí více než 75 % osob.
Počet příslušníků dalších národnostních skupin je velmi malý a patří sem například Slováci, Poláci, Ukrajinci a
Vietnamci. Uvedená data získaná ze Sčítání lidí, domů a bytů mohou být ovlivněna faktem, že téměř 23 %
obyvatel se k této otázce nevyjádřilo. (ČSÚ, 2011)
Na území města Vlašimi ani v celém ORP Vlašim se nevyskytuje žádná sociálně vyloučená lokalita. Ta nebyla
ve Vlašimi ani v minulosti. To vzhledem k nárůstu těchto lokalit, kterých se jenom na území Středočeského
kraje vyskytuje 64, vyjadřuje uspokojivý stav v oblasti sociální situace. Vlašim patří mezi obce, v nichž je
obyvatelům na pokrytí nákladů spojených s bydlením vyplácen příspěvek na bydlení i doplatek na bydlení.
U obou typů příspěvků se během let 2007–2014 zvýšil počet vydávaných příspěvků. (Zdroj: MPSV, 2015)
Úřadem práce jsou obyvatelům města Vlašimi poskytovány dávky z nepojistného sociálního systému. Jedná
se o dávky státní sociální podpory (přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, porodné,
pohřebné) a dále dávky pěstounské péče, které nejsou závislé na příjmu žadatelů. Všech výše jmenovaných
dávek bylo Kontaktním pracovištěm Úřadu práce ve Vlašimi v roce 2015 vyplaceno 21 867 v celkovém
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objemu 70 723 786 Kč, což je o 620 378 Kč více než v roce 2014. (Zdroj – Úřad práce Benešov, e-mailové
sdělení, duben 2016)
Úřad práce rozhoduje také o poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi. Konkrétně se jedná o doplatek na
bydlení, příspěvek na živobytí a mimořádnou okamžitou pomoc. Těchto dávek bylo v roce 2015 vyplaceno
3 659, a to v hodnotě 13 509 689 Kč, meziročně počet vyplacených dávek klesl o 322 a částku 3 225 585 Kč.
Občanům jsou rovněž poskytovány následující dávky: příspěvek na péči pro osoby s dlouhodobě nepříznivým
zdravotním stavem a dávky pro osoby se zdravotním postižením (příspěvek na mobilitu, příspěvek na
zvláštní pomůcku a průkaz osoby se zdravotním postižením). V roce 2015 bylo těchto příspěvků vyplaceno
12 590 v celkové hodnotě 36 624 806 Kč, což je o 1 223 260 Kč méně než v roce 2014. (Zdroj – Úřad práce
Benešov, e-mailové sdělení, duben 2016)
Z výše uvedeného je zřejmé, že kromě dávek sociální podpory se objem finančních prostředků vyplacených
na uvedené dávky meziročně snížil. V tabulkách v příloze tohoto dokumentu jsou uvedeny konkrétní údaje
týkající se jmenovaných dávek vyplacených v jednotlivých měsících let 2014 a 2015. Jedná se o dávky
vyplacené Kontaktním pracovištěm Úřadu práce ve Vlašimi. Tedy tyto údaje nejsou vázané pouze na
obyvatele města Vlašimi a ORP Vlašim, jelikož žadateli a příjemci dávek nejsou jen osoby s trvalým pobytem
v tomto území.
Snížení počtu a objemu vyplácených dávek v jednotlivých kalendářních měsících je způsobeno těmito
faktory:
•
•
•

u dávek pomoci v hmotné nouzi sezónními příjmy společně posuzovaných osob, které se zohledňují
při přiznání a výpočtu výše dávek (v letním období),
u dávek státní sociální podpory opožděným odevzdávaných podkladů pro zpracování ročních dávek
příjemci dávek (v podzimním období),
u příspěvku na péči a příspěvku na mobilitu hospitalizací a úmrtností příjemců (v jarním a letním
období), na objemu vyplacených dávek se projevuje průběžné přehodnocování stupně závislosti
v průběhu poskytování dávky.

Z počtu vyplacených dávek Kontaktním pracovištěm ÚP Vlašim lze dovodit, že ve správním obvodu ORP
Vlašim žije odhadem 190 rodin či osaměle žijících osob (dále jen rodiny) pobírajících dávky pomoci v hmotné
nouzi, polovinám těchto rodin je současně poskytován doplatek na bydlení. Ve městě Vlašim žije z těchto
rodin 2/3 počtu, tedy odhadem 130 rodin.

4.3. Spolková činnost ve Vlašimi
Dle zjišťování MAS Blaník v roce 2014 existovalo ve Vlašimi 41 aktivních neziskových a příspěvkových
organizací. Z celkového počtu 41 organizací se v roce 2014 dotazníkového šetření ke Strategii MAS Blaník
účastnilo 33 organizací - 75 % z nich tvoří spolky, z 15 % se jedná o příspěvkové organizace a do zbylých 10 %
spadají další právní formy (př. o.p.s. – obecně prospěšná společnost).
Na území města Vlašimi působí řada organizací s dlouholetou historií. Mezi nejstarší organizace založené do
roku 1914 patří např. T.J. Sokol (1892), Muzeum Podblanicka (1895), Český svaz včelařů (1905), Český svaz
chovatelů ZO Vlašim (1925) a Junák Vlašim (1914). Během světové války byl založen Fotoklub CoverART
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(1942) a za doby ČSSR byly založeny Aeroklub, Český kynologický svaz a TJ Spartak Vlašim. Nejvíce do dnešní
doby působících spolků (11) vzniklo mezi roky 2000 – 2013. Město Vlašim místní spolkovou činnost
dlouhodobě podporuje, a to zejména formou pravidelných ročních příspěvků i příspěvků mimořádných.
Zázemí pro spolkovou činnost nabízí už 10 let Spolkový dům sourozenců Roškotových (Palackého nám.),
který vznikl v roce 2006 v domě významných vlašimských rodáků, kteří ho odkázali městu.
Ve městě funguje také Klub důchodců, kterému město poskytuje zázemí pro jeho činnost a zároveň tuto
činnost finančně podporuje z rozpočtu města. Zázemí je umístěno v panelové budově ve Dvořákově ulici.
Klub má pravidelná setkání 2 krát týdně.
Organizacemi zaměřujícími se na mimoškolní výchovu a vzdělávání dětí i mládeže jsou zejména - Městský
dům dětí a mládeže, Podblanické ekocentrum, spolky zabývající se montessori pedagogikou sdružené pod
www.montessorivlasim.cz, Klub Ráchel, Sbor Církve bratrské Podblanicko2, a také sportovní zařízení a kluby.
Téměř polovina organizací se zaměřuje na kulturní a společenské akce, uměleckou činnost a vzdělávání
dospělých. Jedná se například o Kulturní dům Blaník, Spolkový dům Vlašim, Muzeum Podblanicka, ZO ČSOP
Vlašim.
Na seniory, hendikepované a znevýhodněné sociální skupiny se zaměřuje třetina spolků a jedná se o Klub
Ráchel, Farní charitu, Diakonii CČE, Klub důchodců, Svaz diabetiků, Svaz tělesně postižených a
Římskokatolickou farnost. Mezi sportovní organizace patří Sportovní zařízení města Vlašimi, p. o., T.J. Sokol
Vlašim, TJ Spartak Vlašim i Aeroklub Vlašim. Zájmové spolky ve Vlašimi jsou zaměřeny na ochranu přírody a
krajiny i chov zvířat. Jedná se o Svaz kynologů, Active dog, Český rybářský svaz a Český chovatelský svaz. Na
cestovní ruch se zaměřují Podblanické infocentrum a ZO ČSOP Vlašim. Dvě organizace se zabývají vědeckým
výzkumem, a to Muzeum Podblanicka a Vlašimská astronomická společnost, o. p. s. (MAS Blaník, 2015)
Rozvojem venkova se zabývá Podblanickem, z. s.
Na zajišťování činnosti spolků a jiných neziskových organizací mají velký podíl dobrovolníci. Přestože většina
organizací má méně než deset dobrovolníků, existují i ty s velkou dobrovolnickou základnou: Charita Vlašim
(200 dobrovolníků), Deky z lásky (150 dobrovolníků) a Strom – přátelé Blanického mlýna (60 dobrovolníků),
Aeroklub Vlašim (45 dobrovolníků), 5 sborů dobrovolných hasičů (350 členů). Profesionální zaměstnance má
11 organizací, největšími zaměstnavateli jsou ZO ČSOP Vlašim (27 zaměstnanců), Charita Vlašim (20
zaměstnanců) a Muzeum Podblanicka (14 zaměstnanců). (MAS Blaník, 2015)
Zdrojem příjmů organizací, které se zabývají kulturní, spolkovou a zájmovou činností jsou členské příspěvky
(23 %), příspěvky měst (23 %), hospodářská činnost (12 %), dary (15 %), grantové zdroje státu (8 %) a nadace
(8%). Základní organizace svazů přijímají příspěvky z rozpočtu nadřízené složky (8 %). 53 % organizací má
roční rozpočet do 100 000 Kč, 30 % organizací má rozpočet nad 1 000 000 Kč, zbylých 17 % organizací se
pohybuje v rozmezí těchto hranic. (MAS Blaník, 2015)
2

Sbor Církve bratrské Podblanicko oficiálně vznikl 1. 10. 2011, avšak jeho působení ve Vlašimi se datuje už od roku 2004. Navazuje na práci sboru CB v
Trhovém Štěpánově, který zde působí od roku 1935. V současné době má sbor 54 členů a kromě toho jej navštěvuje kolem dvaceti dětí (a různých
dalších hostů). Činnost sboru spočívá v pořádání pravidelných nedělních bohoslužeb, aktivit pro děti, vzdělávacích kurzů (příprava na manželství,
manželské večery, výchova dětí, výchova teenagerů, objevování křesťanství, Alfa kurzy, atd.), a dalších akcí pro členy a veřejnost. Sbor zaštiťuje
dětskou organizaci Royal Rangers (aktuálně sdružujících asi 40 dětí).
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Tradiční akce pořádané ve městě
Akcí pořádaných ve městě je celá řada a jsou nejrůznějšího charakteru. Jedná se o divadelní představení,
hudební vystoupení, výstavy, dětské i sportovní akce a události. Kulturní vyžití nabízí občanům Vlašimi
zejména akce pořádané Kulturním domem Blaník a Muzeem Podblanicka. V prostorách budovy Muzea,
Spolkového domu a Českého svazu ochránců přírody jsou pořádány nejrůznější vernisáže a výstavy.
Podblanická Galerie organizuje také venkovní plenéry. Mezi významné akce se řadí Májové slavnosti, které
město Vlašim každoročně pořádá na území vlašimského zámeckého parku a ve středu města s návštěvností
cca 40 000 účastníků. Na akci mají možnost vystoupit regionální umělci, veřejnosti jsou zpřístupněny
romantické stavbičky a v celém areálu parku je možné účastnit se aktivit nejrůznějšího typu: výtvarné dílny
pro děti, hudební vystoupení, plavby po řece Blanici, projížďky kočárem s koňmi, dětská divadélka a jiné.
Další opakující se a hojně navštěvovanou událostí je Běh naděje pořádaný rovněž na území zámeckého
parku. Běh je akcí zaměřenou na podporu boje proti rakovině a bývá spojen s veřejnou sbírkou. Pravidelně se
ve Vlašimi koná i festival vážné hudby Podblanický hudební podzim. Předávání ocenění Blanický rytíř pořádá
pravidelně na Velký pátek ČSOP Vlašim.
Tabulka 12: Seznam pravidelně pořádaných akcí

Termín
První týden v lednu
Leden
Leden
Leden
První polovina dubna
8.3.
Polovina března
Polovina března
Polovina dubna
na Velký pátek
Začátek dubna
30. 4.
1. 5.
Polovina května
8. 5.
Konec května
Na přelomu května a června
Začátek června
1. 6.
První víkend v červnu
Začátek června
Polovina června
Polovina června
Polovina června
Polovina června
První polovina července
Červenec
Červenec – srpen

Název akce
Tříkrálová sbírka
Benefiční koncert Děkujeme Vám!
Dětský karneval – MěDDM
Zimní běh na Blaník
Celorepubliková taneční soutěž o pohár města Vlašimi
Koncert Štěpána Kojana (k Mezinárodnímu dni žen)
Slavnosti sourozenců Roškotových
Ples Volejbalu
Velikonoční jarmark – Spolkový dům
Ocenění Blanický rytíř
Noc s Andersenem
Pálení Čarodějnic – MěDDM, T. J. Sokol Vlašim
Májové slavnosti
Den vlašimské hvězdárny
Pietní akt k výročí osvobození republiky ve Vlašimi u Husova domu a v Domašíně u
Památníku padlých
Dětské dopravní odpoledne (Dětské dopravní hřiště)
Muzejní noc
Okresní soutěž SDH okrsku Vlašim
Den dětí – MěDDM
Vlašimská karabina
Běhá celá Vlašim
Koncert Sebranka a hosté
Noc kostelů
Koncert smíšeného pěveckého sboru DECH
Večer světových muzikálů
Vostrovecké slavení – renesanční slavnost
Příměstské tábory
Letní tábory – Spolkový dům, MěDDM, ČSOP Vlašim, STROM – Přátelé blanického
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Červenec – srpen
Začátek července
Polovina srpna
První polovina září
Polovina září
Začátek září
Druhá neděle v září
Druhá neděle v září
Polovina září
Poslední pátek v září
Říjen
28. 10.
Září – květen
Listopad
Listopad
Druhá polovina listopadu
Listopad
Před první adventní nedělí
5. 12.
Začátek prosince
Začátek prosince
Začátek prosince
Druhá polovina prosince
Druhá polovina prosince
Polovina prosince
Druhá polovina prosince
25. 12.
Druhá polovina prosince

mlýna, Církev bratská, Miroslav Brožek a další
Pohádkové léto – KD Blaník
RockFEST
MOTOsraz
Podblanický plenér
Ekologická olympiáda při Podblanickém ekocentru
Melounová slavnost
Pouť na Loretě
Výstava domácího zvířectva (Český svaz chovatelů)
Běh naděje
Evropská noc vědců – na hvězdárně ve Vlašimi
Podblanický hudební podzim
Pietní akt ke vzniku samostatného československého státu – u Památníku padlých
v Domašíně a Husova domu ve Vlašimi
Pravidelná divadelní představení v KD Blaník (1 X za 6 týdnů)
Lampionový průvod – MěDDM
Výstava adventních věnců – ZŠ Sídliště
Zdobení vánočních stromečků – MěDDM
Podblanický kreativní jarmark
Vánoční trhy a rozsvícení Vánočního stromu panem starostou
Mikulášská nadílka v KD Blaník – MěDDM
Mikulášská nadílka na ledě – zimní stadion – MěDDM
Domašínské vánoční trhy
Deskohraní ve Spolkovém domě
Vánoční výstava v Muzeu Podblanicka
Vánoční turnaj pro příchozí ve stolním tenisu
Koncert smíšeného sboru DECH
Věneček – ukončení tanečního kurzu
Tradiční zelňačka – Předvánoční setkání u kašny na Žižkově nám. – Spolek Záboj
Zpívání koled na nádvoří zámku
Vánoční koncert malého dechového orchestru Sebranka
Zdroj: Mediální oddělení MěÚ Vlašim

4.4. Způsoby informování občanů
Informace o dění ve městě Vlašim mohou občané získat z několika informačních kanálů. Informace o
rozhodnutích týkajících se města se jeho občané mohou dozvědět z úřední desky městského úřadu a také na
webových stránkách města Vlašimi. O akcích nejrůznějšího typu, které pořádají místní neziskové a
příspěvkové organizace, je obyvatelstvo informováno prostřednictvím veřejných nástěnek a Zpravodaje.
Nástěnky jsou strategicky rozmístěny po celém městě a jsou pravidelně aktualizovány zaměstnanci MěÚ.
Aktivní organizace a jednotlivci regionu spolupracují také na webovém kalendáři akcí Kraje blanických rytířů,
který spravuje ČSOP Vlašim a je možné jej sdílet na stránkách dalších organizací (př. obcí nebo MAS Blaník).
Kalendář zveřejňuje aktuální i do budoucna plánované akce ve Vlašimi a okolí. Každá z organizací rovněž
individuálně pracuje na propagaci jí organizovaných aktivit, a to většinou zveřejněním na webových
stránkách a dodáním propagačních materiálů informačním centrům. Návštěvníkům a občanům Vlašimi jsou
k dispozici dvě informační centra. Jedná se o certifikované turistické a informační centrum na nádvoří
vlašimského zámku (Podblanické infocentrum) a internetovou studovnu v nádražní budově.
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Zpravodaj města Vlašimi
Zpravodaj města Vlašimi je místním pravidelně vycházejícím periodikem, které přináší občanům města
komplexní informace o dění ve městě. Organizace působící na území Vlašimi do něj mohou zasílat své
příspěvky a informovat tak o svých aktivitách. Zpravodaj je občanům doručován do schránek zdarma, je
dostupný v budovách městského úřadu a městských organizací a rovněž online na internetových stránkách
města Vlašimi.

Facebook a sociální sítě
Město Vlašim má zřízeny facebookové stránky, na kterých své občany a další uživatele této sociální sítě
informuje
zejména
o
kulturních
akcích
ve
městě.
Stránka
je
dostupná
na
https://www.facebook.com/vlasim.mesto

Informační vývěsky města Vlašimi
V rámci území města je celkem 17 pravidelně aktualizovaných vývěsek (od roku 2015 také v Oboře a další 2 v
Domašíně).

Plakátovací plochy
Město Vlašim má možnost zdarma umísťovat letáky s informacemi o akcích ve městě na soukromě
provozované plakátovací plochy, rovněž rozmístěné po celém území města.

Informační bannery
V případě potřeby informovanosti o větších akcích pořádaných ve městě jsou umísťovány informační
bannery (př. na křižovatku „U Kozla“).
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5. HOSPODÁŘSTVÍ
5.1. Ekonomická situace
Aktivní podnikatelské subjekty, kterých je ve Vlašimi 1497, mají různé právní formy. 83 % subjektů tvoří
fyzické osoby podnikající podle živnostenského nebo jiného zákona a zemědělští podnikatelé. Z právnických
osob dominují obchodní společnosti, které tvoří necelých 9 % všech aktivních subjektů. Akciové společnosti a
družstva tvoří necelé 1 % z celku. Počet registrovaných ekonomických subjektů činil v roce 2014 v celém ORP
Vlašim 6131 subjektů. (RIS,2014) Téměř 38 % (2993) všech registrovaných subjektů je registrováno právě ve
Vlašimi. V počtu aktivních subjektů dominují subjekty zabývající se průmyslem (14,3 %), stavebnictvím
(13,9 %), maloobchodem, velkoobchodem a opravami motorových vozidel (19,7 %).
Graf 2: Aktivní ekonomické subjekty na území města Vlašimi

Zdroj: ČSÚ, 2014

Ve Vlašimi působí významné podniky s aktivitami i mimo území města a kraje. V rámci některých dochází i
k exportu výroby do zahraniční. Jedním z těchto podniků je muniční továrna Sellier & Bellot a.s., která má
tradici již 190 let. Továrna se řadí mezi největší zaměstnavatele ve Středočeském kraji. Další významné
průmyslové odvětví ve městě se týká balící techniky, které se věnuje několik společností. Významným
zaměstnavatelem je také Prádelna Kyselý a.s., která poskytuje prádelenské služby nejen ve Vlašimi, ale i
v Praze a po celé České republice.

43
Program rozvoje města Vlašimi na roky 2015–2025

„Město Vlašim – dobré místo pro život.“

Tabulka 13: Významné aktivní podnikatelské subjekty

Název podniku
Sellier & Bellot, a.s.
Prádelna Kyselý, a.s.
VELTEKO s.r.o.
ASTRO Vlašim spol. s.r.o

Oblast činnosti
Výroba střeliva
Služby v oblasti praní prádla
Výroba balicích strojů
Výroba balicích strojů

Typ podniku
velký podnik (1000–1499 zaměstnanců)
střední podnik (100-199 zaměstnanců)
střední podnik (50-99 zaměstnanců)
střední podnik (50-99 zaměstnanců)

Technické služby Vlašim s.r.o.

Shromažďování, sběr
a odstraňování odpadů, úprava
odpadů k dalšímu využití
Architektonické a inženýrské
činnosti a související technické
poradenství, výstavba bytových
a nebytových prostor
Výroba balicích strojů
Výroba balících strojů

střední podnik (50-99 zaměstnanců)

Stavební firma Pazdera s.r.o.

Triapex s.r.o.
UNIKO, spol. s r.o.

malý podnik (25-49 zaměstnanců)

malý podnik (25-49 zaměstnanců)
malý podnik (25-49 zaměstnanců)
Zdroj: Vlastní zjišťování

Plochy k podnikání jsou subjektům dostupné v soukromých i městských budovách. Město vlastní několik
objektů vhodných pro podnikání, které pronajímá na základě nájemní smlouvy dle rozhodnutí rady města.
Jedná se o objekty pro obchodní, restaurační, zdravotní, pohřební, výrobní a jinou činnost. V následující
tabulce jsou uvedeny nebytové prostory pronajímané městem za účelem podnikání nebo jiné činnosti,
kterou neprovozuje město. Dále město pronajímá řadu pozemků k podnikání a v současné době má
uzavřeno za těmito účely cca 150 smluv. Jedná se například o pronájem pozemku pod mycí linkou u ČOV
nebo prostory pro pořádání výstav domácího zvířectva. Město takto podporuje různorodé činnosti, a to
zejména velmi příznivými podmínkami při uzavírání nájemních smluv. Město Vlašim rovněž průběžně reaguje
na potřeby podnikatelů.
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Tabulka 14: Objekty vhodné pro podnikání ve vlastnictví města

Objekt v majetku města

Lokalita

Znosimská brána
Domašínská brána
Restaurace ve vlašimském zámku
Muzeum
Stavba občanského vybavení Restaurace v přízemí Kulturního domu
Blaník, obchod Pomněnka
Prostory Restaurace u Medvěda

Velíšská 342
Domašín 99
Zámek 1

Objekty občanské vybavenosti
Zděné prodejní budky u obchodního
domu Albert

Komenského 1681
Komenského 1682
Komenského 1683
Komenského 1684
Komenského 1685
Komenského 1686
Lidická ulice bez č. p.

Pozemky pod stánky v Lidické ulici

Komenského 22

Ppor. Příhody 1107

Provozovaná podnikatelská činnost
Restaurační činnost
Restaurační činnost
Restaurační činnost, kanceláře, muzeum,
archivy, sklady
Restaurační činnost, obchodní činnost, sázková
kancelář
Restaurační činnost, kancelář, sklad
elektroniky
Obchodní činnost

Lidická 963
Komenského 1797
Dvůr 413

Stánkový prodej - obchodní činnost
stánky jsou ve vlastnictví jednotlivých nájemců
pozemku, městu patří pouze část pozemku
pod každou buňkou
Pohřební služby
Pohřební služby
Lékařské služby, charitativní činnost, pedikúra,
manikúra, masáže, kosmetické služby,
rehabilitace, logopedie, nápojové automaty
Lékařské služby, zámečnictví, kadeřnictví,
kosmetické služby, pedikúra, masáže,
kanceláře – finanční instituce, kotelna
Výrobní služby – servis a montáž letadel
Kancelářské prostory, sociálně akviziční služby,
charitativní činnost, studio - rádio Sázava
Kancelářské prostory - Vlašimské městské lesy
s.r.o. (organizace založena městem Vlašim)
Prodejna potravin, kadeřnictví
Kanceláře, kadeřnictví, poradenství, kotelna
Lékařství – dětské ordinace
Lékárna, ordinace, kanceláře a prostory rychlé
záchranné služby
Pošta, kulturně společenské prostory
Hostinská činnost, sklad sektorových kuchyní
Oční optika, zájmová umělecká činnost – třídy,
kancelář
Obchodní činnost – galanterie, klenotnictví
Sociální zařízení - WC
Kotelna

Obora 669
Severní 986

Kotelna
Kotelna

Smuteční síň
Márnice
Objekt občanské vybavenosti Poliklinika Vlašim

Vlasákova bez č. p.
Vlasákova bez č. p.
Lidická 1715

Bývalá poliklinika Vlašim

Husovo náměstí 47

Výrobní hala
Husův dům

Radnická ulice bez č. p.
Husovo nám. 472

Stavba občanského vybavení

Blanická 845

Objekt občanské vybavenosti
Objekt občanské vybavenosti
Objekt občanské vybavenosti
Objekt občanské vybavenosti

Severní 1020
Dvořákova 1394
Jana Masaryka 1711
Jana Masaryka 445

Objekt k bydlení
Objekt k bydlení
Objekt k bydlení
Optika a ZUŠ
Objekt k bydlení
Stavba občanského vybavení
Objekt občanské vybavenosti
Městský úřad Vlašim (2. budova)
Bytový dům
Objekt k bydlení

Domašín 63
Domašín 73
Jana Masaryka 935
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Objekt v majetku města
Objekt k bydlení
Bytový dům
Bytový dům
Bytový dům
Objekt občanské vybavenosti
ZŠ Sídliště
Objekt občanské vybavenosti
Stavba technického vybavení

Lokalita
Severní 988
Severní 991
Ppor. Příhody 1161, 1162
Družstevní 1183, 1184
U Vorliny 1500
Sídliště 968
Blanická bez č. p.
Na Lukách bez č. p.

Provozovaná podnikatelská činnost
Kotelna
Kotelna
Kotelna
Kotelna
Výměníková stanice
Kotelna
Trafostanice
Trafostanice
Zdroj: MěÚ Vlašim – Odbor majetkový

Dále město pronajímá veřejná prostranství (pozemky v majetku města Vlašimi) pro účely podnikatelské
činnosti. Jedná se zejména o předzahrádky restaurací v ulici Lidická, Žižkovo náměstí, ulice Komenského
nebo účely provozování cukrárny na Žižkově náměstí a v ulici Serváce Hellera. Rovněž je stanoven pronájem
pozemků pro prodej květin – jedná se o ulice Lidická, Serváce Hellera a ulici Komenského. U pronájmů
veřejných prostranství město rozlišuje mezi dlouhodobým, krátkodobým a sezónním pronájmem a dle toho
stanovuje cenu, která se pohybuje od 3 do 10 Kč/m2/den. Dále město pronajímá své prostory různým
organizacím za účely jinými než podnikatelskými. Politické strany si pronajímají také vývěsky na různých
částech města. Pronajaty jsou také plakátovací plochy, na kterých ovšem může město inzerovat zdarma.
Tabulka 15: Pronájmy za jinými účely než podnikatelskými

Objekt v majetku města
Stavba občanského vybavení - ZUŠ
Stavba občanského vybavení - ZUŠ
Stavba občanského vybavení
Dům s pečovatelskou službou
Objekt občanské vybavenosti
Dům s pečovatelskou službou
Objekt k bydlení – SOŠ a SOU Vlašim
Hvězdárna Vlašim
Areál letního kina

Lokalita

Druh činnosti

Dolnokralovická
1479
Jana Masaryka 1659
Severní 987

Zájmová umělecká činnost – třídy, kancelář

Lidická 529

Pečovatelská služba, kotelna

Zámek č. 3
Blanická 1095
Zámecký park

SOŠ a SOU Vlašim
Astronomická činnost
Kulturně zábavní činnost – do roku 2016
Zdroj: MěÚ Vlašim – Odbor majetkový

Zájmová umělecká činnost – třídy, kancelář
Pečovatelská služba

Tabulka 16: Počty zemědělských podnikatelů na území města

Obec
Vlašim
Domašín
Bolina

Počet fyzických osob
17
1
1

Nesperská Lhota
Hrazená Lhota
Znosim
Polánka
Celkem

2
1
1
0
23

Počet právnických osob
7
1
0

Počet celkem
24
2
1

0
2
0
1
0
1
0
0
8
31
Zdroj: Živnostenský odbor MěÚ, březen 2016, údaje platné k 15. 3. 2016
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5.2. Trh práce
Ekonomicky aktivních obyvatel bylo ve městě k roku 2011 více než 50 %, a to téměř ve stejném poměru
mužů a žen. V postavení zaměstnanců bylo 76 % z nich, zbylých 24 % ekonomicky aktivních obyvatel se řadí
mezi zaměstnavatele a osoby samostatně výdělečně činné. Ekonomicky aktivní byli také důchodci (274) a
ženy na mateřské dovolené (104). (ČSÚ, 2011)
Tabulka 17: Počty podnikatelských subjektů na území města

Obec
Vlašim
Domašín
Bolina
Nesperská Lhota
Hrazená Lhota
Znosim

Počty podnikatelů
2383
147
81
14
12
23

Počty živností
3415
209
108
19
18
36

Polánka
Celkem

4
2664

4
3809

Zdroj: Živnostenský odbor MěÚ, březen 2016, údaje platné k 15. 3.2016
Tabulka 18: Počty podnikatelských subjektů dle druhu živnosti

Obce
Vlašim
Domašín
Bolina
Nesperská Lhota
Hrazená Lhota
Znosim
Polánka

Koncese
231
15
5
1
2
3
0

Volná živnost
1981
101
58
11
12
19
4

Vázaná živnost
376
18
5
1
2
3
0

Řemeslná živnost
827
75
40
6
2
11
0

Celkem
3415
209
108
19
18
36
4

Celkem

257

2186

405

961

3809

Zdroj: Živnostenský odbor MěÚ, březen 2016, údaje platné k 15. 3. 2016
Město Vlašim je v dobré dojezdové vzdálenosti do Prahy díky dostupnosti dálnice D1. Díky tomuto faktu mají
možnost jeho obyvatelé za prací dojíždět zejména do Prahy, Benešova a Tábora. To má také vliv na nízkou
nezaměstnanost. Do jiného kraje vyjíždělo ke konci roku 2011 za prací 19,4 % zaměstnaných osob. Nabídka
pracovních míst a možnosti uplatnění ve městě jsou poměrně malé zejména pro osoby s vysokoškolským
vzděláním.
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Graf 3: Vývoj počtu nezaměstnaných osob

Zdroj: ČSÚ, 2014

Nezaměstnanost
Nezaměstnanost způsobená ekonomickou krizí se od roku 2010 opět snižuje a v srpnu roku 2015 bylo
evidováno 317 nezaměstnaných osob na 71 volných míst. Míra nezaměstnanosti tak v srpnu 2015 činila
4,1 % a byla nižší než na úrovni Středočeského kraje (5,5 %) i České republiky (5,1 %). (ČSÚ, 2014)
V roce 2015 bylo ve Vlašimi evidováno 300 nezaměstnaných, z toho největší podíl žen ve věku 55–59 let,
nejméně nezaměstnaných osob bylo evidováno ve věkové kategorii do 19 let. Ve srovnání s rokem 2010
došlo k 31. 12. 2015 ke snížení počtu nezaměstnaných osob ve všech věkových kategoriích, kromě
nepatrného nárůstu nezaměstnaných ve věku 55 -59 let a osob nad 60 let. Poměr nezaměstnaných žen a
mužů byl v roce 2015 téměř vyrovnaný. Naproti tomu v roce 2010 bylo nezaměstnaných mužů o 11 % více.
Co se týče délky evidence na úřadu práce, v roce 2015 celých 39 % osob nebylo evidováno déle než 3 měsíce
(oproti 45 % v roce 2010). Počet nezaměstnaných déle než 24 měsíců naopak dle dat uvedených v příloze
stoupá. Trend týkající se nejvyššího počtu nezaměstnaných osob se středním odborným vzděláním
(vyučením) se od roku 2010 nezměnil. V roce 2015 činil 34 %. Více viz tabulková příloha dokumentu.

5.3. Cestovní ruch
Město Vlašim leží ve středu Podlanicka a je atraktivní turistickou oblastí. Ve městě i v jeho okolí se nachází
celá řada velmi zajímavých turistických cílů. Jedná se o cíle přírodní i kulturní. Dominantou kraje, ve kterém
se Vlašim nachází, je bájná hora Blaník, kterou obklopuje Chráněná krajinná oblast Blaník. Na vrcholu hory
stojí od roku 1941 rozhledna ve tvaru husitské hlásky. Velký Blaník je proslulý pověstí o spících blanických
rytířích - vojsku knížete Václava. Na rozhlednu vede naučná stezka S rytířem na Blaník vybudovaná ČSOP
Vlašim. Pod horou byl v roce 2015 postaven Dům přírody Blaník, ve kterém se návštěvníci mohou seznámit
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s CHKO Blaník i se zmíněnou legendou o blanických rytířích. Jedná se o lokalitu, kterou za rok navštíví více
než 30 tisíc návštěvníků.
V okolních obcích byla v posledních letech vytvořena muzea, vybudovány nové naučné stezky a celou oblast
zviditelňuje také zřízení geoparku Kraj blanických rytířů. Ve městě Vlašimi i okolních obcích jsou k dostání
propagační materiály týkající se tipů na výlety v této malebné oblasti. Ve Vlašimi samotné došlo ke spojení
jednotlivých turistických cílů a jejich vzájemné propagaci společnou vstupenkou s názvem - Den ve Vlašimi.
V rámci ní mohou návštěvníci za zvýhodněnou cenu navštívit vlašimský zámecký park, Muzeum Podblanicka i
para ZOO. Rodinná cukrárna Vlašim nabízí v rámci vstupenky návštěvníkům občerstvení.
Graf 4: Vývoj ročního počtu návštěvníků Vlašimi v letech 2006–2014

Zdroj: Podblanické infocentrum

Turistické cíle ve Vlašimi
Zámek a park Vlašim
Mezi hlavní turistické cíle Vlašimi bezpochyby patří vlašimský zámek a park. Zámek Vlašim byl vystavěn na
místě původního gotického hradu z přelomu 13. a 14. století. V pozdějších staletích byl svými dalšími
vlastníky hrad postupně přestavován na reprezentativní šlechtické sídlo. Svou stávající podobu získal
vlašimský zámek v rámci rozsáhlých stavebních úprav v průběhu 19. století, kdy byl v majetku šlechtického
rodu Auerspergů. V poslední čtvrtině 18. století byl v sousedství zámku v údolí řeky Blanice na místě původní
zámecké obory vybudován romantický přírodně krajinářský park. V souladu s tehdejší módou byla v parku
hojně zastoupena drobná romantická parková architektura. Do dnešních dnů se dochoval unikátní Čínský
pavilon, napodobenina středověkého hrádku Starý hrad, socha Samsona či torzo Benátské studánky. (MAS
Blaník, 2015) Přírodně krajinářským parkem o rozloze 75 ha vede naučná stezka s 18 zastaveními. Stezka byla
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v roce 2014 rozšířena a nově nabízí interaktivní zastavení pro děti i dospělé i vyhlídku. Z hlavní stezky je
možné odbočit na tematické stezky. Jsou to: stezka lučního koníka, vydry a páchníka. V parku se na skalním
masivu nad řekou Blanicí nachází socha Samsona a u Znosimské brány jsou v plenéru vystaveny pískovcové
sochy realizované v rámci sochařského symposia v roce 2005, které bylo organizováno také s finskou
mezinárodní účastí. Vlašimský park je přírodovědně velmi bohatý a je začleněn do evropské soustavy
chráněných území NATURA 2000.
Zámek i park jsou v majetku města Vlašimi. V současné době v zámku sídlí Muzeum Podblanicka (viz níže),
SOŠ a SOU zemědělské, zámecká vinárna „U blanických rytířů“ a Podblanické infocentrum. Interiéry
dochovaných romantických staveb jsou návštěvníkům zpřístupněny v rámci prohlídkového okruhu
Vlašimským zámeckým parkem, který jako službu poskytuje Podblanické infocentrum.

Muzeum Podblanicka ve Vlašimi
Jedná se o regionální muzeum sídlící ve vlašimském zámku. Stálé expozice muzea se věnují přírodním
podmínkám Podblanicka, historii zámku mapuje stavebně historický vývoj zámku a rody, které se nejvíce
zapsaly do historie vlašimského panství. Expozice Zámecké parky v úvodu nastiňuje vývoj zahradního umění
v evropských státech zejména v Anglii a Francii, který zčásti ovlivnil zakladatele vlašimského romantického
parku. Vlastivědná expozice „Zrcadlo minulosti“ představuje průřez bohatým sbírkovým fondem muzea.
Unikátní je expozice loveckého a sportovního střelectví, kde jsou vystavené palné zbraně s různým
vývojovým stupněm konstrukce střelného mechanismu a zdobných prvků. Pro veřejnost přístupná věž
budovy zámku umožňuje výhled na celé město Vlašim. Návštěvníci také mají možnost navštívit zámecká
sklepení, která jsou částečně vytesaná ve skále a se zdrojem vody. (MAS Blaník, 2015) V květnu roku 2015
byla nově otevřena expozice Auerspergové, ve které jsou zpřístupněny interiéry věnované posledním
a nejvýznamnějším majitelům zámku - Auerspergům.

Hvězdárna Vlašim
Hvězdárna poskytuje svým návštěvníkům možnost účastnit se pozorování a přednášek. Na základě domluvy
jsou pořádána denní i večerní pozorování, a to pro jednotlivce i organizované skupiny. Pravidelná pozorování
pro veřejnost se konají každý pátek v období od května do září. Na pozemku hvězdárny je umístěna
meteorologická stanice ČHMÚ Praha. (MAS Blaník, 2015)

Para ZOO
Para ZOO je unikátní expozicí zástupců volně žijících živočichů ČR. Návštěvníci mohou vidět vydry, rysa,
krkavce, čápy, volavky, dravce, sovy a řadu dalších zvířat. Do ZOO jsou umísťováni živočichové, kteří byli
léčeni v Záchranné stanici pro živočichy ČSOP Vlašim a nemohou se vrátit zpět do přírody.

Podblanická galerie
Podblanická galerie se nachází ve Vlašimské bráně, která je pseudogotickou stavbou pocházející z roku 1846.
Galerie zde byla zřízena v roce 2006 a jsou v ní umístěny obrazy regionálních umělců i jiná výtvarná díla
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regionálních umělců. Je zde rovněž ateliér Stanislava Příhody, významného vlašimského umělce. Galerie je
návštěvníkům přístupná samostatně i v rámci prohlídkového okruhu Vlašimským zámeckým parkem.

Galerie občanská záložna
Galerie se nachází v historické budově bývalé vlašimské občanské záložny, která je z roku 2014 po
rekonstrukci. V prostorách galerie se již uskutečnily výstavy věnující se světovým válkám, pohádkové
tematice, plyšovým medvědům nebo panenkám. Výstavy jsou zde pořádány pravidelně.

Husův sbor
Husův sbor (kostel) Církve československé husitské byl postaven v letech 1924 až 1926. Představuje zajímavý
doklad církevní architektury první poloviny 20. století, kdy docházelo ke kombinování funkcionalistických
a tradicionalistických prvků architektury. Věž sboru po předchozí domluvě slouží jako rozhledna.
(MAS Blaník, 2015)

Kostel sv. Jiljí
Kostel sv. Jiljí je gotická stavba postavená v letech 1522-23. Vnějšek budovy je bez významnějších architektonických

ozdob. V průčelí stojí trojhranný štít oživený na obou šikmých ramenech zděnými sloupky na způsob fiál.
Presbytář má v nárožích jednoduché opěrné pilíře a žebrovou klenbu o dvou polích. Na severní straně je
přilehlá hranolovitá věž, navýšena v 18. století, v jejím přízemí je umístěna sakristie. Loď kostela je
jednolodní, obdélníková s rovným stropem. Stavba je zařazena v indikativním seznamu památek z hlediska
plánované obnovy. (MAS Blaník, 2015)

Turistika pro hendikepované
Vlašim se nachází v oblasti s dobrým potencionálem pro tělesně hendikepované návštěvníky. U Vlašimi se
nachází Rehabilitační ústav Kladruby s poměrně velkou českou i zahraniční klientelou. Mezi bezbariérové a
tudíž pro hendikepované vhodné turistické cíle patří vlašimský zámecký park (bezbariérový přístup do
informačního centra i na toalety) a para ZOO. Co se týče bezbariérového ubytování, je ve Vlašimi možné
pouze ve Spolkovém domě, a to v omezené kapacitě 2 lůžek. Z restaurací jsou jako bezbariérové označované
Restaurace Silvie a Rodinná cukrárna ve Vlašimi. (MAS Blaník, 2015)

Pěší turistika
Region, ve kterém se Vlašim nachází, má velmi pěkný krajinný ráz a řadu zajímavých turistických cílů. Pro pěší
turistiku má tedy předpoklady a na území vznikla celá řada pěších tras. Ve Vlašimi a okolí jsou pravidelně
pořádány pěší pochody. Pochodem s dlouholetou tradicí je pochod Přes sedm vrchů o maximální délce 50
kilometrů. Zároveň již proběhly tři ročníky Děpsího pochodu, který má až 38 km a v rámci něhož účastníci
vychází z vlašimské para ZOO.
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Cykloturistika
Cykloturistika a její infrastruktura se v regionu, v němž se Vlašim nachází, velmi rychle rozvíjí. Okres Benešov
má třetí nejhustší síť cyklostezek v České republice a v rámci Středočeského kraje jsou trasy dokonce
nejdelší. Městem prochází čtyři cyklotrasy, jedna cyklotrasa III. třídy a tři cyklotrasy IV. třídy. Trasa číslo 8175
nesoucí název „Vlašimské aleje“ je tematickou cyklotrasou kombinovanou s cyklostezkou. Na trase jsou
situovány informační panely a sezení. Vede kolem Vorlinského a Jinošovského údolí i poutních míst jako je
Loreta a Hrádek. (MAS Blaník, 2015) Další tematickou trasou vedoucí městem je cyklotrasa „Romantické
zámecké parky“. Trasa vede parky vzniklými v 18. století, ale dosud není vedena v číselníku cyklistických tras.
Tabulka 19: Cyklotrasy vedoucí městem Vlašim

Evidenční
číslo
101
0004
0069
8175
Bez
evidenčního
čísla

Průběh cyklotrasy
Český Šternberk-Vlašim-Kondrac-Louňovice p. Blaníkem
Vlašim–Zdislavice–Trhový Štěpánov–Nesměřice – (Zruč n. Sázavou)
Benešov–Postupice–Vlašim–Pravonín
Vlašim–Hrádek–Znosim–Bolinka–Vlašim
Konopiště–Jemniště–Vlašim–Ratměřice–Odlochovice–Vrchotovy
Janovice

Třída
cyklotrasy
III.
IV.
IV.
IV.
IV.

Délka
cyklotrasy
26 km
21 km
34,2 km
32 km
93 km

Zdroj: MAS Blaník, 2015

S existencí cykloturistiky je spojená nutnost infrastruktury, jejíž součástí jsou půjčovny. Ve Vlašimi se nachází
jedna ze dvou půjčoven v ORP Vlašim - CykloŠvec Sport, Na Potoce 225, 258 01 Vlašim. Podblanické
infocentrum je certifikovaným místem pro cyklisty pod názvem „Cyklisté vítáni“. V regionu se každý rok koná
řada cyklistických závodů, z nichž Vlašimí prochází Jarní časovka Vlašim–Kuňovice (16 km). (MAS Blaník,
2015)

Turistická infrastruktura
Ubytovací zařízení
Ubytovací zařízení ve městě mají kapacitu 278 lůžek. Ubytovací zařízení poskytují návštěvníkům rozmanitý
standard. Návštěvníci mohou využít služeb hotelu, penzionu i ubytoven. V samotné Vlašimi se ubytování
vzhledem k poptávce turistů zejména v hlavní turistické sezóně ukazuje jako nedostatečné, turisté často
využívají možnosti ubytování v okolních obcích, kde nachází další možnosti ubytování zejména v chalupách
a chatkách.

52
Program rozvoje města Vlašimi na roky 2015–2025

„Město Vlašim – dobré místo pro život.“

Tabulka 20: Seznam ubytovacích zařízení

Název ubytovacího
zařízení
Sporthotel
Spolkový dům
Ubytovna v budově
Podblanické
ekocentra
Ubytovna na zahradě
Podblanického
ekocetra

Adresa

Poděbradova 239

37

www.csopvlasim.cz

Hotel Vorlina
Penzion Silvie
Farma Loreta
Apartmán Nad Řekou
Ubytovna Lidická
Ubytovna Veronex
(Varšavan)
Hotel Na Vývoji
Celkem

Sukova 343
Jana Masaryka 458
Bolinka – Loreta 155
Nad Řekou 1816
Lidická 1637
Lidická 301

46
16
8
4
30
50

www.hotelvorlina.cz
www.pension-silvie.cz
www.farmaloreta.cz
www.apartmanvlasim.cz

Havlíčkova 1135

80

Sportovní 1570
Palackého náměstí 65
Pláteníkova 264

Aktuální
lůžek
50
15
22

počet

Kontakt
http://www.sportvlasim.cz/zarizeni/sporthotel/
www.spolkovydum.cz
www.csopvlasim.cz

www.veronex.cz

www.navyvoji.cz
358
Zdroj: MěÚ Vlašim – Seznam provozoven s ohlašovací povinností k poplatkům
z ubytovací kapacity ve Vlašimi - rok 2016, doplněno vlastním zjišťováním

Pro ubytování lze také využít internát při SPŠ Vlašim – jedná se o 2 budovy – Husovo náměstí a Luční ulice.
Stravovacích zařízení ve městě je několik a jsou různého druhu i kvality. Jedná se o běžné restaurace, rychlá
občerstvení i školní jídelny. Podblanické infocentrum nabízí jako specifický druh občerstvení piknik
v zámeckém parku. Zákazníkům jsou zapůjčeny piknikové deky i koš s občerstvením připravovaným
v místní Rodinné cukrárně ve Vlašimi. Cukrárna od roku 2013 užívá značku regionálního produktu® KRAJ
BLANICKÝCH RYTÍŘŮ. Vlašim je součástí projektu – turistické destinace - Kraj blanických rytířů, ve kterém je
od roku 2005 budována návštěvnická infrastruktura a společné propagační materiály i informační tabule
v jednotném grafickém stylu. V roce 2014 byl v území vyhlášen národní geopark Kraj blanických rytířů.

53
Program rozvoje města Vlašimi na roky 2015–2025

„Město Vlašim – dobré místo pro život.“

6. INFRASTRUKTURA
6.1. Technická infrastruktura
Rozvoj obce je závislý na zainvestovanosti území technickou infrastrukturou. Město Vlašim vlastní základní
technickou sít - vodovod, kanalizaci, teplovod a elektrické osvětlení. Zainvestovanost jednotlivých
katastrálních území se různí – viz konkrétní informace níže.

Zemní plyn
Území města Vlašimi je zainvestované plynovodem ve vlastnictví RWE GasNet s.r.o. Jižní částí území prochází
vysokotlaké vedení směrem na Trhový Štěpánov. Na plyn je možné se připojit v sídlech Vlašim, Domašín,
Bolina a Bolinka. Dle SLDB 2011 bylo plynofikováno 45 % domů ve správním obvodu obce Vlašim.

Elektrická energie
Distribuci elektrické energie za pomoci VN a NN vedení na území města Vlašimi zajišťuje ČEZ Distribuce a.s.,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín. Přístup k této energii je na řešeném území zajištěn v dostatečné kapacitě.

Vodovod
S ohledem na zainvestování sídel Domašín, Bolina a Bolinka je k dubnu 2016 na veřejný vodovod napojeno
91,6 % domů. Kvalitní pitná voda pro veřejný vodovod je zajišťována z vodárenské nádrže Švihov (Želivka),
případně podzemními zdroji vody (Znosim, Polánka). Správcem vodovodní sítě ve vlastnictví města Vlašimi je
Vodohospodářská společnost Benešov s.r.o., se sídlem Černoleská 1600, 256 13 Benešov. Do VN Švihov
přitéká voda povrchová, která je chemicky upravována a splňuje tak parametry pitné vody. Vodovody
z nádrže vedou celým územím ORP a část se ho dokonce nachází v ochranném pásmu vodního zdroje Švihov.
Zdrojem pitné vody pro městský vodovod je přivaděč Štěpánka.
Lokálními zdroji vody jsou také studny, které se nachází na celém správním území města Vlašimi. Od roku
2004 bylo napočítáno celkem 220 studen, oficiální číslo je však pravděpodobně mnohem vyšší, nemáme
ovšem údaje o neoficiálních studnách. Přibližně u poloviny studní je voda pitná. Zbývající část studní je
většinou kontaminována dusičnany a bakteriemi. Tato kontaminace je pravděpodobně způsobena zejména
špatným způsobem provozování studní. Žádný vnější zdroj kontaminace podzemních vod není v území
zjištěn. Dále se v řadě studní objevuje vyšší obsah železa a manganu.
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Tabulka 21: Kapacita vodovodní sítě je dostačující i pro rozvojové plochy vymezené územním plánem

Rok

2013
2014
2015

Nově postavené RD

Připojení na veřejný
vodovod

Připojení na kanalizaci

9
12
17

7
7
17

7
8
17

Připojení na plyn

3
4
10
Zdroj: MěÚ Vlašim - Stavební úřad, 2016

Kanalizace
Město Vlašim disponuje jednotnou (splaškovo-dešťovou) kanalizací zakončenou mechanicko-biologickou
čističkou odpadních vod (EO15000). Nově jsou na kanalizační systém připojeny sídla Domašín, Bolina
a Bolinka. K dubnu 2016 bylo na kanalizaci napojeno 88 % domů. Jako problém se jeví nadměrné množství
dešťových vod sváděných do kanalizace v sídle Vlašim a zahlcování ČOV těmito vodami. Správcem
kanalizační sítě ve vlastnictví města Vlašimi je Vodohospodářská společnost Benešov s.r.o., se sídlem
Černoleská 1600, 256 13 Benešov.
Velké ČOV jsou kontrolované a sledované, proto mohou ohrozit okolí jen v případě havárií nebo povodní, kdy
je nadbytek dešťové vody sváděn do městské ČOV. Co se týče domácích ČOV, tak musí být dobře
provozovány a mít řádně řešený recipient. Většina domácností nenapojených na kanalizace má tzv.
nepropustné jímky na vyvážení. Frekvence vyvážení jímek není sledována a cena za tuto službu je poměrně
vysoká. Nevhodným a nepovoleným zásahem majitelů bývá prokopávání jímek, v důsledku čehož splašková
voda volně odtéká do terénu, prosakuje se a filtruje přes zemní vrstvy. Často proteče až ke studním a způsobí
znečištění.
Kapacita kanalizační sítě je dostačující i pro rozvojové plochy vymezené územním plánem.
Tabulka 22: Přehled vybavenosti sídel technickou infrastrukturou

Sídla

Kanalizace

Vodovod

Plynovod

Vlašim
Bolina
Bolinka
Domašín
Bruk
Znosim
Polánka
Hrazená Lhota
Nesperská Lhota
Chobot

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

Ano – zdroj Želivka
Ano – zdroj Želivka
Ano – zdroj Želivka
Ano – zdroj Želivka
Ano – zdroj podzemní
Ano – zdroj podzemní
Ano – zdroj podzemní
Ne
Ne
Ne

Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Zdroj: VHS Benešov a vlastní šetření
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Elektronické a komunikační sítě
Na území ORP Vlašim jsou vysílače společností O2, T- mobile a Vodafone. Dále jsou územím vedeny dálkové
kabely O2, Radioreléové paprsky ve správě O2 a dálkové optické kabely TeliaSonera International Carrier a
nachází se zde zařízení Ministerstva vnitra.

Nakládání s odpady
Město Vlašim má schválený Plán odpadového hospodářství na období 2017 - 2021 (POH), který je
zpracovaný v souladu s Plánem odpadového hospodářství Středočeského kraje,. V souladu se zákonem č.
185/2001 Sb., o odpadech a Plánem odpadového hospodářství města byla zastupitelstvem schválena obecně
závazná vyhláška o odpadech, která určuje pravidla pro občany při nakládání s odpady vzniklými
nepodnikatelskou činností. Dále určuje pravidla pro ukládání, svoz i třídění odpadů. Svoz směsného
komunálního odpadu včetně tříděného odpadu a bioodpadu z města zajišťují Technické služby Vlašim, s. r. o.
Vlašim je členem svazku obcí EKOSO a odpad je tedy technickými službami svážen na skládku EKOSO
v Trhové Štěpánově. Skládka je kapacitně dostačující a v případě potřeby jsou připraveny možnosti jejího
rozšíření. Ve Vlašimi se nachází také sběrný dvůr, který je určen zejména pro občany města a sousedních
obcí. (MOS, 2015) Do tohoto dvora je možné ukládat jen omezené množství ostatního odpadu
a nebezpečného odpadu. Dvůr je občanům k dispozici každý všední den (v časech 7:30–10:30, 11:00–15:00),
v měsících říjen–duben každou první sobotu v měsíci (v časech 7:30–10:30, 11:00–13:00) a během května až
září každou lichou sobotu. V případě větších objemů odpadu je nutné využít skládku a Sběrný dvůr
nebezpečného odpadu v Trhovém Štěpánově. Tříděný odpad a nebezpečný odpad předávají Technické
služby odběratelům k dalšímu zpracování. (Technické služby Vlašim s. r. o., 2015) Společnost EVE Domašín,
s.r.o. provádí zpracování plastových obalů, které nejsou dováženy z území ORP Vlašim. Separovaný odpad je
předáván k dalšímu zpracování mimo území Vlašimi a celého ORP. Ostatní odpad (neseparovaný) je přímo
skládkován na skládce v Trhovém Štěpánově.

Zásobování teplem
Centrální část Vlašimi je zainvestovaná zmodernizovaným systémem centrálního zdroje tepla ve vlastnictví
města Vlašimi z roku 2013. Jedná se o teplovodní soustavu v délce 5,3 km; 7 blokových kotelen a Výtopnu
Pila na biomasu a zemní plyn v lokalitě „Na pile“. Správcem teplovodního systému je
Veolia Energie Kolín, a.s., Tovární 21, 280 63 Kolín V. Lokalita Obora je vytápěna teplovodem z přilehlého
areálu společnosti Sellier & Belllot, a.s.

Internet
Dle dat Českého statistického úřadu bylo v roce 2010 připojeno 91 % domácností v ČR
k vysokorychlostnímu internetu. Nejčastěji využívanou technologií je bezdrátové připojení, následuje ADSL
a připojení prostřednictvím kabelové televize. Bezdrátová datová síť je na sledovaném území zastoupena
mobilní telefonní sítí a Wi-Fi. Mezi hlavní poskytovatele Wi-Fi patří Vlašimnet, s.r.o., Wifcom a.s, Tlapnet
a Družstvo Eurosignal. Internet po mobilní telefonní síti zajišťují všichni hlavní operátoři, a to např. O2 Czech
Republic a.s., T- Mobile Czech Republic, a s., Vodafone Czech Republic, a.s. Vlastní optický kabel ve středu
a v severní části města Vlašim provozují 2 společnosti a to Vlašimnet, s.r.o. a RioMedia, a.s. VlašimNet, s. r. o.
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poskytuje své služby i v lokalitě Vorlina. Obě tyto společnosti po kabelové síti provozují kromě
vysokorychlostního internetu také televizi a volání.
Tabulka 23: Připojení domácností k internetu v jednotlivých katastrálních územích

Katastrální území

Počet domácností připojených k internetu

Vlašim
Bolina
Hrazená Lhota
Nesperská Lhota
Znosim
Domašín

98 %
94 %
83 %
87 %
91 %
95 %
Zdroj: Odborný odhad společnosti VlašimNet, s. r. o. 2016

6.2. Dopravní infrastruktura
Město je napojeno na silniční, železniční i cyklistické sítě. Ve městě funguje městská hromadná doprava.
Vlašim je dopravně velmi dobře dostupná díky železniční trase (Benešov–Trhový Štěpánov), dálnici D1
i silnicím II. a III. třídy. Převládajícím způsobem dopravy na území je doprava silniční. Město je v blízkosti
hlavní dopravní tepny dálnice D1 spojující hlavní město Prahu a Brno. Ve velmi dobré vzdálenosti je hned
několik nájezdů na D1 – sjezd EXIT 49/Psáře (vzdálenost od Vlašimi 11,1 km); EXIT 41/Šternov (vzdálenost od
Vlašimi 17,2 km). Dostupnost do hlavního města je zajištěna i mimo placený úsek dálnice D1, a to po
komunikaci II. třídy 603 tzn. „Starou Benešovskou“, kterou původně vedl hlavní tah z Prahy na Benešov před
jeho převedením na dálnici D1. Celková vzdálenost od Prahy je cca 70 km. Délka komunikací ve vlastnictví
města činí 58 km. Zbývající část tvoří zejména komunikace ve vlastnictví Středočeského kraje. Jedná se
o silnice II. a III. třídy. Komunikace nejsou v dobrém technickém stavu.
Městem prochází silnice II. třídy č. 112, 113 a 125. Nejfrekventovanější silnice II. třídy, která má na úseku ve
Vlašimi intenzitu průjezdu vozidel v rozmezí 5001-7000 voz/24 h, je silnice č. 125. Silnice č. 112, která spojuje
Benešov, Vlašim, Pelhřimov, Telč a Želetavu, spadá do kategorie s intenzitou 3001-5000 voz/24 h. Silnicí s
nejmenší dopravní intenzitou je silnice 113 (1001-3000 voz/24 h). (Ředitelství silnic a dálnic, 2014) V
posledních letech došlo k rekonstrukci řady úseků místních komunikací. Jedná se například o komunikaci
vedoucí ulicí Divišovská a Komenského. Údržbu místních komunikací provádějí Technické služby Vlašim s.r.o.,
které zajišťují také opravy nebo čistění místních komunikací v letních i zimních měsících.
Zklidnění dopravy v centru by napomohlo zejména plánované dokončení obchvatu města a vybudování
kruhových křižovatek na krajských komunikacích procházejících městem.
V centru města je celkem 421 parkovacích míst a z toho je 278 zpoplatněno parkovacími automaty. Ty jsou
ve městě dvojího typu: klasický parkovací automat na lístky; tzv. americký automat – hlídá čas/nevydává
lístky. Parkovací plochy mimo centrum města zpoplatněny nejsou a není k dispozici ani jejich aktuální
evidence. Město se dlouhodobě potýká s problémy s počtem parkovacích míst.
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Tabulka 24: Počet evidovaných parkovacích míst v centru města

Stanoviště

Počet parkovacích
míst

Počet vyhrazených
míst ZTP

Palackého nám.
Žižkovo nám.
Husovo nám.
Ulice Na Valech
Ulice Prokopova
Ulice Komenského
Areál Polikliniky
(Lidická)
Parkování u
ČSAD/Barum –
oplocené/placené
Parkování u Husova
domu
CELKEM

26
57
43
38
25
59
41

3
4
2
2
2
1

Počet
vyhrazených míst
pro rezidenty

23

88

Zpoplatněno –
ANO/NE
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
ANO – bez automatů

6

1

383

15

NE
23
Zdroj: Město Vlašim, 2016

Obrázek 6: Komunikace II. a III. třídy procházející městem Vlašim

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic – Sčítání dopravy

Hromadná doprava
Město je zapojeno v systému SID s návazností na PID. V současné době mezi Benešovem a Vlašimí projíždí 13
linek, z toho 9 dotovaných v rámci SID, 4 komerční linky. Denně na nádraží projíždí více než 250 autobusů
(PO – PÁ, o víkendech je provoz menší). Veřejnými dopravci působícími ve městě jsou: ČSAD Benešov, a.s.;
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ARRIVA PRAHA, s. r.o.; ICOM transport, H. F. TOUR s. r. o. (poslední jmenovaná společnost provozuje linky
pouze o víkendech a tím doplňuje služby a reaguje na poptávku obyvatel). Do hlavního města jezdí spoje ve
všední den v časových intervalech 15 - 80 minut, jedná se o přímé linky i o linky s možným přestupem ve
městě Benešov.
Pravidelně a několikrát denně jezdí linka městské hromadné dopravy. Městskou dopravu zajišťuje
ČSAD Benešov, a. s. a trasa linky vede z Hrazené Lhoty přes Domašín, Vlašim do Bolinky a Boliny. Ve Vlašimi
má linka několik zastávek na okraji i v centru města. Jízdní řád MHD Vlašim se seznamem jednotlivých
zastávek najdete v tabulkové příloze dokumentu.
Vlašim je členem dobrovolného svazku obcí BENE - BUS. Předmětem jeho činnosti je vytvoření a zdokonalení
fungujícího systému veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti na území okresu Benešov.
(Středočeský kraj, 2016)

Železniční doprava
Vlašimí prochází regionální železniční trasa číslo 222 Benešov u Prahy–Vlašim–Trhový Štěpánov. Tato trať
navazuje na spoje rychlíků v Benešově. Ve Vlašimi je železniční a zároveň autobusové nádraží, které
poskytuje cestujícím komfortní zázemí. Celý prostor nádraží, včetně zastávek a nádražní budovy s čekárnou,
veřejným WC, internetovou studovnou a informačním centrem byl v roce 2006 opraven z dotací Evropské
unie (SROP). Zastávek je v městských částech Vlašimi pět, přičemž většina z nich je na znamení. V Benešově u
Prahy je možné přestoupit na rychlík směr Praha nebo České Budějovice. (České dráhy, 2013)

Vysokorychlostní trať
Jedná se o záměr, který se chystá v blízkosti města. VRT (vysokorychlostní trať) je železniční trať o rychlosti
250 km/h a vyšší. Vysokorychlostní trať Praha-Brno (označovaná též RS1) by měla představovat páteřní
vnitrostátní i mezinárodní dopravní tepnu.
Obrázek 7: Vysokorychlostní trať (plán trasy)

Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR
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Dle Politiky územní rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1 i Zásad územního rozvoje Středočeského kraje vč.
aktualizace č. 1. schválené dne 27. 7. 2015 vede koridor trati severně od ORP Vlašim. V roce 2010 nechalo
Ministerstvo dopravy zpracovat novou studii „Vysokorychlostní trať Praha–Brno“, která vede přes Benešov
okolo Vlašimi. Navrhované varianty řešení V7 a H4 vedou jižní částí území - Jinošovským údolím, případně
alternativa H3-VS severně od Vlašimi zasáhne do k. ú. Domašín.
Obrázek 8: Vysokorychlostní trať - varianty

Zdroj: Vrt Praha–Brno, SUDOP, 2010
V současné době je zpracovávána Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Středočeského kraje
v uplynulém období (2012-2016), kde je uveden požadavek na prověření a následné zapracování tras
koridorů VRT ze studií Ministerstva dopravy ČR. Ministerstvo dopravy ČR neučinilo kroky k jednání s městem
Vlašim ohledně vedení trasy VRT, ani jako dotčený orgán neuplatnilo požadavek vzhledem k pořizovaným
územním plánům. Přesto již v Kraji Vysočina proběhla jednání ohledně vedené trasy RS1, kterého se aktivně
zúčastnily některé obce z ORP Vlašim. Bez detailních informací o způsobu realizace projektu není možné se
k jeho významu vyjádřit a vymezit.

Letecká doprava
Severně od Vlašimi se nachází vnitrostátní veřejné letiště. To je od roku 2008 mimo provoz. Město Vlašim se
na základě rozhodnutí Úřadu pro civilní letectví stalo v prosinci roku 2015 jeho provozovatelem. V současné
době (04/2016) získalo město Vlašim provozní povolení a obnovení činnosti se předpokládá do konce roku
2016. V roce 2015 získalo město Vlašim souhlas od 65 % majitelů pozemků pro provozování letiště a toto
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procento je pro provozování letiště dostatečné. S ostatními majiteli pozemků jsou vedena jednání s cílem
dohody. Letiště je pro město do budoucna jasnou devizou rozvoje.

Cyklistické a pěší trasy
Městem Vlašim vede celá řada cyklistických a pěších tras, které jsou využívány zejména k rekreačním
účelům. Využívány jsou k těmto účelům i silnice II. a III. třídy, které nejsou pro tento typ zcela upraveny
a mohou být pro pěší i cyklisty nebezpečné, a to i s ohledem na chybějící samostatné pásy a jízdní pruhy.
(MAS Blaník, 2015) Konkrétní cyklistické trasy jsou uvedeny v předchozí části dokumentu – kapitola Cestovní
ruch.

7. VYBAVENOST
7.1. Bydlení
Na území města se k roku 2011 nacházelo 2093 domů (to je 25,92 % všech domů na území ORP) se 4680
obydlenými byty. Jedná se o domy rodinné, bytové a ostatní budovy. Více než 85 % těchto domů bylo
obydlených a většina z nich byla ve vlastnictví fyzických osob. Více než 38 % bytů bylo v rodinných domech,
přičemž bytů v bytových domech bylo zhruba o 22 % více. Z celkového počtu obydlených bytů bylo přes 21 %
nájemních, zbylé byty byly ve vlastním domě nebo v družstevním či osobním vlastnictví.(ČSÚ, 2011) V letech
2009 – 2014 bylo ve městě dokončeno 85 nových bytů. V roce 2014 bylo na území města Vlašimi dokončeno
12 nových bytů z celkových 228 v okrese Benešov. (ČSÚ, 2014)
Tabulka 25: Počet domů a bytů ve městě k roku 2011

Počet domů
Počet obydlených domů
Podíl obydlených domů
Podíl obydlených domů v ČR
Počet rodinných domů
Podíl rodinných domů
Podíl rodinných domů v ČR
Podíl bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet
Podíl bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet v ČR

2 093
1 795
85,76%
83,40%
1 528
73,01%
72,18%
50,13%
53,00%
Zdroj: ČSÚ, 2011

Podíl na obydlených bytech mají rovněž byty zvláštního určení a sociální byty. Sociální bydlení řeší selhání
trhu týkající se bydlení. Zaměřuje se na osoby, které si vlastními prostředky nemohou dovolit přiměřené
bydlení nabízené na soukromém trhu. Sociální byty jsou poskytovány na bázi neziskovosti, monitorovány
veřejnými orgány a zajišťovány s využitím veřejných dotací. Příjemci dotace na vybudování tzv. sociálního
bydlení mohou být obce, církve, církevní organizace a nestátní neziskové organizace. Sociální bydlení není na
území ORP Vlašim doposud příliš rozvinuto a sociální byty se nachází pouze v několika obcích sousedících
s Vlašimí (Čechtice, Dolní Kralovice, Kamberk, Šetějovice). Vlašim sociální bydlení nezřizuje. Občanům jsou
k dispozici byty zvláštního určení, které se nachází ve 2 domech s pečovatelskou službou s kapacitou celkem
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60 bytů (z toho jeden byt je využíván jako zázemí pro pečovatelskou službu). Dále město vlastní 6
bezbariérových bytů v Havlíčkově ulici č. p. 1707 a 1708.
Ve městě působí Diakonie CČE – středisko Střední Čechy, která jako registrovanou sociální službu provozuje
azylový dům pro matku a dítě v ulici Benešovská. V rámci ní poskytuje přechodné azylové ubytování matkám
a případně i otcům s nezletilými dětmi, kteří se ocitli v nepříznivé sociální a bytové situaci. Bydlení je na
časově omezenou dobu. Město Vlašim také uvažuje o spolupráci při pronájmu městského, tzv. cvičného
bytu, který by byl jako přechodné bydlení poskytován právě klientům azylového domu. (MAS Blaník, 2015)
Preventivně v oblasti bydlení působí sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi ZRNKO, která mimo jiné
pomáhá klientům udržet si bydlení. Cílem je pokud možno předejít umístnění do azylového bydlení.
V letech 2011-2015 bylo postaveno dle dat stavebního úřadu 68 rodinných domů, více jak polovina ve
Vlašimi, v ostatních sídlech se jedná o přírůstky v řádu 1 ks za rok.
Tabulka 26: Počet nově vystavěných rodinných domů

Rodinné domy

2011
18

2012
12

2013
9

2014
12

2015
Celkem
17
68
Zdroj: MěÚ Vlašim - Stavební úřad

Dle dat katastru nemovitostí bylo k 16. 3. 2016 evidováno ve sledovaném území 116 bytových domů
(k. ú. Vlašim 110, k. ú. Domašín 3, k. ú. Bolina 3), ve kterých žije větší část obyvatel (57 %). Dle materiálu
nosných zdí rozdělujeme bytové domy na panelové, ty představují 33 % bytových domů a nepanelové bytové
domy, které převažují (67 %). Pro rekreační účely je dle SLBD 2011 využíváno 123 domů, což představuje 5,9
% z celkového fondu domů. Územní plán stabilizoval plochy pro rekreaci. Jedná se o lokalitu zahrádkářské
kolonie Za Akáty ve Vlašimi a rekreační oblast u Polánky.
V letech 2011-2015 dle záznamů stavebního úřadu nedošlo k výstavbě žádného nového individuálního
rekreačního objektu. Dle dat katastru nemovitostí se na sledovaném území nachází 116 objektů pro
individuální rekreaci. Skutečný stav, hlavně v k. ú. Vlašim, neodpovídá danému číslu, a to z důvodu využívání
jiných staveb, hlavně v zahrádkářských osadách pro rekreační účely.
V roce 2015 došlo k nárůstu ubytovacích kapacit s rekreačním potenciálem, a to díky výstavbě ubytovny
v areálu ČSOP a novému ubytovacímu zařízení v Bolince. Konkrétní údaje o ubytovacích kapacitách jsou
uvedeny v předchozí kapitole o cestovním ruchu.
Tabulka 27: Objekty pro individuální rekreaci - dle KN stav k 13. 3. 2016

k. ú. Vlašim
k. ú. Bolina
k. ú. Domašín
k. ú. Hrazená Lhota
k. ú. Nesperská Lhota
k. ú. Znosim
Celkem

Budova s č. p.
2
1
3

Budova s č. e.
11
3
1
6
63
3
87

Bez č. p. a č. e.
23
1
2
26

Celkem
36
4
1
8
63
4
116
Zdroj: ČUZK
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Bytový fond města Vlašimi
Město vlastní celkem 374 bytů I. nebo II. kategorie. Nájemné je stanoveno rozhodnutím města ke dni
1. 1. 2010 takto: pro byty v I. kategorii ve výši 43,47 Kč/m2, ve druhé kategorii 37,66 Kč/m2. Kromě bytů
přímo ve městě, jsou byty také situovány v přilehlých sídlech, a to konkrétně v Domašíně – Hájenka; v Bolině
3 byty; Hrazená Lhota 3 byty. Nájemné je možné dle zákona navyšovat maximálně o 20 % v průběhu 3 let.
Náklady jako je vodné, stočné a užitkové teplo jsou nájemcům účtovány dle reálné spotřeby.
Tabulka 28: Stav bytového fondu města k 31. 12. 2015

Počet bytů I. kategorie samostatných
Počet bytů II. kategorie samostatných
Počet bytů v rámci SVJ (Společenství vlastníků jednotek)
Celkem počet bytů

221 (z toho 60 bytů je v Domech s pečovatelskou službou)
103 (z toho 9 holobytů v Jungmannově ulici č. p. 1785)
50 (z toho k 31. 12. 2015 4 neobsazené, z toho 6
bezbariérových bytů)
374
Zdroj: Odbor majetkový MěÚ Vlašim

7.2. Školství a vzdělávání
Mateřské školy
Ve Vlašimi se nachází celkem pět mateřských škol: MŠ Vorlina, MŠ K Vodárně, MŠ Domašín, MŠ Ke
Spravedlnosti a MŠ Velíšská. Poslední jmenovaná byla od školního roku 2009/10 rozšířena o třídu
předškoláků s místem poskytování služeb Na Tenise 1566. MŠ Vorlina je dvoutřídní novostavbou, která byla
vybudována ve školním roce 2010/2011 – jedna ze tříd (modrá) je vedena metodou Montessori.
Zřizovatelem všech mateřských škol je město Vlašim a jejich kapacity jsou zcela naplněné. V posledních
letech bylo vzhledem k demografickému růstu, a tedy k nárůstu počtu dětí předškolního věku, nutné
navyšovat kapacity školek. Tento trend však bude dle dostupných statistik a analýzy města Vlašimi z roku
2008 postupně od roku 2016 klesat. Požadavky na umístnění dětí do školek by se tedy neměly navyšovat. To
platí pouze při současném stavu přijímání dětí. Pokud bude sílit trend nebo budou vzneseny zákonné
požadavky na umístění dětí ve věku od 2 let a bude stanovena povinnost snížit počet dětí ve třídách
s ohledem na téma inkluze žáků znevýhodněných, pak je pravděpodobné, že budou stávající kapacity tříd,
které jsou dimenzovány na 28 dětí/třída, nedostatečné. Z výše uvedených důvodů by bylo nutné kapacity
školek navyšovat pro zajištění souladu na aktuální platnou legislativu nebo trendy ve slaďování práce a
rodiny.
Dle potřeby je také provozována školka (hlídání) ve Spolkovém domě při RC Světýlka. Zařízení má kapacitu
cca 12 dětí a docházka je nepravidelná a ne všechny dny v pracovním týdnu.
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Tabulka 29: Počet žáků v jednotlivých školách ve školních letech 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016

Název MŠ

Kapacita

Mateřská škola Vlašim, Velíšská 966,
okr. Benešov
Mateřská škola Vorlina
Mateřská
škola
Sedmikráska,
Domašín 217, okr. Benešov
Mateřská škola Kolonka, Vlašim, Ke
Spravedlnosti 943, okr. Benešov
Mateřská škola, Vlašim, K Vodárně
1047, okr. Benešov

Počet žáků /volná místa
2013/2014
2014/2015
2015/2016

163

163/0

163/0

163/0

56
27

56/0
27/0

56/0
27/0

56/0
27/0

100

100/0

100/0

100/0

52

52/0

52/0

52/0

370

370/0

370/0
370/0
Zdroj: MěÚ Vlašim - Odbor sociální a zdravotní, 2016

Vlašimské mateřské školy v letech 2014 a 2015 reálně neodmítly žádné dítě starší věku 3 let s trvalým bydlištěm ve
Vlašimi. Ze zahajovacích výkazů mateřských škol sice odmítnutí vyplývá, nicméně se jedná o údaje odpovídající počtu
správních řízení, které ředitelky jako odmítavé musely realizovat. Praxe je taková, že řada rodičů si podává přihlášku na
více školek (týká se to zejména zájmu o umístnění v MŠ Vorlina – modrá třída s Montessori pedagogikou), ale ve
skutečnosti samozřejmě nastoupí do jiné vybrané školky. Tak vzniká efekt, kterým jsou čísla odmítnutých dětí zkreslena.
Mezi skutečně odmítnuté děti, které se nepodařilo umístit do vlašimských školek, patří v posledních 2 letech děti ze
spádových obcí (mimo KÚ spadající pod Vlašim) a také děti mladší věku 3 let, které dosáhnou věku 3 let až v průběhu
školního roku nebo vůbec, tj. děti dvouleté.
Tabulka 30: Počet odmítnutých žáků v jednotlivých mateřských školách v letech 2013-2015

Název školky

2013

2014

2015

MŠ Sedmikráska
MŠ K Vodárně
MŠ Kolonka
MŠ Velíšská
MŠ Vorlina

7
8
8
0
39

2
4
12
40
42

6
19
4
20
32

Celkem

62

100

81

Zdroj: Odbor sociální a zdravotní, 2016, oficiální údaje dle zahajovacích výkazů

Na mateřských školách dochází již v současné době k integraci dětí s nejrůznějšími znevýhodněními. V malé
míře, a to v řádech jednotek žáků se vyskytují vady řeči, tělesná postižení, sluchová postižení, autismus,
vývojové poruchy a mentální postižení. V následující tabulce jsou uvedeny počty žáků v mateřských školách,
kteří jsou zasaženi jednotlivými znevýhodněními.
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Tabulka 31: Počet dětí integrovaných na mateřských školách v letech 2013 – 2015

Sledované
období
2013

2014

2015

Mateřská škola

Vada řeči
0
0
0
0
0

Tělesné
postižení
0
0
0
0
0

Sluchové
postižení
0
0
0
0
0

MŠ Sedmikráska
MŠ Vodárna
MŠ Kolonka
MŠ Velíšská
MŠ Vorlina
Celkem
MŠ Sedmikráska
MŠ Vodárna
MŠ Kolonka
MŠ Velíšská
MŠ Vorlina
Celkem
MŠ Sedmikráska
MŠ Vodárna
MŠ Kolonka
MŠ Velíšská
MŠ Vorlina
Celkem

0
1
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
1
0
0
0

1
0
0
0
0

0
1
0
0
0

Autismus
0
0
0
0
0

Vývojové
poruchy
1
0
0
0
0

Mentální
postižení
1
0
0
0
0

Celkem

2
0
0
0
0
2
0
0
1
1
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
4
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
2
0
0
0
0
1
0
1
2
6
Zdroj: MěÚ Vlašim – Odbor sociální a zdravotní, 2016

Základní školy
Ve Vlašimi jsou dvě dvoustupňové základní školy zřízené městem Vlašimí. Jedná se o ZŠ Vorlina a ZŠ Sídliště.
Kromě těchto škol, které přímo zřizuje město Vlašim, zde působí 2 školy zřízené Středočeským krajem. Jsou
to ZŠ Březinská a Základní umělecká škola.
Na ZŠ Sídliště probíhá od roku 2013 výuka podle principů Montessori. V roce 2015 se žáci ve 2 třídách
vzdělávali tímto alternativním výchovně vzdělávacím programem a pro školní rok 2016/2017 je plánováno
rozšíření na 3 třídy. Navýšený počet Montessori tříd by měl již vyhovovat k pokrytí potřeb vzdělávání
alternativní formou prvního stupně základní školy – tj. 1 až 5 třída.
Obě základní školy vzdělávají žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedná se převážně o žáky se
zdravotním postižením. Těmto žákům je věnována péče v různých formách dle jejich individuálních
vzdělávacích plánů, které jim škola na základě zprávy pedagogicko-poradenského pracoviště zpracovává.
ZŠ Březinská se zaměřuje na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Počet žáků v této ZŠ klesá.
Povinnou základní školní docházku druhého stupně je ve Vlašimi také možné absolvovat na nižším stupni
Gymnázia Vlašim.
Oficiální kapacity základních škol jsou nenaplněné. Nicméně díky zřizování odborných učeben a laboratoří
neodpovídají oficiální údaje o kapacitě škol reálným prostorovým možnostem na umístnění žáků. Viz tabulka
níže, která obsahuje také kvalifikovaný odhad ředitelek a ředitelů škol o reálné okamžité kapacitě škol.
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Co se týče zázemí škol, tak obě městem zřízené školy mají každá 2 tělocvičny. Školní družiny fungují při všech
3 základních školách. ZUŠ družinu nezřizuje. Kapacity družin jsou zcela naplněné. Zejména družina při ZŠ
Sídliště se aktuálně potýká s nedostatkem kapacity prostorové a přidružené personální, přičemž je snaha
o její navýšení. Družina je nyní poskytována zejména dětem 1.–3. tříd. Sílí přitom požadavky rodičů po
umístění i dětí 4. a 5. tříd. Základní umělecká škola Vlašim, která svým žákům nabízí výuku hudebního,
tanečního, výtvarného i literárně dramatického oboru, je umístěna ve 2 budovách a pokud by se našly
vhodné prostory, ráda by provoz sdružila do budovy jedné.
Tabulka 32: Počet žáků v jednotlivých školách ve školních letech 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016

Název ZŠ

Oficiální
kapacita

Reálná
kapacita

Počet žáků /volná místa dle oficiální
kapacity / volná místa dle reálné kapacity
2013/2014
2014/2015 2015/2016
587/223/223
575/235/2 582/228/2
35
28

Popis / komentář

Základní škola,
Vlašim, Vorlina 1500,
okres Benešov
Základní škola
Vlašim, Sídliště 968,
okres Benešov
Základní škola,
Vlašim, Březinská
1702

810

810

780

630

529 /251 /101

509/271/1
21

510/270/1
20

1. i 2. stupeň, třídy nejsou
slučované

100

70

44/56/26

47/53/ 23

51/49/19

ZŠ praktická - 1. i 2.
stupeň, zřizovatelem je
Středočeský kraj

Gymnázium Vlašim,
Tylova – nižší stupeň
osmiletého gymnázia

2723

272

105/87/87

111/83/83

117/79/79

Základní umělecká
škola Vlašim, J.
Masaryka 935

730

730

496/234

559/171/

591/139

víceleté gymnázium, kde
se nacházejí žáci 2. stupně
ZŠ na nižším stupni
gymnázia, zřizovatel
Středočeský kraj
základní umělecká škola,
obory hudební, taneční,
výtvarný a literárně
dramatický, zřizovatel
Středočeský kraj
Zdroj: Vlastní zjišťování

1. i 2. stupeň, třídy nejsou
slučované

Základní školy spolupracují i s jinými organizacemi a komunikují s veřejností. V rámci škol jsou pořádány
exkurze, žáci mají možnost účastnit se besed a programů preventivního charakteru. Tématy jsou životní
prostředí, bezpečnost i primární prevence v oblasti návykových látek. Pořádané exkurze i besedy vždy
navazují na školní vzdělávací plán a jsou uskutečňovány formou návštěv historických památek i neziskových
organizací. Co se týče vybavenosti škol, jsou i díky projektu „EU peníze školám“ vybaveny informační
technikou, interaktivními tabulemi a data projektory.
V letech 2013–2015 se ZŠ Sídliště i ZŠ Vorlina účastnily projektu EU a Středočeského kraje „Cestou
přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem“ ve spolupráci se Střední průmyslovou
školou Vlašim, Komenského 41.

3

Kapacita stanovena pro celé osmileté gymnázium, nikoliv pro nižší a vyšší stupeň zvlášť, do kolonky volných míst tedy počítáno včetně žáků vyššího
osmiletého gymnázia. Kapacita nižšího stupně je odvozena na 120 míst.
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Také na základních školách jsou integrovány děti s nejrůznějšími znevýhodněními. V největším měřítku se
jedná o děti s poruchami učení a chování (v letech 2013–2015 více než 90 % všech dětí). V menší míře, a to
v řádech jednotek žáků, se vyskytují vady řeči, tělesná postižení, sluchová postižení, autismus a mentální
postižení. Vzdělávání těchto žáků klade na vyučující zvýšené nároky a je realizováno dle individuálních
vzdělávacích plánů. V následující tabulce jsou uvedeny počty integrovaných žáků s jednotlivými
znevýhodněními.
Tabulka 33: Počet dětí integrovaných na základních školách v letech 2013–2015

Rok

2013

2014

2015

Základní
/mateřská
škola
ZŠ Sídliště
ZŠ Vorlina
Celkem
ZŠ Sídliště
ZŠ Vorlina
Celkem
ZŠ Sídliště
ZŠ Vorlina
Celkem

Vada
řeči

Tělesné
postižení

Porucha
učení

Porucha
chování

1
2
3
1
1
2
1
1
2

1
0
1
1
0
1
2
0
2

16
24
40
18
22
40
29
17
46

25
11
36
23
9
32
18
12
30

Souběžné
postižení

Sluchové
postižení

Autismus

Mentální
postižení

Celkem

0
0
0
0
43
2
0
0
0
39
2
0
0
0
78
0
0
0
0
43
0
1
0
0
33
0
1
0
0
76
0
0
1
1
52
0
0
0
0
30
0
0
1
1
82
Zdroj: MěÚ Vlašim – Odbor sociální a zdravotní, 2016

Tabulka 34: Nezbytné investiční potřeby ZŠ ve Vlašimi do roku 2023

Odhadovaný
rok

Název a popis investice
ZŠ Vorlina – Rekonstrukce toalet
ZŠ Vorlina – Rekonstrukce sociálního zařízení v tělocvičně (WC, sprchy, šatny…)
ZŠ Vorlina – Rekonstrukce vchodu do školy
ZŠ Vorlina – Celková obnova elektroinstalace, kanalizace, rozvodů vody

2014-2016
2014-2020
2014-2020
2015 -2025

Orientační
částka
5 000 000
5 500 000
2 000 000
10 000 000

ZŠ Sídliště – Realizace propojení hlavní budovy s vedlejší budovou
2015-2020
6 000 000
ZŠ Sídliště – Instalace kamerového systému v okolí školy
2015-2020
2 000 000
ZŠ Sídliště – Oprava oplocení
2015-2020
500 000
ZŠ Sídliště – Přístavba družiny a prostor pro Montessori pedagogiku, případně
2015 -2020
6 000 000
odborné učebny – prostorové rozšíření školy
Zdroj: MOS, 2015, poslední bod doplněn vlastním zjišťováním

Střední školy
Ve Vlašimi fungují čtyři střední školy. Jejich zřizovatelem je Středočeský kraj. Jedná se o Gymnázium Vlašim,
Obchodní akademii Vlašim, Střední průmyslovou školu Vlašim, Komenského 41 a Střední odbornou školu a
Střední odborné učiliště Vlašim, Zámek 1. Součástí Středního odborného učiliště ve Vlašimi je i jeho
odloučené pracoviště v Kladrubech – Tehově. Střední průmyslová škola Vlašim provozuje internát pro
studenty, kteří bydlí mimo region. Střední průmyslová škola byla od října 2013 do srpna 2015 zapojena do
projektu „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem“, dotovaného zdroji EU,
v rámci kterého spolupracovala s 8 základními školami regionu, včetně dvou vlašimských škol – Vorlina,
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Sídliště. Střední školy se na rozdíl od předškolních zařízení a základních škol potýkají s nedostatkem studentů.
Ten například na SPŠ Vlašim řeší dlouhodobě tzv. kombinovanými třídami. Střední odborné učiliště Vlašim
má kapacitu naplněnou dokonce na méně než 50 %. Nedostatek studentů je způsoben zejména
demografickým vývojem. (MAS Blaník, 2015:101)
Tabulka 35: Počet žáků v jednotlivých školách, školní rok 2013/2014

Název školy

Počet žáků
Oficiální
kapacita
Reálná
kapacita
Volná místa
oficiální
kapacita/vol
ná místa
reálná
kapacita

Gymnázium Vlašim

Obchodní akademie
Vlašim

Střední průmyslová
škola Vlašim

2013/
2014
243

2013/
2014
266

2013/
2014
347

2014/
2015
238
4905

2015/
2016
231

490
142/
142

141/
141

2014/
2015
258
363

2015/
2016
249

300
142 /
142

97/
34

105/
42

2014/
2015
295
655

2015/
2016
275

Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště
Vlašim
2013/
2014/ 2015/
2014
2015
2016
437
324
3004
1000

480
114/
51

308/
133

360/
185

650
380/
205

563/
214

676/
326

700/
3506

Zdroj: Vlastní zjišťování

Vysokoškolské vzdělávání
Vysoké školy se ve městě v současné době nenachází. V srpnu 2015 začala Střední průmyslová škola Vlašim
jednat s vysokými školami o zřízení odloučeného pracoviště. Záměr navazuje na vznik přednáškové auly
a inovaci učeben včetně jejich vybavení. Spolupráce je plánována s Pedagogickou fakultou UK. Pracoviště by
mělo být zaměřeno na přírodovědné a technické předměty. Dále by Střední průmyslová škola
v dlouhodobém horizontu měla zájem vytvořit odloučené pracoviště technických vysokých škol. Jednání jsou
vedena s Technickou univerzitou v Libereci a Fakultou strojní Západočeské univerzity v Plzni.
(MAS Blaník, 2015:110)

Další organizace zabývající se vzděláváním
Střediskem volného času zapsaným v rejstříku školských zařízení je Městský dům dětí a mládeže dále jen
MěDDM. Ten zřizuje zájmové útvary pro různé cílové skupiny - děti, dospělé (včetně studentů středních škol)
i seniory. Ve školním roce 2015/2016 navštěvovalo celkem 117 kroužků 1779 dětí. MěDDM rovněž
organizuje jednorázové akce, jako jsou zájezdy do divadel, zájezdy do zahraničí (př. Chorvatsko). Pravidelně
4

Přibližný odhad
Jedná se o kapacitu celého gymnázia, tedy i nižšího stupně osmiletého oboru. Kapacita nižšího a vyššího stupně osmiletého oboru se nerozděluje. Do
výpočtu volných míst tedy zahrnuti i žáci nižšího stupně gymnázia.
6 Přibližný odhad
5
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v létě organizuje dětské tábory. Dále každoročně pořádá Den dětí, zajišťuje také program pro děti na dny
volna. Přístupná veřejnosti je také zahrada MěDDM s hřištěm a možností posezení pro rodiče nebo
prarodiče. V následující tabulce je uveden vývoj počtu organizovaných zájmových útvarů MěDDM a jejich
účastníků v jednotlivých letech.
Tabulka 36: Přehled o počtech zájmových útvarů MěDDM včetně naplněnosti podle kategorií

Školní roky
Počet zájmových útvarů
Počet dětí navštěvující kroužky
Počet dospělých navštěvující zájmové útvary
Počet seniorů navštěvujících zájmové útvary7
Celkem účastníků

2011/
2012
87
1561
114
27

2012/
2013
89
1355
358
77

2013/
2014
104
1580
338
68

2014/
2015
114
1531
482
83

2015/
2016
117
1779
325
62

1702

1790

1986

2096

2166

Zdroj: MěDDM Vlašim, 04/2016

Ve Vlašimi je několik dalších velmi aktivních organizací zabývajících se vzdělávacími kurzy, semináři i
workshopy. Jedná se o neziskové organizace, příspěvkové organizace i firmy. Mezi organizace zaměřující se
na vzdělávání a ekologickou výchovu patří Podblanické ekocentrum, ZO ČSOP Vlašim. Ekocentrum
spolupracuje se základními, středními i mateřskými školami na poli ekologické výchovy. Pro mateřské školy
se zájmem o ekologii funguje síť Mrkvička, které je ekocentrum ve Středočeském kraji koordinátorem. Pro
základní školy existuje obdobná síť M. R. K. E. V. nabízející školám metodickou pomoc. Podblanické
ekocentrum pořádá přednášky i tematické dny, jako jsou například Netopýří noc, Ekovečer, Kapverdy a jiné.
Významným počinem organizace na poli vzdělávání byl projekt Čtyři blaničtí rytíři aneb vzdělání obyvatelstva
Podblanicka k trvalé udržitelnosti. Projekt byl realizován v roce 2009-2011 ve spolupráci se Spolkovým
domem sourozenců Roškotových a hrazen z fondů Evropské unie. Hlavní náplní byla osvěta a vzdělání
v oblasti samozásobitelství, řemeslné dovednosti, šetrné spotřeby a šetrného trávení volného času.
V ekoklubu Breberky, který je aktivní od roku 2003, se sdružují rodiče s menšími dětmi. Starší děti mají
možnost být součástí oddílu Mladých ochránců přírody „Včelojedů“.
Další organizací, mezi jejíž náplň činnosti patří vzdělávání, je Muzeum Podblanicka. V muzeu se pravidelně
konají výstavy, přednášky (př. Archeologické nálezy na Vlašimsku, Stavební zajímavosti na Podblanicku a jiné)
a edukační programy pro mateřské, základní i střední školy. Jedná se o příspěvkovou organizaci
Středočeského kraje.
Rodinné centrum Světýlka8 je neziskovou organizací pořádající vzdělávají kurzy a semináře týkající se
montessori pedagogiky. RC Světýlka také zřizuje školku při Spolkovém domě. Mezi uspořádané semináře se
řadí například Dítě a svět Montessori. Dále centrum pořádá kroužky pro děti předškolního věku (př. Hrajeme
si s Montessori, Batolátka - cvičení maminek s dětmi).
Vzdělávací akce, semináře i nejrůznější kurzy pořádá také Spolkový dům sourozenců Roškotových ve Vlašimi,
který poskytuje zázemí spolkům a neziskovým organizacím. V současné době mají v domě klubovny tyto
7

Počet seniorů je určen kvalifikovaným odhadem, MěDDM registruje odděleně pouze děti a dospělé.
V červnu 2016 došlo k fúzi 3 sdružení rodičů věnujících se montessori pedagogice do jednoho sdružení Montessori Vlašim, z. s. Tedy už nebude
užíván název Rodinné centrum Světýlka.
8
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spolky: STROM – přátelé Blanického mlýna, Klub Ráchel, o. s. Sluníčko, Rodinné centrum Světýlka, z. s. Dále
zde mají sídlo i další neziskové organizace: MAS Blaník, z. s. a Sbor Církve adventistů sedmého dne Vlašim.
Dům pro svá setkání využívají pravidelně také Sbor církve Podblanicko, Svaz diabetiků ZO Vlašim, Fotoklub
COVERART Vlašim, Svaz včelařů, sdružení Rozum a cit. K domu náleží i zahrada, která je volně přístupná a je
plná herních prvků, převážně přírodního charakteru. Na zahradě domu je také poměrně velká lezecká a
boulderová stěna. Obě stěny jsou pravidelně využívány lezeckým kroužkem, který je zde organizován
Miroslavem Brožkem. Na zahradě Spolkového domu mají vlastní zázemí, klubovnu v bývalém ateliéru Anny
Roškotové, vlašimští skauti - Junák – český skaut, středisko Vlašim, z. s. Ti působí ve městě od roku 1914.
Další zázemí mají v ulici Poděbradově a mimo Vlašim také v Měsíčním údolí. V současnosti má skautské
středisko dva dětské oddíly, které mají přes 60 členů a dva oddíly dospělých v počtu 37 členů.
Ve městě působí také soukromé jazykové školy Elite, Helen Doron a „Jazyky ve Vlašimi“. Helen Doron se
zaměřuje pouze na angličtinu. Jazyková škola Elite nabízí anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk,
ruský jazyk, španělský jazyk i český jazyk pro cizince. Jazyková škola "Jazyky ve Vlašimi" pod vedením Martiny
Stocker, v níž působí několik vyučujících, nabízí výuku anglického, německého, ruského a francouzského
jazyka i češtiny pro cizince. Výuka jazyků je mimo jazykové školy poskytována i soukromými vyučujícími PhDr. Hana Štollová a další.
Specifická oblast mimoškolního vzdělávání se zabývá seniory. V této oblasti se angažují Charita Vlašim a
Domov ve Vlašimi. Zmíněné organizace pořádají přednášky a besedy na témata týkající se uplatňování
vlastních práv, soudržnost ve společnosti, lidské hodnoty i možnosti pomoci, smysluplné trávení volného
času, finanční gramotnost. Organizace podporují aktivní stáří, informovanost seniorů ve zmíněných oblastech
i jejich sdružování. (MAS Blaník, 2015: 111- 112)

7.3. Zdravotnictví
Ve Vlašimi působí lékaři, resp. nestátní zdravotnická zařízení, s celou řadou specializací. Jsou zde
zdravotnická zařízení poskytující primární péči i specialisté. Primární péči zabezpečují praktičtí lékaři pro
dospělé, praktičtí lékaři pro děti a dorost, gynekologové a stomatologové. Zároveň zde mají ordinace
specialisté z oboru kožního lékařství (v nedostatečném počtu), neurologie (v nedostatečném počtu),
psychologie (v nedostatečném počtu), alergologie, imunologie, diabetologie, kardiologie, cévní ambulance,
audiologie, ortopedie, chirurgie, ORL, plicní i interního lékařství. Zcela chybí psychiatrická ambulance.
Ordinační hodiny lékařů jsou pravidelné. Někteří mají ordinační hodiny i v přilehlých obcích spádového
regionu (např. Načeradec, Louňovice pod Blaníkem). V případě nepřítomnosti některého lékaře se v rámci
stejných oborů vzájemně zastupují. Většina ordinací je soustředěna do areálů bývalé nemocnice – tzv.
budova Polikliniky (Lidická ulice č. p. 1715, vjezd je z ulice Jana Masaryka). Ordinace stomatologů jsou
rozmístěny v několika různých budovách po městě. Ve městě sídlí Zdravotnická záchranná služba
Středočeského kraje (areál Polikliniky/výjezd do ulice Tovární). Nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově
zřizuje ve městě čtyři ambulance, jedná se o ambulanci diabetologie, urologie, kardiologie a
gastroenterologie. Ve městě není zřízena pohotovost (klasická ani zubní). Za touto zdravotní službou dojíždí
občané právě do 20 km vzdálené nemocnice v Benešově. Ve městě funguje celkem 5 lékáren s provozem
omezeným na pondělí–pátek (běžná pracovní doba) a o sobotách do 11 hodin. Omezeně lze získat non-stop
vybrané léky na čerpací stanici Benzina. Občanům jsou ve městě k dispozici pobočky velkých zdravotních
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pojišťoven, konkrétně se jedná o Všeobecnou zdravotní pojišťovnu a Zdravotní pojišťovnu Ministerstva
vnitra. Pobočky ostatních zdravotních pojišťoven jsou situovány do větších měst v okolí (Benešov, Praha).

7.4. Sociální péče
Pro oblast sociální péče byl pro území Vlašimi zpracován Komunitní plán sociálních služeb okresu Benešov
na období 2015–2019, který byl projednán Radou města (19. 10. 2015). Tento plán stanovuje prioritní oblasti
pro roky 2015 – 2016 takto: podpora rodin s dětmi, podpora osob ohrožených sociálním vyloučením
a podpora zaměstnanosti, podpora osob se zdravotním postižením, podpora setrvání občanů v domácím
prostředí, zkvalitnění pobytových zařízení i podpora informovanosti.
Město Vlašim pravidelně ze svého rozpočtu přispívá všem poskytovatelům sociálních služeb na jejich provoz
a činnost. Hlavními poskytovateli sociálních služeb ve Vlašimi jsou tito:
-

Pečovatelská služba okresu Benešov
Domov ve Vlašimi, p. s. s.
Charita Vlašim
Diakonie ČCE – střední Čechy, se sídlem v Kolíně
Magdaléna, o. p. s.

Diakonie ČCE – střední Čechy má registrovanou sociální službu azylového bydlení pro matky, otce a rodiny
s dětmi s názvem Dům pro matku a dítě, na kterou město Vlašim přispívá spolu s dalšími subjekty, kterými
jsou zejména město Benešov, město Votice, Ministerstvo práce a sociálních věcí. Diakonie ČCE - středisko
Střední Čechy poskytuje svým klientům přechodné ubytování a odbornou pomoc s cílem umožnit klientkám
(výjimečně klientům) překlenutí nepříznivé životní situace. Azylový dům je situován v ulici Benešovská.
Organizace také provozuje registrovanou Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi s názvem Zrnko.
V rámci pomoci klientům obou služeb při aktivním řešení jejich nepříznivé životní situace a při přípravě dětí
na vstup do školského zařízení zřídila Diakonie pro děti do 6 let aktivitu s prvky dětské skupiny Školička.
Charita Vlašim má registrované čtyři sociální služby: odborné sociální poradenství (občanská poradna
v Lidické ulici), osobní asistenci, pečovatelskou službu a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením. Charita poskytuje domácí zdravotní péči, která je hrazena ze zdravotního pojištění.
Provozuje půjčovnu rehabilitačních, kompenzačních i dětských pomůcek. Dále také provozuje obchůdek – tj.
místo vzájemné materiální pomoci včetně potravinové, šatní a jiné sbírky.
Ve Vlašimi působí také Pečovatelská služba okresu Benešov, jejímž zřizovatelem je město Benešov. Terénní
služby poskytuje pro osoby ohrožené sociálním vyloučením či osoby již sociálně vyloučené (problematika
bezdomovectví). Pečovatelská služba obslouží cca 150 klientů ročně. Služba je poskytována zejména
občanům v domech s pečovatelskou službou, které jsou ve Vlašimi umístěny v Lidické a Severní ulici. Dále je
realizována v domácnostech klientů, a to v celém správním obvodu Vlašim. Služba je poskytována
v pracovních dnech i o víkendech od 7:00 do 18:00. Ambulantní služby poskytované Pečovatelskou službou
okresu Benešov - nízkoprahové denní centrum a noclehárnu je možné využít v Benešově, terénní službu ve
Vlašimi.
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Terénní adiktologické služby ve Vlašimi poskytuje Centrum adiktologických služeb Magdaléna, o.p.s. formou
terénního programu. Cílem programu je vyhledat a oslovit uživatele návykových látek v jejich přirozeném
prostředí, navázat a udržet s nimi kontakt. V lokalitě Vlašim a okolí působí dvojice zaměstnanců, a to dvakrát
týdně vždy v úterý a ve čtvrtek v odpoledních hodinách. Cílovou skupinou programu jsou uživatelé
nelegálních návykových látek. Mezi nejčastěji poskytované služby patří: předávání informací ohledně méně
rizikového užívání návykových látek, směřování klientů do odborných odvykacích zařízení, testování na
přítomnost návykových látek a infekčních onemocnění jakými jsou žloutenka typu B a C a syfilis, individuální
poradenství, výměna injekčních setů, a konečně také samotná léčba závislostí. V území probíhá monitoring
včetně sběru nalezeného injekčního materiálu.
V rámci Terénního programu pracovníci Centra adiktologických služeb v loňském roce (2015) vyměnili na
území ORP Vlašim 8035 injekčních setů. Nalezli a odborně zneškodnili 213 injekčních stříkaček. Dlouhodobě
pracovali s 56 klienty a oslovili 213 osob, kterým podávali informace z oblasti užívání návykových látek.
Problémové užívání nelegálních návykových látek ve městě Vlašimi nijak zásadně nevybočuje
z celorepublikových statistik zveřejněných Národním monitorovacím střediskem pro drogy a drogové
závislosti. Největší skupinou uživatelů jsou pravidelní uživatelé marihuany. Mezi injekční uživatele patří
zejména uživatele metamfetaminu (pervitinu), méně početnější skupinu tvoří uživatelé opiátových drog.
Tabulka 37: Terénní program CAS Benešov Magdaléna, o.p.s. v letech 2014 a 2015 v ORP Vlašim, Votice, Benešov

Rok

Počet pravidelných
uživatelů drog

Počet
kontaktů
s uživateli drog

2014
2015

63
56

493
635

Počet výměnných
injekčních
setů
(přijaté/vydané)
6591/6471
8035/8057

Počet
nalezených
injekčních stříkaček
146
213

Zdroj: Magdaléna, o. p. s. – e-mailové sdělení
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Graf 5: Porovnání výkonů Terénního programu CAS Benešov Magdaléna, o.p.s. v letech 2014 a 2015 v ORP Vlašim, Votice,
Benešov

Zdroj: Magdaléna, o. p. s. – e-mailové sdělení
Graf 6: Porovnání počtu vyměněných injekčních setů Terénního programu CAS Benešov Magdaléna, o.p.s. v letech 2014 a 2015
v ORP Vlašim, Votice, Benešov

Zdroj: Magdaléna, o. p. s. – e-mailové sdělení
V oblasti sociální je významným aktérem území také Odbor sociální a zdravotní MěÚ Vlašim. Odbor se
zabývá sociálněprávní ochranou dětí, protidrogovou prevencí, prevencí kriminality, zpracováním žádostí
o přidělení bytu zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů, sociálním
kurátorstvím, vykonává sociální práci a sociálně právní ochranu pro občany, poskytuje základní sociální
poradenství.
Službu práce s rodinami, které dětem poskytují náhradní rodinnou péči i rodinám biologických rodičů, nabízí
na území města organizace: Rozum a cit, o. s., NATAMA a další, které se věnují výhradně podpoře rodinám
pěstounským.
73
Program rozvoje města Vlašimi na roky 2015–2025

„Město Vlašim – dobré místo pro život.“

Ve Vlašimi má kancelář posudkový lékař OSSZ Benešov. Ostatní agendy sociálního zabezpečení musí občané
i podnikatelé vyřizovat osobně v Benešově, v sídle okresní pobočky. Pobočka OSSZ ve Vlašimi byla zrušena
v roce 2013.
Tabulka 38: Přehled sociálních služeb poskytovaných občanům na území města Vlašimi

Sociální služba

Poskytovatel služby

Druh sociální služby Forma sociální služby

Azylové domy

Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy

Sociální prevence

Pobytová

Domovy pro seniory

Domov ve Vlašimi

Sociální péče

Pobytová

Odborné sociální
poradenství

Charita Vlašim

Sociální poradenství Ambulantní

Osobní asistence

Charita Vlašim

Sociální péče

Terénní

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba okresu Benešov

Sociální péče

Terénní

Charita Vlašim
Sociálně aktivizační služby
pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

Charita Vlašim

Sociální prevence

Terénní

Sociálně aktivizační služba
pro rodiny s dětmi ZRNKO

Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy

Sociální prevence

Terénní/Ambulantní

Terénní služby
(soc. vyloučení)

Pečovatelská služba okresu Benešov

Sociální prevence

Terénní

Magdaléna, o. p. s.
Charita Vlašim
Zdroj: MAS Blaník, 2015, opraveno vlastním šetřením

Jak ukazuje následující tabulka, sociální služby jsou výše jmenovanými subjekty poskytovány celé řadě
cílových skupin.
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Tabulka 39: Přehled poskytovatelů sociálních služeb pro jednotlivé cílové skupiny na území města Vlašimi

Cílová skupina

Poskytovatel služby

Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky
nežádoucími jevy
Etnické menšiny

Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy

Imigranti a azylanti
Oběti domácího násilí
Oběti trestné činnosti
Osoby bez přístřeší

Osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon
ústavní péče
Osoby komerčně zneužívané
Osoby s chronickým onemocněním

Charita Vlašim
Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy
Charita Vlašim
Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy
Charita Vlašim
Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy
Charita Vlašim
Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy
Charita Vlašim
Pečovatelská služba okresu Benešov
Charita Vlašim

Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy
Pečovatelská služba okresu Benešov
Charita Vlašim
Osoby s jiným tělesným postižením
Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy
Osoby s kombinovaným postižením
Charita Vlašim
Osoby s mentálním postižením
Charita Vlašim
Osoby s tělesným postižením
Charita Vlašim
Pečovatelská služba okresu Benešov
Osoby se zdravotním postižením
Charita Vlašim
Pečovatelská služba okresu Benešov
Osoby v krizi
Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy
Charita Vlašim
Pečovatelská služba okresu Benešov
Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto
Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy
způsobem života ohroženy
Charita Vlašim
Pečovatelská služba okresu Benešov
Pachatelé trestné činnosti
Charita Vlašim
Rodiny s dítětem/dětmi
Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy
Charita Vlašim
Senioři
Domov ve Vlašimi, poskytovatel sociálních služeb
Charita Vlašim
Pečovatelská služba okresu Benešov
Pečovatelská služba okresu Benešov
Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových
Centrum adiktologických služeb Benešov – Magdaléna,
látkách
o.p.s.
Zdroj: MAS Blaník, 2015, a vlastní šetření pro aktualizaci údajů k roku 2016
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Chybějící zázemí, služby a aktivity v oblasti sociální
V současné době ve Vlašimi i celém ORP chybí nebo jsou nedostatečně kapacitně dimenzované: odlehčovací
služby, denní stacionáře, týdenní stacionáře, chráněné bydlení, sociální bydlení, raná péče, domov pro osoby
se zdravotním postižením, domov se zvláštním režimem, služby následné péče, nízkoprahové zařízení pro
děti a mládež, sociálně terapeutické dílny, terapeutické komunity, podpora samostatného bydlení, centra
denních služeb, sociální rehabilitace, služby tísňové péče, průvodcovské a předčitatelské služby, telefonická
krizová pomoc, tlumočnické služby, krizová pomoc, intervenční centra a zařízení lůžkové péče.
Poskytované služby kontaktního centra a nízkoprahového denního centra jsou poskytovány v Benešově. Ve
Vlašimi jsou poskytovány pouze terénní služby. Z ostatních služeb pro rodiny s dětmi chybí ve Vlašimi
program sanace rodiny9. Tím se rozumí soubor opatření sociálně právní ochrany dětí, sociálních služeb
a dalších opatření či programů, které jsou poskytovány nebo ukládány převážně rodičům dítěte a dítěti
s ohroženým sociálním, biologický a psychologickým vývojem. (Bechyňová a Konvičková, 2008)
Nedostatečná je v oblasti sociálních služeb také informovanost občanů. K jejímu zajištění by mohl dopomoci
například veletrh sociálních služeb, více informací pro seniory na nástěnkách ve městě i u lékařů, zapojení
místních spolků, prezentace poskytovatelů sociálních služeb na městských vývěskách i depistáže sociálních
zaměstnanců OSZ MěÚ Vlašim.
Žádná se škol ve městě nemá zajištěnou vlastní psychologickou péči pro děti a rodiče. Možností naplnění
potřeby cílových skupin by mohla být spolupráce psychologa s pedagogicko-psychologickou poradnou.
Problémem je v této otázce zejména omezené financování. Na území města, ale i v okolních obcích je třeba
zajistit koordinátora dobrovolníků. V této problematice se nabízí spolupráce například s Nadací VIA.
V lokalitě citelně chybí fyzické zázemí pro poskytovatele terénního programu adiktologických služeb, které by
mohlo zlepšit kvalitu práce s cílovou skupinou drogově závislých. V souvislosti závislosti matek je nutné brát
zřetel na detekci a problém dětí v rodinách závislých na drogách. Zázemí by také umožnilo poskytování
služeb a informací osobám či rodinám příbuzných osobám zneužívajících návykové látky. Umožnilo by
realizaci větší osvěty pro širokou veřejnost.
Problémem je v oblasti sociálně vyloučených osob a osob vyloučením ohrožených nedostatek sociálních/
startovacích bytů. Je rovněž nutné řešit problematiku sociálně vyloučených a současně zdravotně
postižených osob. Tato cílová skupina není vhodná k umístění do domů s pečovatelskou službou ani do
domovů pro seniory.
Poptávka je po vzniku zázemí pro více organizací poskytujících sociální služby. Proto město uvažuje o zřízení
tzv. Domu sociálních služeb, který by podobně jako Spolkový dům pro spolky, plnil funkci společného
sdíleného zázemí pro poskytovatele sociálních služeb. A kde by také řada služeb mohla být poskytována
včetně sociálně-právního poradenství.

9

Sanace rodiny se opírá o zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (zejména § 65, sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi), v zákoně není uvedena jako sociální služba.
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7.5. Kultura
Hlavními organizacemi ve městě jsou v této oblasti: Muzeum Podblanicka; Kulturní dům Blaník; Městská
knihovna Vlašim; letní i stálé kino, Podblanická galerie. Nejvýznamnější kulturní památky ve městě se shodují
s turistickými cíli uvedenými v části tohoto dokumentu, který se zabývá cestovním ruchem. Konkrétně se
tedy jedná o Zámek Vlašim a zámecký park, Podblanickou Galerii, Galerii občanská záložna, kostel sv. Jiljí a
Husův sbor Církve československé husitské. Zázemí pro zájezdová divadla i ochotnické spolky pravidelně
zajišťuje příspěvková organizace města - KD Blaník, ve kterém se nachází také velký divadelní sál. Pravidelně
se zde odehrávají například závěrečná vystoupení žáků Základní umělecké školy. V KD každoročně probíhají
taneční kurzy pro začátečníky i pokročilé. Vzhledem k omezené kapacitě v sálu, jsou slavností zakončení
tanečních kurzů pořádána v budově vlašimské sokolovny. Ze stejného důvodu nejsou v KD pořádány
maturitní plesy žádné ze středních škol, které mají sídlo ve Vlašimi. Pro tyto účely střední školy využívají
prostor KC Karlov Benešov, kde se konají maturitní plesy pro více tříd jednotlivých škol zároveň.
Letní kino v prostorách zámeckého parku představovalo jedno z kulturních lákadel již od roku 1962. Areál se
využíval nejen pro promítání filmů, ale i pro další kulturní akce jako jsou např. májové slavnosti. Provoz
tohoto kina ukončil sesuv půdy 5.11.2016, kdy došlo ke zřícení svahu, na kterém se letní kino nacházelo.
V Muzeu Podblanicka, se sídlem ve vlašimském zámku probíhají pravidelné vernisáže, výstavy, přednášky
i koncerty. Výstavní prostory nabízí také Spolkový dům nebo Podblanické ekocentrum ZO ČSOP Vlašim.
Podblanická galerie ve Vlašimské bráně prezentuje stálou expozicí regionální malíře.
Městská knihovna Vlašim je příspěvkovou organizací města. Má oddělení pro děti i dospělé. Poskytuje služby
výpůjček absenčního půjčování i výpůjčky distanční. V knihovně je k dispozici online katalog knihovního
fondu, bibliograficko-informační služba, čtenáři mají také možnost zajistit si zprostředkování výpůjčky
z jiných knihoven. Návštěvníkům knihovny je k dispozici také připojení k internetu a služba kopírování.
Během roku 2015 přibylo do knihovny celkem 2145 titulů knih. Knihovna také v současné době odebírá 81
periodik, které se průběžně (noviny denně) katalogizují. Knihovnu navštíví v půjčovní dny (pondělí, úterý,
čtvrtek, pátek) v průměru 150-200 dospělých čtenářů a 40-70 dětských čtenářů denně. Denně je půjčeno
v průměru 550 knih na dospělém oddělení a přes 100 knih na oddělení pro děti. Stejný počet knih se denně
vrátí a je průběžně zařazován. Dalších nejméně 500 knih je čtenářům dáno denně na pult k výběru a posléze
je opět do knihovního fondu tento počet systematicky zařazen. Knižní fond je kontinuálně doplňován,
katalogizován a dále zpracováván (přidělení signatur, označení a obalení knih, orazítkování apod.).
V knihovně proběhlo od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 celkem 40 395 fyzických návštěv čtenářů a bylo
přeregistrováno 2260 čtenářů z toho 528 čtenářů je z dětského oddělení. Během roku 2015 bylo vypůjčeno
109 293 titulů a bylo vybaveno 280 faktických MVS výpůjček (knihy, které jsou objednány z jiných knihoven
v rámci meziknihovní výpůjční služby a zapůjčeny čtenářům, a po uplynutí výpůjční doby vráceny zpět do
mateřské knihovny). Stav knihovního fondu k 31. 12. 2015 činil 57 060 titulů.

7.6. Ochrana nemovitých kulturních památek
Vzhledem k historickému vývoji je ve Středočeském kraji množství kulturních a historických památek. Na
území kraje se nachází více než 4 602 památkových objektů, které jsou situovány jak samostatně, tak na
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území 2 městských památkových rezervací. Dále ve Středočeském kraji existuje 23 městských
památkových zón, 15 vesnických památkových zón, 10 vesnických památkových rezervací a 24
nemovitých národních kulturních památek. Na území města se nacházejí kulturní nemovité památky dle
níže uvedené tabulky. (Tichá, 2003, aktualizováno MěÚ Vlašim 2016)
Stav památek v řešeném území je stabilizovaný. Řada památek v horším technickém stavu není
v majetku města. Zvýšenou pozornost by bylo třeba věnovat těmto památkám - ohradní zdi zámeckého
parku, knížecí hrobce Auerspergů včetně revitalizace jejího bezprostředního okolí, škole čp. 41 (sokl).
Důležité je pokračovat v opravě Lorety. (Drlík, MěÚ Vlašim, 2016)
Tabulka 40: Seznam nemovitých kulturních památek vč. rejstříkových čísel Ústředního seznamu kulturních památek ČR

Vlašim
•

•

•

•
•

areál kostela sv. Jiljí [ÚSKP 3455/2-208]
o kostel [208/1]
o ohradní zeď [208/2]
o márnice [208/3]
areál děkanství čp. 46 [ÚSKP 36435/2-209]
o děkanství [209/1]
o stodola [209/2]
o ohradní zeď [209/3]
areál zámku čp. 1 [ÚSKP 13850/2-210]
o zámek s křídlem koníren [210/1]
o dům čp. 4 [210/2]
o zámecký pivovar s baštou [210/3]
o Vlašimská brána [210/4]
o Domašínská brána (210/5]
o Znosimská brána [210/6]
o Čínský pavilon [210/7]
o tzv. Starý hrad [210/8]
o ohradní zeď se slepou arkádou (210/9]
o balustráda v parku [210/10]
o Benátská studánka [210/11]
o most přes Blanici (k Domašínu) [210/12]
o mostek přes náhon (k Domašínu) [210/13]
o mostek s kapličkou (u Domašínské brány) [210/14]
o socha Samsona [210/15]
o most přes Blanici (ke Znosimské bráně) [210/16]
o zámecký park [210/17]
o ohradní zdi parku [210/18]
knížecí hrobka Auerspergů [ÚSKP 10250/2-4279]
socha sv. Jana Nepomuckého [ÚSKP 15494/2-213]
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bolina
•

kašna se sochou Rolanda [ÚSKP 41683/2-3973]
škola čp. 41 [ÚSKP 2357/2-3974]
spořitelna čp. 48 [ÚSKP 42052/2-4105]
dům čp. 71 [ÚSKP 40748/2-3975]
dům čp. 108 [ÚSKP 45599/2-3976]
dům čp. 121 (býv. radnice, dnes MěDDM) [ÚSKP 35144/2-3977]
dům čp. 123 [ÚSKP 17907/2-3978]
dům čp. 131 s branou [ÚSKP 14037/2-3981]
dům čp. 132 [ÚSKP 15089/2-3983]
dům čp. 249 [ÚSKP 32955/2-3979]
dům čp. 250 [ÚSKP 46138/2-3980]
dům čp. 341, tzv. Rybářská bašta [ÚSKP 31351/2-212]
boží muka [ÚSKP 37350/2-214]
věž zv. Červená [ÚSKP 32530/2-2883]
židovský hřbitov [ÚSKP 42261/2-3972]
kostel/Husův sbor Církve československé husitské [ÚSKP 4437]

areál tvrziště „Bolina“ [ÚSKP 34158/2-249]
o tvrziště [249/1]
o příkop [249/2]
Bolinka
• areál lorety [ÚSKP 32214/2-215]
o kaple P. Marie [215/1]
o ohradní zeď se schodišti [215/2]
Domašín
• areál kostela sv. Jakuba [ÚSKP 18615/2-45]
o kostel [45/1]
o ohradní zeď s branou [45/2]
• areál tvrze čp. 1 [ÚSKP 40467/2-46]
o tvrz [46/1]
o stodola [46/2]
o budova dílen [46/3]
o sýpka [46/4]
o ohradní zdi [46/5]
• socha sv. Jana Nepomuckého [ÚSKP 33471/2-49]
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7.7. Sport a tělovýchova
Sport a tělovýchova mají ve Vlašimi velmi dobré zázemí. Město se prezentuje jako místo, kde rostou
sportovní talenty. Funguje zde řada klubů, jednotlivců a organizacích věnující se sportu a tělovýchově.
Hlavními organizacemi v tomto směru jsou Sportovní zařízení města Vlašimi, p. o. (pečující o areál Na Lukách,
areál Sportcentra a tenisový areál v parku); TJ Spartak (sdružující 15 sportovních oddílů ) a T.J. Sokol Vlašim
(vlastní Sokolovnu a přilehlá hřiště).
V posledních letech město investovalo zejména do sportovního areálu Na Lukách, který hodlá i v dalším
období rozvíjet. Areál v současné době patří městu Vlašimi – koupaliště, zimní stadion, skatepark, parkoviště.
Atletická dráha je ve vlastnictví TJ Spartak Vlašim. Nově vybudované fotbalové hřiště s umělým povrchem
z roku 2011 je ve vlastnictví FC Sellier & Bellot Vlašim.
Nový zimní stadion byl vystavěn v roce 2013 na původním fotbalovém hřišti a má kapacitu 700 diváků. Lední
plocha je v současné době provozovaná od srpna do března, v měsících dubnu – červenci je led nahrazen
umělým povrchem. Hala poskytuje zázemí pro veřejné bruslení i zápasy a tréninky ledního hokeje. Její
součástí je zázemí pro hráče, tělocvična, restaurace, skladovací prostory a kanceláře pro vedení organizace.
V areálu, kde se nachází zimní stadion je rovněž koupaliště, které bylo v roce 2007 kompletně
zrekonstruováno, a byl doplněn nový tobogan. Na koupališti je k dispozici kromě několika bazénů různé
hloubky a velikosti rovněž nohejbalové a volejbalové hřiště k pronájmu. Součástí areálu je také skatepark.
(Sportovní zařízení města Vlašimi, 2015)
Na sportovním areálu Na Lukách se nachází také fotbalový a atletický areál. Ve vlastnictví města je dále
fotbalový areál v lokalitě Vorlina (opačná strana města) – v ulici Kollárova. Ten má kapacitu 1 200 diváků.
Součástí tohoto fotbalového areálu jsou dvě hřiště s travnatým a umělým povrchem. T.J. Sokol Vlašim nabízí
k využití prostory vlašimské sokolovny. Tato budova byla postavena v roce 1930, a to dle návrhu
významného vlašimského rodáka arch. Kamila Roškota. V rámci Sokola aktivně působí více než 20 cvičebních
skupin všech věkových kategorií. Prostory jsou vhodné pro florbal, volejbal, gymnastiku, futsal a jiné aktivity.
(Sokol Vlašim, 2008) Dalším významným sportovním areálem je Sportcentrum, provozované do roku 2018 TJ
Spartak Vlašim, v současné době provozované Sportovním zařízením města Vlašimi. Součástí Sportcentra je
víceúčelová sportovní hala, ubytování – Sporthotel – s krytým bazénem o velikosti 18 x 9 metrů. Víceúčelová
hala poskytuje zázemí Sportovnímu klubu stolního tenisu Vlašim, který má ve městě dlouholetou tradici.
Samostatným sportovištěm je také areál střelnice Na Spravedlnosti a Kuželník. Ten prošel v roce 2015
rekonstrukcí. V současné době občané města, dle závěrů dotazníkového šetření v oblasti sportu, postrádají
zejména větší krytý bazén a in-line dráhu. Na veřejných prostranstvích města jsou vybudována dětská hřiště,
která slouží jako prostory pro neorganizované setkávání dětí. Jedná se o hřiště pro děti předškolního věku i
takzvané „umělky“ určené zejména k hraní míčových her. Správu těchto dětských hřišť a sportovišť zajišťuje
přímo město Vlašim – odbor hospodářský a investiční.
Sportovní kluby ve městě jsou aktivní v nejrůznějších soutěžích – viz níže přiložená tabulka. Významným
klubem byl rovněž hokejbalový HBT Vlašim. Ten bohužel ukončil svou činnost v roce 2016. HBT Vlašim za
sebou měl řadu úspěchů. Hrál extraligu a v roce 2014 vyhrál Mistrovství České republiky.
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V sídle Domašín je funkční sokolovna v majetku T.J. Sokol Domašín, jejíž prostory celoročně slouží ke
sportovní a cvičební činnosti členů Sokola i společenským akcím (plesy, zábavy apod). V současné době
(2016) má T.J. 174 členů. Ve sletových letech, jednou za 6 let, je tento stav navýšen o dalších cca 40 členů.
Tabulka 41: Aktivní sportovní kluby ve Vlašimi

Sportovní kluby ve městě Vlašimi
Fotbalový klub FC Sellier & Bellot Vlašim

Hokejový klub HC Rytíři Vlašim

Pingpongový klub SKST Vlašim

Florbalový klub FBK Sokol Vlašim
Kuželkářský klub KK Vlašim
Mažoretky ZUŠ Vlašim

TJ Spartak Vlašim – oddíl Atletiky

TJ Spartak Vlašim – oddíl Šachy

TJ Spartak Vlašim – oddíl Juda
TJ Spartak Vlašim – oddíl Tenis

TJ Spartak Vlašim – oddíl Kanoistika

Soutěže
2. liga (A- tým)
Okresní soutěže – přípravka, žáci, dorost
Krajské soutěže – junioři
Liga 1. – 2. tříd
Liga 3. tříd
Liga 4. tříd
Liga mladších žáků
Liga starších žáků
Liga dorostu
Liga juniorů
Krajská liga mužů
Extraliga (ženy)
1. liga (ženy)
2. liga (ženy)
Krajská soutěž České florbalové unie
A tým – krajský přebor 1. třídy
B tým – krajský přebor 1. třídy
Mladší děti – Mistrovství České republiky
Starší děti - Mistrovství České republiky
Seniorky - Mistrovství České republiky
Přípravka – krajský přebor
Mladší žáci – krajský přebor
Mladší žákyně – krajský přebor
Starší žáci – krajský přebor
Starší žákyně – krajský přebor
Juniorky – krajský přebor
Ženy -2. Liga
Muži – 2. Liga
Dorostenecký tým A – Extraliga mládeže
Dorostenecký tým B – 1. liga mládeže
Dospělí A – 2 liga
Dospělí B – krajský přebor
Dospělí C – krajský přebor
Krajské soutěže
Baby tenis A – krajská soutěž
Baby tenis B – krajská soutěž
Mini tenis – krajská soutěž
Mladší žáci A – 3. třída
Mladší žáci B – 3. třída
Dospělí – 4. třída
Český pohár dospělých
Zdroj: Vlastní telefonické dotazování organizací, 2016
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Tabulka 42: Přehled hřišť a tělocvičen ve Vlašimi

Název

Lokalita

Přístup

Provoz
od–do

Provozovatel

Kontaktní osoba

Dětské hřiště ZŠ

Ulice U Vorliny

Ano*

Dětské hřiště ZŠ

Severní ulice

Ne

Dětské hřiště ZÁ
Dětské hřiště P.P.

Ano
Ano

Město Vlašim
ZŠ Vorlina
Město Vlašim
ZŠ Sídliště
Město Vlašim
Město Vlašim

Technické služby – Miroslav Kněžík
Ředitel ZŠ Vorlina – Mgr. Petr Jíša
Technické služby – Miroslav Kněžík
Ředitel ZŠ Sídliště - Mgr. Olga Šťastná
Technické služby – Miroslav Kněžík
Technické služby – Miroslav Kněžík

Dětské hřiště MŠ

Zámecká ulice
Ulice
P.
Por.
Příhody
Ulice
Ke
Spravedlnosti
Velíšská ulice

Dle vedení
ZŠ
Dle vedení
ZŠ
Neurčeno
Neurčeno

Dětské hřiště MŠ

ulice K Vodárně

Ne

Dětské hřiště PR
Fotbal hřiště star.

Prokopova ulice
Areál Na Lukách

Ano
Ano

Dle vedení
MŠ
Dle vedení
MŠ
Dle vedení
MŠ
Neurčeno
8:00 21:00

Technické služby – Miroslav Kněžík
Ředitelka MŠ – Hana Cacáková
Technické služby – Miroslav Kněžík
Mgr. Alena Matějovská
Technické služby – Miroslav Kněžík
Ředitelka MŠ - Bc. Iveta Beníčková
Technické služby – Miroslav Kněžík
FC Sellier & Bellot Vlašim – Jaroslav
Svoboda

Dětské hřiště AR
Dětské hřiště Pod
OA na Vorlině

Ulice A. Roškotové
Ulice
Bohuslava
Martinů

Ano
Ano

Město Vlašim
MŠ Kolonka
Město Vlašim
MŠ Velíšská
Město Vlašim
MŠ K Vodárně
Město Vlašim
FC Sellier &
Bellot
Vlašim
(vlastník město
Vlašim)
Město Vlašim
Město Vlašim

Hřiště Družstevní
Hřiště
K
Borovičkám

Družstevní ul.
Spořilov - ulice
K Borovičkám

Ano
Ano

Město Vlašim
Město Vlašim

Technické služby – Miroslav Kněžík
Technické služby – Miroslav Kněžík

Hřiště

U Obory

Ano

Město Vlašim

Technické služby – Miroslav Kněžík

Dětské hřiště

Sídlo Bolina

Ano

Město Vlašim

Technické služby – Miroslav Kněžík

Dětské hřiště MŠ

Sídlo Domašín

Ne

Hřiště ZŠ II. P. Č.
547

Ulice Severní

Ne

Město Vlašim
MŠ Sedmikráska
Město Vlašim

Technické služby – Miroslav Kněžík
Mgr. Jolana Vesecká
Ředitelka ZŠ – Mgr. Olga Šťastná

Hřiště hokejbal

Areál Na Lukách

Ano

Město Vlašim

V současné době není určena

Dětské hřiště MŠ

Ne
Ne

Neurčeno
Dub. až říj.
- 8:00 21:00; list.
až břez. –
8:00-18:00
8:00-19:00
Dub. až říj.
- 8:00 21:00; list.
až břez. –
8:00-18:00
Dub. až říj.
- 8:00 21:00; list.
až břez. –
8:00-18:00
Dub. až říj.
- 8:00 21:00; list.
až břez. –
8:00-18:00
Dle vedení
MŠ
Dle vedení
ZŠ Sídliště
Neurčeno

Technické služby – Miroslav Kněžík
Technické služby – Miroslav Kněžík
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Název

Lokalita

Přístup

Ulice U Vorliny

Ano*

Sportovní hřiště

Sídlo Bolina

Dětské hřiště u
kostela
Dětské hřiště
Dětské hřiště
Dětské hřiště
Dětské hřiště

Dětské
hřiště
Domeček
Dětské hřiště

Tělocvična
Vorlina

ZŠ

Skatepark
Tělocvična
ZŠ
Sídliště
Tělocvična
Sportcentrum TJ
Spartak Vlašim
Tenisové kurty

Provoz
od–do
Dle vedení
ZŠ Vorlina

Provozovatel

Kontaktní osoba

Město Vlašim

Ředitel ZŠ Vorlina – Mgr. Petr Jíša

Ano**

Na základě
dohody

p. František Míka

Sídlo Domašín

Ano

Znosim
Dolnokralovická ul.
Zámecký park
Areál Na Lukách koupaliště

Ano
Ano
Ano
Ano

Radnická ulice

Ano*

8:00 –
20:00
8:00-18:00
Neurčeno
Neurčeno
Podle
provozní
doby
koupaliště
Dle vedení

Nájemce
SK
Bolina, Bolinka
(vlastník město
Vlašim)
Město Vlašim

Neubauerovo
nábřeží
Areál Na Lukách
Severní ulice

Ano

Neurčeno

Město Vlašim

Technické služby – Miroslav Kněžík
Pavla Homolková
Technické služby – Miroslav Kněžík

Ano
Ano*

Neurčeno
Dle vedení

Město Vlašim
Město Vlašim

Technické služby – Miroslav Kněžík
Ředitelka ZŠ – Mgr. Olga Šťastná

Sportovní 1570

Ano**

Na základě
dohody

TJ
Spartak
Vlašim

Ředitel TJ Spartak Vlašim - Jiří Hroch

Vlašimský zámecký
park
Sportovní 618

Ano**

Na základě
dohody
Na základě
dohody

TJ
Spartak
Vlašim
T.J. Sokol Vlašim

Ředitel TJ Spartak Vlašim - Jiří Hroch

Město Vlašim
Město Vlašim
Město Vlašim
Město Vlašim
Sportovní
zařízení města
Vlašimi
Město Vlašim

Technické služby – Miroslav Kněžík
p. Jiří Bach
Technické služby – Miroslav Kněžík
Technické služby – Miroslav Kněžík
Technické služby – Miroslav Kněžík
Technické služby – Miroslav Kněžík
Mgr. Jakub Jeništa

Tělocvična
a
Ano***
Starosta TJ Spartak Vlašim – Mgr.
areá10l
Tomáš Kučera
T.J. Sokol Vlašim
Tělocvična
Tylova 271
Ano**
Na základě Středočeský kraj Ředitelka Gymnázia – PhDr. Věra
Gymnázium
dohody
Chroustová
Tělocvična OA
V Sadě 1565
Ne
Neurčeno
Středočeský kraj Ředitel OA – PaedDr. Jiří Tůma
Zahrada
–
Ano*
Neučeno
Město Vlašim
Vedoucí spolkového domu – Mgr.
Spolkový dům
Jitka Fialová
Zdroj: MěÚ Vlašim – Odbor majetkový - Inventurní soupis majetku položkový ke dni 14. 3. 2016 a vlastní šetření
*po dohodě s vedením
**po dohodě s vedením za úplatu
***členům zdarma, veřejnosti po dohodě s vedením za úplatu

10

Součástí areálu je multifunkční hřiště, volejbalové hřiště a softbalové/baseballové hřiště
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8. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
8.1. Stav životního prostředí
Z geografického hlediska se Vlašim nachází na území Vlašimské a částečně i Benešovské pahorkatiny. Reliéf
má ráz členité pahorkatiny, údolí jsou mělká a v jejich okolí jsou vlhké louky a lesy. Na území se vyskytují
lesní půdy (SZ území - Bolina, Bolinka), hnědé půdy, půdy ilimerizované, oglejené i nivní a hydrofilní. Kvalita
půdy je průměrná. Nejkvalitnější půda se nachází v okolí Blanice. Město leží na řece Blanici, která je malou
meandrující řekou tekoucí mezi Vlašimí a Mladou Vožicí. Vlašim je geologicky monotónní oblastí, která je
z hlediska regionální geologie řazena k moldanubickým oblastem. Nachází se zde zejména metamorfované
krystalické komplexy hornin, jsou jimi převážně pararuly na východě Vlašimi. V okolí řeky Blanice se vyskytují
krystalické břidlice. Na území města se v současné době nenachází žádná ložiska nerostných surovin. (Andrš,
Mačkovič a Třešňák, 2008)
Ohroženi hlukem jsou zejména obyvatelé ve středu města a na přeložce v ulici Okružní. Právě v oblasti okolí
Okružní ulice byla postavena protihluková stěna pro ochranu zástavby rodinných domků.
Nejfrekventovanější silnice II. třídy je silnice č. 125 s frekvencí v rozmezí 5001-7000 vozidel/24 h., silnice č.
112 spadá do kategorie s intenzitou 3001 - 5000 voz/24 h. Další sledovanou silnicí je č. 113 s dopravní
intenzitou 1001-3000 voz/24 h. Nejvytíženější ulicí je ulice Vlasákova, kterou projíždělo dle sčítání dopravy
z roku 2010 mezi 7000 až 10 000 aut za 24 hodin.
Na území města není oficiální měřící stanice sledující úroveň znečištění ovzduší. Území Vlašimi nepatří
z hlediska čistoty ovzduší do ohrožených území, přesto je rozšiřování počtu malých zdrojů znečištění
potenciálním problémem. Vlastníky lokálních topenišť, která tvoří zásadní zdroj znečištění, zatím nelze
kontrolovat. Jedná se o nevyjmenované zdroje znečištění ovzduší, tedy o kotle na plyn, uhlí, dřevo, biopaliva,
krbová kamna, krby. Dále se jedná o provozovny, kde se práší, lakuje, brousí, stříká. Zdrojem znečištění jsou
také čistírny odpadních vod, zemědělské provozy s chovem zvířat a další. Nejvýznamnějším znečišťovatelem
je zbrojovka Sellier & Bellot, a. s. Na mapce níže jsou uvedeni další významní znečišťovatelé. Mapa ukazuje
zdroje znečistění, které jsou povoleny krajským úřadem. Na území města Vlašimi je jich celkem 17.
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Obrázek 9: Povolené zdroje znečišťování za rok 2014 v okrese Benešov

Zdroj: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/plants/benesov_CZ.html
Tabulka 43: Seznam znečišťovatelů ve městě Vlašim za rok 2014 dle výše uvedeného obrázku

Název znečišťovatele
ASTRO Vlašim spol. s r.o. - Vlašim
Domov ve Vlašimi, poskytovatel soc. služeb - Vlašim
FREMIS, a.s. - sušárna obilí STELA - Vlašim
KLF-ZVL Bearings, s.r.o. - Vlašim
KM - PRONA, a.s. - Vlašim
Ladislav Jíša
METALKOV, spol. s r. o.
PENTAR a.s. - provoz Vlašim
Prádelna Kyselý, a.s. - Vlašim
Rudolf Kypta. Prášková lakovna
Sellier & Bellot a.s.
U N I K O, spol. s r.o.
Velteko, s.r.o.
Veolia Energie Kolín, a.s. - Výtopna Pila
Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. - ČOV Vlašim
XAVERgen, a.s. - farma Jinošov
ZAPA beton a.s. - Betonárna Vlašim
Zdroj: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/plants/benesov_CZ.html
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Na území města se nachází brownfields zejména ve smyslu nevyužívaných nebo zanedbaných objektů. Jsou
to bývalé tepelné výměníky, bývalý zimní stadion. Řadí se sem i některé soukromé budovy a pozemky, a sice
bývalý areál zásobníků paliva v Hrazené Lhotě (Czechninvest, 2008). Mezi málo využívané nebo zanedbané
budovy ve vlastnictví města patří také objekt bývalé polikliniky na Husové náměstí, Husův dům, bývalá škola
v sídle Domašín a Hájenka u Bruku.
K únikům či přenosům nebezpečných látek dochází pouze u podniku Sellier & Bellot, a. s.
(informace z Integrovaného registru znečišťování životního prostředí). Jedná se o přenos odpadů.
V roce 2014 se jednalo o 9 435 kg. (CENIA, 2014)
V posledních 15 letech došlo v podniku Sellier & Bellot, a. s. ke dvěma výbuchům. V roce 2003 došlo k explozi
zbytků třaskavé rtuti v opuštěném objektu s následkem úmrtí jedné osoby. V září roku 2015 došlo v podniku
k výbuchu střelného prachu s následkem úmrtí tří zaměstnanců podniku. Kolem místa výbuchu byla okamžitě
vytvořena dvousetmetrová ochranná zóna a místo bylo následně ohledáno pyrotechniky a byl zajištěn
nevybuchlý materiál.
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Tabulka 44: V současné době nevyužívané nebo málo využívané budovy ve městě Vlašim – indikativní seznam

Nevyužívaná
budova

Lokalita

Možná navrhovaná využití dle
závěrů pracovních skupin

Vlastník
nemovitosti

Poznámka

Husův dům

Stomatologické centrum

Město
Vlašim

Bývalá
poliklinika

Husovo
náměstí
č. p. 9
Husovo
náměstí 12

Město
Vlašim

Výměník
Tylova ulice

Tylova
ulice

Výměník u
Pošty

Zámecká
ulice

Dům sociálních služeb – zázemí pro
poskytovatele sociálních služeb (
Charita Vlašim, Diakonie CČE,
Magdaléna, o.p.s., Pečovatelská
služba okresu Benešov, Probační a
mediační služba ČR, další organizace
či aktivity)
Zázemí pro ZUŠ Vlašim – sloučení
oborů do jedné budovy
Byty zvláštního určení –
s pečovatelskou službou
Multifunkční kulturní prostor
například pro oblast školství,
přednášky
Parkovací dům, parkování

V případě nového využití prostoru
bývalé polikliniky, by se mohlo jednat o
nové zázemí pro zubaře
V současné době jsou prostory
částečně využívány stomatology, a další
jsou využívány jako kanceláře. Budova
je ovšem ve špatném technickém stavu
a bylo by třeba ji rekonstruovat.

Město
Vlašim
Město
Vlašim

(v územním plánu definováno jako
plocha pro dopravu)
Bývalý zimní
stadion

Zámecký
park

Domov
mládeže SPŠ
Vlašim

Luční 1699

„Tesko barák“

Tylova
ulice

Bytový dům
Dvořákova
ulice
Stará škola
Domašín
Budova ZUŠ
Vlašim
Budova ZUŠ
Vlašim
Dům v areálu
Na Lukách

TJ Spartak
Vlašim

Zázemí pro ZUŠ Vlašim
Možnost rozšíření zázemí pro
pedagogicko-psychologickou
poradnu
Zázemí pro Montessori Vlašim
Denní stacionář pro seniory

Sídlo
Domašín
Jana
Masaryka
935
Dolnokralovická
1497
Na Lukách

Zázemí pro Montessori Vlašim
Denní stacionář pro seniory

Středočeský
kraj

Středočeský
kraj
Město
Vlašim
Město
Vlašim
Město
Vlašim
Město
Vlašim

Zázemí dopravního hřiště.

Hledání nového využití v případě
převedení od vlastníka TJ Spartak na
město Vlašim. Problematická je
ekologická zátěž – zbytkový čpavek.

Město
Vlašim

V současné době 2/3 domu je prázdná.
Dále jsou zde 2 byty. Pravidelně se zde
setkává Klub důchodců.
Budova chátrá.
Stane se nevyužívanou budovou v
případě centralizace výuky všech oborů
ZUŠ a jejich umístění do jiné budovy.
Stane se nevyužívanou budovou v
případě centralizace výuky všech oborů
ZUŠ a jejich umístění do jiné budovy.
Možné využití jako zázemí pro dopravní
hřiště nebo klubovnu pro mladé.
Zdroj: Vlastní šetření
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Tabulka 45: Seznam organizací poptávajících prostory zázemí ve městě Vlašim

Organizace poptávající
prostory ve městě Vlašim

Dosavadní prostory

Důvody potřeby nových prostor

Základní umělecká škola
Vlašim
Montessori Vlašim

Dolnokralovická 1497, Vlašim
Jana Masaryka 935, Vlašim
ZŠ Sídliště, Sídliště 968

Diakonie ČCE – středisko
Střední Čechy

Benešovská 507, Vlašim

Charita Vlašim

Lidická 1715, Vlašim

Pedagogicko–psychologická
poradna
Městská knihovna Vlašim

Luční ulice Vlašim

Pečovatelská služba okresu
Benešov
Probační a mediační služba
Benešov

F. V. Mareše 2228, 256 01
Benešov
Na Bezděkově 2056, Benešov

Roztříštěnost ZUŠ do dvou budov a nevyhovující
kapacita.
Kapacitně nedostatečné prostory ve stávajících
prostorách družiny. Poptávka po vlastní
odloučené budově nebo přístavbě při ZŠ.
Kapacitně nedostatečné jsou prostory pro
realizaci Školičky k jejímu provozování jako
oficiální dětské skupiny; dále je potřeba prostor
pro zázemí k poskytování ambulantní služby
ZRNKO - schůzky s klienty, doučování dětí,
kroužky, popřípadě rozšíření této služby o
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.
V současné době roztříštěná činnost do více
prostor, poptávka je po cca 14 kancelářích
různých rozměrů. Snaha o sloučení činnosti do
jedné budovy.
Kapacitně i technicky nedostatečné prostory.
Nevhodně řešené prostory.
Potřeby nových skladovacích prostor, lepší
organizace knižního fondu. Potřeba rozšíření
kapacity s cílem zkvalitnění služeb.
Ve Vlašimi chybí zázemí pro terénní služby.

Magdaléna, o.p.s.

Nová pražská 399, 256 01
Benešov

Sbor církve bratské
Podblanicko

Spolkový dům, Palackého náměstí
65, Vlašim

Na Tenise 1566, Vlašim

Ve Vlašimi chybí zázemí pro terénní služby,
poradenstvím a možnost setkávání se s klienty
v kanceláři.
Ve Vlašimi chybí zázemí pro terénní služby,
poradenství a zejména také kontakt s osobami
příbuznými nebo blízkými klientům.
Chybí zázemí pro kázání/bohoslužbu pro cca 100
lidí – pravidelně v neděli. Dále chybí vlastní
klubovna. Organizace působí doposud ve
Spolkovém domě, kde ale vlastní klubovnu nikdy
neměla. Na začátku fungování domu byly
prostory sdílené s Klubem Ráchel. Poptáván je
multifunkční sál s kapacitou cca 100 lidí, tři
oddělené místnosti na klubovny pro práci s dětmi
v Royal Rangers, sociální zařízení, menší
kuchyňka, sklad.
Zdroj: Vlastní šetření
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8.2. Ochrana životního prostředí
Na území města Vlašimi se nachází evropsky významná lokalita Vlašimská Blanice. Ta patří do chráněných
území soustavy Natura 2000. Lokalita má rozlohu 404 ha. Obecně jsou v rámci evropsky významných lokalit
chráněná evropsky významná stanoviště a evropsky významné druhy. Lokalita Vlašimská Blanice se nachází
podél toku řeky Blanice. Součástí lokality je i vlašimský zámecký park, kterým řeka protéká.
Samotný parkový porost je velmi různorodý, vyskytují se zde listnaté i jehličnaté stromy, konkrétně se jedná
o duby, lípy, javory, smrky i cizokrajné dřeviny. Na území parku se vyskytuje chráněný brouk - páchník hnědý.
Lokalita je významná i kvůli výskytu vydry Lutra lutra a mihule potoční. (NATURA 2000, 2008)
V procesu územního plánování jsou ve spolupráci s orgánem ochrany přírody eliminovány nebo
minimalizovány střety ochrany přírody a krajiny. Potenciálně se jedná o střety týkající se ÚSES, VKP, vodních
toků, krajinného rázu, zeleně obecně, liniové zeleně, migračních koridorů a střety obecné a zvláštní druhové
ochrany přírody a ochrany volně žijících druhů ptáků. Obecným problémem vyskytujícím se i ve Vlašimi je
postupné zastavování kvalitní zemědělské půdy a její vyjímání ze ZPF. Specificky je problematický světelný
smog, zejména v lokalitě Nové Vorliny ve vztahu k vlašimské hvězdárně.

8.3. Zeleň ve městě
Městská zeleň je důležitou součástí charakteru města a na území Vlašimi je její výskyt hojný. Od roku 2005 se
o ni stará ZO ČSOP Vlašim, Technické služby, s. r.o., Správa zámeckého parku. Péče o zeleň spočívá v její
údržbě, kácení i výsadbě, a to na celém správním území obvodu města Vlašim. V posledních letech na území
města ČSOP Vlašim realizovalo a stále realizuje celou řadu projektů v oblasti zeleně.
Tabulka 46: Projekty v oblasti zeleně ve městě Vlašim

Název projektu
Projekt péče o stromy rostoucí v areálu města Vlašim I. etapa
Projekt péče o stromy rostoucí v areálu města Vlašim II. etapa

Rok realizace
2005
2006

Žadatel
Město Vlašim
Město Vlašim

Obnova zeleně I.
Obnova zeleně II.
Zkapacitnění toku Blanice přírodě blízkým způsobem v intravilánu
města Vlašim
Obnova zeleně III.
Stabilizace populace páchníka hnědého v EVL Vlašimská Blanice
(lokality: Punčoška, Pod Orlinou)
Stabilizace populace páchníka hnědého v EVL Vlašimská Blanice
(zámecký park)

2010-2013
2010-2015
2012-2014

Město Vlašim
Město Vlašim
Povodí Vltavy

2013-2014
2016-2017

Město Vlašim
ZO ČSOP Vlašim

2016-2020

ZO ČSOP Vlašim

Zdroj: MěÚ Vlašim - Odbor životního prostředí, 2016

V rámci první etapy „Obnovy zeleně“ bylo vysázeno 800 stromů a 8 100 keřů, ošetřeno pak bylo 115 dřevin.
Ve druhé etapě bylo vysázeno 160 stromů a 12 800 keřů, ošetřeno bylo 150 dřevin. V průběhu třetí etapy se
vysadilo 191 stromů a 12 800 keřů, ošetřilo se 660 kusů dřevin. V rámci všech tří etap se tedy vysadilo 1 151
stromů, 33 700 keřů. Ošetřeno bylo na 925 stromů.
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V rámci projektu „Zkapacitnění toku Blanice přírodě blízkým způsobem v intravilánu města Vlašim“ bylo
kolem Blanice vykáceno mnoho starých stromů a celé koryto řeky prošlo rozsáhlými úpravami, které by měly
zabránit povodním, které jsme tu zažili v minulých letech – poslední z roku 2013. S těmito úpravami byly
spojeny i rozsáhlé výsadbové práce. Kolem řeky vzniklo mnoho oplocenek, kam byly vysázeny tisíce
prostokořenných i obalovaných keřů jako, např. líska obecná (Corylus avellana), brslen evropský (Euonymus
europaeus), hloh obecný (Crataegus monogyna), krušina olšová (Frangula alnus) a další. Podél obou břehů
řeky bylo vysázeno několik set kusů stromů – dub (Quercus robur), olše lepkavá (Alnus glutinosa), jilm
habrolistý (Ulmus minor), jilm vaz (Ulmus laevis), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), lípa srdčitá (Tilia cordata)
a javor mléč (Acer platanoides).
Na území města se nachází celkem 5 památných stromů: lípa u Domašínské zámecké brány, dub letní
v zámeckém parku, dub u Čechova, jilm u Červené věže, javor babyka v Domašíně. Další památné stromy
jsou jako soubor na Loretě a tvoří je alej 86 lip, 1 jírovce, 1 akátu. Pravidelnou údržbu památných stromů ve
správním území MěÚ Vlašim zajišťuje smluvně ČSOP Vlašim.
Nezanedbatelnou součástí zeleně ve Vlašimi je vlašimský zámecký park, který je vymezen jako lokální
biocentrum. V lesích zde roste mnoho vzácných a chráněných druhů rostlin jako lilie zlatohlavá či oměj
různobarvý. Po celé ploše jsou roztroušeny staleté duby letní a další velikáni. Ty hostí vzácný hmyz a ptactvo,
pro něž je park posledním útočištěm v širokém okolí. Kostru parku tvoří původní dřeviny, především dub
letní, javor mléč, javor klen, habr obecný, buk lesní.
Podél řeky Blanice se vyskytuje jasan ztepilý, střemcha hroznovitá, vrba křehká, topol osika. Ve svazích roste
lípa srdčitá, lípa obecná (evropská), jilm drsný, na světlejších místech v lesních porostech jeřáb ptačí, třešeň
ptačí. Z jehličnanů jsou v parku běžné smrk ztepilý, jedle bělokorá, borovice lesní. Z našich domácích keřů
jsou v parku běžné svída krvavá, líska obecná, hloh jednosemenný, brslen evropský, zimolez obecný, trnka
obecná, různé ostružiníky, bez černý, kalina obecná, srstka angrešt. Do parku byly postupně vysazovány
cizokrajné dřeviny. Přímo u Vlašimské brány roste nahovětvec dvoudomý kanadský (Gymnocladus dioicus)
a jírovec drobnokvětý (Aesculus parviflora). Na loukách jsou dominantou solitérní duby letní (Quercus robur),
největší z nich má průměr 6,22 m. U cest a okrajů trávníku rostou např. buk lesní převislý (Fagus sylvatica
´Pendula´), liliovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera), borovice vejmutovka (Pinus strobus). U Starého
hradu je skupina zajímavých jehličnanů – borovice těžká (Pinus ponderosa), tsuga (jedlovec) kanadská (Tsuga
canadensis), jedle ojíněná (Abies concolor). Dendrologicky nejcennější je vstupní část v těsné blízkosti zámku.

8.4. Záplavové území
Sledovaným územím (k. ú. Vlašim a Znosim) prochází řeka Blanice, která má vymezené záplavové území
a aktivní zónu záplavového území. Záplavová území jsou podle § 66 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, administrativně určená území,
která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou.
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Obrázek 10: Záplavové území Q100

Zdroj: http://gis.kr-stredocesky.cz/, 2016
Poznámka: V roce 2014 byl dokončen projekt revitalizace Blanice a je zpracováván nový plán záplavového území, který
bude promítnut po jeho schválení dotčenými orgány do strategie i územního plánu.

Pro správní území je zpracován Povodňový plán města Vlašimi. Jedná se o dokument obsahující potřebné
údaje pro ochranu před povodněmi a má sloužit městské povodňové komisi pro předcházení a zamezení
vzniku škod při povodních na životním prostředí, ztrátám na životech a majetku občanů i společnosti. V rámci
projektu „Zkapacitnění koryta řeky Blanice přírodě blízkým způsobem“ došlo k protipovodňové úpravě řeky
Blanice, kterou se zmenšil úsek pro rozliv povodní v zastavěné části města. Předpokládá se tím ale zasažení
většího území v parku. Realizace protipovodňových opatření znamená, že bude muset být stanoveno nové
záplavové území a nová aktivní zóna ve Vlašimi. Návazně budou aktualizovány povodňové plány města i
celého ORP Vlašim. Obrázek výše tedy bude aktualizován. Dle dostupných povodňových zpráv došlo na
území Vlašimi a jejích sídel v posledních letech ke třem povodňovým aktivitám. Bylo to v letech 2005, 2006 a
2013. V březnu 2005 nebyla situace vyhodnocena jako mimořádná a nebyla svolána povodňová komise
ORPÚ Vlašim. V roce 2006 byla svolána povodňová komise a řeka Blanice kulminovala v období
28. 3.–29.3. Ve městě Vlašim byl vyhlášen třetí stupeň povoňové aktivity. Byly zatopeny kabiny dnes již
bývalého zimního stadionu, pozemky v parku, chatová oblast v Polánce a došlo ke kritickému ohrožení
čistírny odpadních vod. Byla přijata opatření ve formě pytlování písku a stavbě bariery v ulici Radniční,
omezen byl vstupu do parku, vyhlášen byl zákaz vstupu na pěší lávku a bylo zajištěno náhradní zásobování a
péče o paní Klápovou v sídle Polánka.
K poslední povodňové aktivitě na území Vlašimi došlo v červnu roku 2013. Tehdy byl vyhlášen 3. stupeň
povodňové aktivity. Postiženy byly shodné oblasti jako v roce 2006. V té době už probíhala stavba
„Zkapacitnění koryta řeky Blanice přírodě blízkým způsobem“ jejímž investorem bylo Povodí Vltavy, s. p.
a jejímž účelem sice byla právě protipovodňová ochrana centra města, ale stavba ještě nebyla v době
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povodně dokončena. Došlo tedy k jejímu poničení. Vzhledem k tomu, že část nedokončených opatření byla
poškozena nebo ještě nemohla plnit svou funkci, území tak zcela proti povodni neochránila, ale i přesto
k minimalizaci škod došlo například na nově rekonstruované budově bývalé radnice – nové sídlo MěDDM.

8.5. Ochranná pásma
Sledované území je dále limitováno vyhlášenými ochrannými pásmy. Jedná se o ochranná pásma související
s výrobním podnikem Sellier & Bellot a.s. Ochranná pásma jsou vyhlášena na sklady v areálu, na sklady
v lokalitě Šebíř, na jednotlivé druhy střelnic a trhací jámu v jižní části území. Další ochranné pásmo je
v oblasti jatek Vlašim, okolo chovu laboratorních zvířat v Bolince a poslední ochranné pásmo je okolo ČOV
Vlašim. V roce 2010 bylo Úřadem pro civilní letectví vydáno také zvláštní Ochranné pásmo letiště Vlašim.
Jedná se o ochranné pásmo se zákazem staveb, ochranné pásmo s výškovým omezením staveb, ochranné
pásmo proti nebezpečným a klamavým světlům a ochranné pásmo s omezením staveb vzdušných
vedení VN a VVN. Dílčí ochranná pásma ze zákona vznikají průběžně v souvislosti s vedením technické
infrastruktury či podél hřbitovů. Ochranné pásmo 50 metrů má také každý lesní pozemek.

9. SPRÁVA MĚSTA
9.1. Městský úřad a kompetence města
Podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je město Vlašim
základním územním samosprávným společenstvím občanů. Tvoří územní celek, který je vymezen hranicí
území města. Je veřejnoprávní korporací – má tedy vlastní majetek, se kterým hospodaří. Rovněž pečuje
o všestranný rozvoj svého území a o potřeby všech svých občanů. Město je tvořeno katastrálním územím
Vlašim, Domašín, Bolina, Nesperská Lhota, Hrazená Lhota a Znosim.
Město Vlašim je samostatně spravováno zastupitelstvem města; dalšími orgány města jsou rada města,
starosta, městský úřad a zvláštní orgány města. Zastupitelstvo města tvoří 21 členů, radu města tvoří 7 členů.
Město Vlašim je zřizovatelem 13 příspěvkových organizací a zakladatelem dvou obchodních společností.
Zastupitelstvo města zřídilo 7 výborů a rada města zřídila 9 komisí.
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Komise Rady města Vlašimi
Komise bytového hospodářství
Komise dopravy
Komise prevence kriminality a bezpečnosti ve
městě
Komise pro významné události občanů
Komise pro výchovu a vzdělávání
Komise sociální a zdravotní
Komise památkové péče
Komise výstavby
Komise pro posuzování a zadávání veřejných
zakázek

Výbory Zastupitelstva města Vlašimi
Finanční výbor
Kontrolní výbor
Osadní výbor Bolina
Osadní výbor Domašín
Osadní výbor Hrazená Lhota
Osadní výbor Nesperská Lhota
Osadní výbor Znosim

Městský úřad Vlašim (dále jen „MěÚ“) je základním výkonným orgánem města. Je ustavený dle zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Jeho působnost je vymezena uplatněním zákona
č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností. V
čele MěÚ stojí starosta města. Nadřízený všem zaměstnancům MěÚ je vedoucí úřadu (tajemník), který je
zároveň odpovědný starostovi města. Úřad se člení na odbory a oddělení. V oblasti samostatné působnosti
obce městský úřad plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo nebo rada města, pomáhá výborům
zastupitelstva města a komisím rady města v jejich činnosti, a to v souladu s jednacími řády těchto orgánů.
V oblasti přenesené působnosti obce vykonává městský úřad:
-

státní správu v základním rozsahu s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu města,

-

správu v rozsahu pověřeného obecního úřadu,

-

správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností (ORP).

ORP Vlašim je vymezeno územím obcí Bernartice, Bílkovice, Blažejovice, Borovnice, Ctiboř, Čechtice,
Děkanovice, Dolní Kralovice, Dunice, Hradiště, Hulice, Chlum, Chmelná, Javorník, Kamberk, Keblov, Kladruby,
Kondrac, Křivsoudov, Kuňovice, Libež, Loket, Louňovice pod Blaníkem, Miřetice, Mnichovice, Načeradec,
Ostrov, Pavlovice, Pravonín, Psáře, Radošovice, Rataje, Řimovice, Slověnice, Snět, Soutice, Strojetice,
Studený, Šetějovice, Tehov, Tichonice, Tomice, Trhový Štěpánov, Veliš, Vlašim, Vracovice, Všechlapy,
Zdislavice.
MěÚ Vlašim se dělí na odbory a oddělení následovně dle níže uvedené tabulky, v závorkách je uveden počet
pracovních míst daného odboru
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Tabulka 47: Odbory a oddělení MěÚ Vlašim

Odbor Kancelář vedení úřadu (1)
-

Oddělení informatiky (6)

-

Oddělení personální (2)

-

Oddělení sekretariátu tajemníka (3)

-

Oddělení sekretariátu starosty (1)

-

Oddělení mediální, rozvojové a kulturní (3)

-

Oddělení kontrolní (2)

-

Oddělení právní (1)

-

Oddělení krizového řízení (1)

-

Oddělení projektu MAP (1)
-

Oddělení školství (1)

Odbor vnitřních věcí (17)
Odbor finanční (7)
Odbor sociální a zdravotní (9)
Odbor životního prostředí (12)
Odbor hospodářský a investiční (7)
Odbor majetkový (6)
Odbor výstavby a územního plánování (11)
Odbor živnostenský (5)
Odbor dopravy a silničního hospodářství (11)
Zdroj: MěÚ Vlašim – Kancelář vedení úřadu, 2018
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Tabulka 48: Organizace zřízené městem Vlašim

Kulturní dům Blaník Vlašim, příspěvková organizace, se sídlem Vlašim, Komenského 22, PSČ 258 01, IČ: 712 37 615
Kulturní dům Blaník nabízí sál pro divadelní představení i koncerty. Salonek pro jednání cca
www.kdblanik.cz
30 osob je využívaný pro jednání zastupitelstva města či pořádání školení úředníků, akce pro
starosty okolních obcí, atp. V letních měsících KD organizuje divadlo pro děti v zámeckém
parku, při nepřízni počasí v sále KD. Organizačně spadá pod KD také Spolkový dům
sourozenců Roškotových a Podblanické infocentrum, které nemají vlastní právní subjektivitu.
Podblanické infocentrum poskytuje informační služby turistům i obyvatelům města. Od
června do září nabízí prohlídkový okruh zámeckým parkem s průvodcem. Centrum je
certifikované. Také má značku „cyklisté vítáni“. Součástí infocentra je rovněž internetová
studovna v Nádražní ulici.

www.vlasimskypark.cz

Spolkový dům Vlašim, příspěvková organizace, se sídlem Palackého náměstí 65, PSČ 258 01 Vlašim, IČ.: 07277130
V roce 2006 otevřelo město Vlašim Spolkový dům sourozenců Roškotových díky rekonstrukci www.spolkovydum.cz
domu odkázaného sourozenci Roškotovými městu. Projekt byl realizován z dotace EU –
SROP. Dům tedy již 10 let poskytuje zázemí a odbornou pomoc neziskovým organizacím.
Stálé klubovny ve Spolkovém domě měly v roce 2016 tyto organizace: RC SvětýlkaMAS
Blaník, Klub Ráchel, o. s. Sluníčko. Přednáškovou a setkávací místnost také využívají Svaz
diabetiků, Fotoklub COVERART Vlašim, Strom přátel Blanického mlýna, Svaz včelařů,
pravidelně využívají také dvě církve – Sbor Církve bratrské Podblanicko, Sbor Církve
adventistů sedmého dne. V domě je také ubytovna s 15 lůžky. K domu náleží zahrada
s venkovním posezením, altánem, ohništěm a herními prvky pro děti, převážně přírodního
charakteru. Spolkový dům organizuje řadu kulturních, volnočasových a vzdělávacích aktivit
pro děti, mládež i dospělé. Na zahradě spolkového domu je v provozu lezecké centrum –
lezecká a bolderová stěna. V domě pracují 2 pracovníci na hlavní pracovní poměr – vedoucí a
provozní. Do roku 2018 fungoval pod Kulturním domem Blaník.
Městský dům dětí a mládeže, Vlašim, příspěvková organizace, Radnická 121, okres Benešov, se sídlem Vlašim, Radnická
121, okres Benešov,PSČ 258 01, IČ: 498 28 886
Městský dům dětí a mládeže nabízí volnočasové aktivity a kroužky pro děti a dospělé.
www.mddmvlasim.cz
Organizace pravidelně pořádá výlety a zájezdy pro širokou veřejnost. Od roku 2010 má
kompletně nové vyhovující zázemí v budově bývalé radnice. Nové zázemí bylo vybudováno
realizací projektu z dotací EU (ROP).
Městská knihovna Vlašim, příspěvková organizace, se sídlem 258 01 Vlašim, Na Tenise 1566, IČ: 003 52 667
Knihovna ve Vlašim provozuje oddělení pro děti i dospělé. Poskytuje knihovnické služby ve
www.knihovnavlasim.cz
stanovené provozní době.
Sportovní zařízení města Vlašimi, příspěvková organizace, se sídlem Na Lukách 1921, 258 01 Vlašim, IČ: 712 95 127
Náplní organizace je správa a provoz sportovních zařízení v majetku města, které využívají
www.sportvlasim.cz
sportovní kluby i široká veřejnost. Pod správu organizace patří koupaliště a zimní stadion.
Základní škola Sídliště Vlašim, příspěvková organizace, , se sídlem Vlašim, Sídliště 968, okres Benešov, PSČ 258 01, IČ:
470 82 917
Jedná se o základní školu s rozšířenou výukou jazyků. Žáci se cizí jazyk učí od prvního ročníku. www.zssidliste.cz
Součástí školy jsou rovněž dvě třídy s Montessori výukou.
Základní škola VorlinaVlašim, příspěvková organizace, , se sídlem Vlašim, U Vorliny 1500, okres Benešov, PSČ 258 01, IČ:
701 30 426
V současné době má škola naplněno 25 tříd. Disponuje 2 počítačovými pracovnami, učebnou www.zsvorlina.cz
přírodopisu, chemie, fyziky, hudební výchovy, výtvarné výchovy, 3 učebnami pro výuku
jazyků, pracovnou dílen, školní kuchyňkou, učebnou humanitních předmětů, pracovnou
keramiky a prosklenou halou pro výuku pěstitelství.
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Školní jídelna Sídliště Vlašim, příspěvková organizace, se sídlem Vlašim, Sídliště 968, okres Benešov, PSČ 258 01, IČ: 638
22 199
Školní jídelna při ZŠ Sídliště. Jídelna poskytuje stravování žákům ZŠ Sídliště, dále žákům ZŠ
www.sjsidliste.cz
Březinská a také cizím strávníkům.
Školní jídelna Vorlina Vlašim, , příspěvková organizace, se sídlem Vlašim, U Vorliny 1500, okres Benešov, PSČ 258 01, IČ:
638 22 172
Školní jídelna při ZŠ Vorlina poskytuje stravování žákům této základní školy. Zajišťuje také
www.sjvorlina.cz
stravu pro MŠ Vorlina a Centrum denní péče provozované RC Světýlka. Stravovat se zde
mohou také cizí strávníci.
Mateřská škola Vlašim K Vodárně Vlašim , příspěvková organizace, se sídlem Vlašim, K Vodárně 1047,
PSČ 258 01, IČ: 709 96 946
Mateřská škola K Vodárně je zaměřena na sportovní pohybové aktivity. Děti v rámci výuky
www.mskvodarne.cz
absolvují bruslení a plavání.
Mateřská škola Velíšská Vlašim, , příspěvková organizace, se sídlem Vlašim, Velíšská 966, okres Benešov, PSČ 258 01,
IČ: 709 44 784
Základní filosofií MŠ je připravit příjemné a podnětné prostředí orientované na dítě, dát
www.msvelisska.cz
dítěti možnost volby výběru činností učit dítě společné hře, uznávat rovnoprávnost ostatních
dětí, vést děti k ohleduplnosti k druhým a k věcem, podporovat sebedůvěru a samostatnost
dítěte, využívat zahradu a okolní přírodu (park) k získávání přímých a nezapomenutelných
zážitků, které se stávají východiskem pro další činnost (prožitkové učení).
Mateřská škola Kolonka Vlašim, příspěvková orgaizace, se sídlem Vlašim, Ke Spravedlnosti 943, PSČ 258 01, IČ: 709
96 954
MŠ Kolonka se zaměřuje na výtvarnou, dramatickou a pohybovou výchovu. U dětí je
www.mskolonka.cz
podporováno výtvarné plošné i prostorové vyjadřování, rozvoj fantazie. Dětem je dostupný
výtvarný kroužek pro předškolní děti, děti nacvičují školní divadelní představení a dostupný
je i pohybový kroužek pro předškolní děti. Děti navštěvují kurzy plavání a účastní se
atletického klání mateřských škol.
Mateřská škola Vorlina Vlašim, příspěvková organizace, se sídlem Vlašim, V Sadě 1900, PSČ 258 01, IČ: 720 86 572
MŠ Vorlina vyučuje ve dvou třídách, jedná se o třídu oranžovou a modrou. V oranžové třídě
www.msvorlina.cz
se s dětmi pracuje obvyklým způsobem, zaměření je směrem na hudební, výtvarnou výchovu
a přírodu. Modrá třída pracuje Montessori pedagogikou. Důraz je zde kladen na vlastní
objevování poznatků samotným dítětem, na samostatnou práci jednotlivce, na připravené
prostředí a v neposlední řadě na osobnost učitele. Metoda Montessori pomocí
speciálních učebních pomůcek a vytvořením vhodného prostředí podporuje přirozený zájem
dítěte, pomáhá mu zafixovat si správné pracovní návyky i vytvářet svůj vlastní úsudek.
Pomůcky jsou rozděleny do tří oblastí – smyslová výchova, jazyková výchova, matematika a
kosmická výchova.
Mateřská škola SedmikráskaDomašín příspěvková organizace, se sídlem Vlašim, Domašín 217, PSČ 258 01, IČ: 709
96 938
www.mssedmikraska.com
Filosofií školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy,
položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb,
nadále rozvíjet péči o děti se specifickými vzdělávacími potřebami, děti znevýhodněné,
zdravotně postižené a děti talentované.
Zdroj: Město Vlašim, 2018
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Tabulka 49: Organizace založené městem Vlašim

Technické služby Vlašim, s.r.o., se sídlem K Borovičkám 1732, 258 01 Vlašim
Technické služby zajišťují pro město Vlašim služby týkající se svozu odpadů, veřejného
osvětlení, správu hřbitova, provozování veřejných WC (nádraží, centrum města), údržbu
zeleně, čištění chodníků a komunikací atp. Od 1. 1. 2013 byla ukončena činnost výroba a
rozvod tepelné energie.
Vlašimské městské lesy, s.r.o., se sídlem Blanická 485, 25801 Vlašim
Náplní organizace je správa lesů města Vlašimi. Cílem lesnické politiky a strategií společnosti
je trvale udržitelné hospodaření ve svěřených lesích. To znamená co nejlepší využití
veškerého přírodního potenciálu při pěstování a výchově lesních porostů, zajištění
nepřetržitosti a vyváženosti produkčních i mimoprodukčních funkcí lesa. Organizace pečuje
o celkem 705,59 hektarů lesního porostu, z toho 530,6 hektarů je ve vlastnictví města.

www.tsvlasim.cz

http://www.vlasimskeme
stskelesy.cz

Zdroj: Město Vlašim, 2016

Informační technologie Městského úřadu Vlašim
Městský úřad Vlašim má vytvořenou informační koncepci na roky 2014 – 2018. Ta stanovuje dlouhodobé cíle
v oblasti řízení kvality a bezpečnosti spravovaných informačních systémů. Cílem je zajistit vývoj informačních
systémů směrem k občanům tak, aby byly garantovány principy „EFEKTIVNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY A PŘÁTELSKÉ
VEŘEJNÉ SLUŽBY“. Na veřejnou správu je pohlíženo jako na ucelený systém, jehož jednotlivé prvky se
vzájemně ovlivňují. Těmito prvky jsou legislativa, organizace, úředník, technologie, občan a finance. Princip je
vyobrazen na obrázku níže.
Obrázek 11: Hexagon veřejné správy

Zdroj: Městský úřad Vlašim, 2014
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MěÚ se při výkonu svých správních činností snaží neustále zefektivňovat jednak samotné provádění těchto
činností, jednak systém poskytování a zajišťování služeb vůči veřejnosti Součástí těchto snah bylo zejména
dokončení projektů. V letech 2010 a 2011 byl realizován projekt Rozvoj služeb eGovernmentu ve městě
Vlašim (část 1 - 3) z prostředků EU v rámci prioritní osy 2.1 - Zavádění ICT v územní veřejné správě. Části
projektu jsou následující: Technologické centrum a povinné služby (negarantované úložiště dat) v rámci
městského úřadu a ORP Vlašim. Elektronická spisová služba města Vlašim a jeho příspěvkových organizací.
Vnitřní integrace městského úřadu ve Vlašimi - softwarové vybavení, optimalizace chodu úřadu a výkonu
jednotlivých agend, provázanost na ekonomiku a další sféry činnosti úřadu. V letech 2014 – 2015 byl
realizován projekt Konsolidace IT a nové služby TC města Vlašimi, na základě kterého došlo k modernizaci
datového úložiště a služeb technologického centra (TC) města Vlašimi a k elektronizaci agendy informačního
systému města se zaměřením na speciální stavební úřady, včetně úřadu památkové péče, centrální správu
procesů a elektronizace agend v oblasti životního prostředí, sociálních agend, přestupků, stížností, peticí,
informací dle zákona č. 106/1999 Sb., hřbitovní agendy, vč. nástroje pro správu smluvních vztahů, vnitřního
integrovaného portálu.
MěÚ se snaží poskytovat kvalitní služby. Jako otevřený úřad propaguje a maximálně využívá nástroje
e-govermentu a další moderní technologie. Kvalitní služby však může podávat jen kompetentní zaměstnanec,
a to jak po odborné, tak i lidské stránce. Město dbá na rozvoj a vzdělávání svých zaměstnanců.

9.2. Hospodaření a majetek obce
Majetek města je velmi rozsáhlý, proto se v této kapitole věnujeme pouze vybrané části městského majetku
důležité pro Program rozvoje města Vlašimi.

Zemědělské, vodní a lesní pozemky
Město má ve vlastnictví celkem 107,01 hektarů polí a luk, které pronajímá celkem 4 společnostem. Jsou to:
AGRO-KVARTO OVČÍNY, s.r.o. (IČO – 47052660); Statek Domašín, a. s. (IČO – 27864570); Výrobně-obchodní
družstvo Zdislavice (IČO – 47048573). Nájemné se pohybuje dle současných smluv ve výši 800,- Kč
až 2000,- Kč za hektar pronajaté půdy. Zemědělské pozemky se nacházejí v katastrech: Vlašim, Bolina,
Řimovice, Hrazená Lhota, Domašín, Nesperská Lhota, Znosim.
Město hospodaří také s vlastními lesy, kterých je 530,6 hektarů, a jsou v různých katastrálních územích.
Nejvíce lesů vlastní město přímo v katastru Vlašimi (198,82 ha) a Domašíně (139,52 ha). Další lesy vlastní
město v katastrech: Bolina, Ctiboř, Dub u Kondrace, Hrazená Lhota, Chotýšany, Městečko u Chotýšan,
Nesperské Lhota, Pavlovice u Vlašimi, Postupice, Radošovice u Vlašimi, Tehov, Znosim.
Ve vlastnictví města je také řada rybníků či jiných vodních ploch. Jsou to tyto: rybník a vodní nádrž v Bolině;
Rybník v Domašíně (U Mrázů); vodní nádrž v Domašíně na náměstí; vodní nádrž v Hrazené Lhotě na náměstí;
vodní nádrž „Pod Kravínem“ v Nesperské Lhotě, vodní plocha v Chobotu na návsi, Rybník – Borovičky,
Rybníky Březina (vrchní, střední, spodní), Rybník Chocholouš, vodní nádrž ve Znosimi na návsi. V zámeckém
parku město eviduje 3 vodní nádrže a 2 rybníky. Jedna vodní nádrž je na Vorlině. Město také vlastní fontány
a kašny (Žižkovo náměstí, Husovo náměstí – „koule“, fontána „Pampeliška“) či studánku v Polánce.
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Byty ve vlastnictví města
Viz kapitola „Bydlení“.

Budovy pro služby obyvatelstvu
Město Vlašim vlastní celkem 58 budov pro služby obyvatelstvu.
Tabulka 50: Soupis budov pro služby obyvatelstvu ve vlastnictví města

Název objektu
Hasičské zbrojnice

Budovy škol a školských zařízení

Knihovna
Kulturní dům Blaník (Hotel Blaník)
Husův dům
Spolkový dům
Budova - Vlašimské městské lesy, s. r. o.
Budovy městského úřadu

Zámek a park Vlašim

Ulice, č. p.
Bolina č. p. 111
Domašín č. p. 76
Nesperská Lhota č. p. 49
Blanická 485 – část budovy
Využívané:
Základní škola, Vlašim, Vorlina 1500
Základní škola, Vlašim, Sídliště 968
Mateřská škola Vlašim, K Vodárně 1047
Mateřská škola Kolonka, Vlašim, Ke Spravedlnosti 943
Mateřská škola, Vlašim, Velíšská 966
I. patro budovy Na Tenise 1566
Mateřská škola Sedmikráska, Domašín 217
Mateřská škola Vorlina, V Sadě 1900
Městský dům dětí a mládeže, Vlašim, Radnická 121
Budova ZUŠ – Dolnokralovická 1479
Budova ZUŠ – Jana Masaryka 935
Budova školní jídelny Sídliště, č. p. 968
Budova školní jídelny Vorlina, č. p. 1500
Nevyužívané:
Domašín – č. p. 63
Na Tenise 1566
Komenského 22
Husovo nám. 472
Palackého nám. 65
Blanická 485
Jana Masaryka 303
Zámecká 413
Na Tenise 1566 – Odbor sociální
Vlašimská brána
Starý Hrad
Čínský pavilon
Zámek č. p. 1 = Muzeum
Zámek č. p. 2 = letní kino
Zámek č. p. 3 = SOŠ a SOU Vlašim
Zámek č. p. 4 = Nebesářovy domy/Informační centrum
Domašínská brána
Znosimská brána
Areál Správy parku, Na Valech 56 (provozní budova, sklady)
Náhon p. č. 248/7
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Název objektu
Prostory pro lékaře a lékárny

ČOV
Ostatní budovy

Sportovní budovy

Hřbitov – márnice, Hřbitov – smuteční síň

Ulice, č. p.
Pohotovost – Jana Masaryka 1711
Lékárna a pohotovost – Jana Masaryka 445
Bývalá nemocnice – nově nazývaná Poliklinika – Lidická 1715
Oční optika – Jana Masaryka 1659
Přečerpávací stanice – Vlasákova ul.
Provozní budova – Vlasákova ul.
Budova bývalé polikliniky – Husová nám. 47
Pavlovice – Blanický mlýn (zvaný Kupsův), č. p. 38
Hrazená Lhota – Spolkový dům, č. p. 21
Budova Radnice v Domašíně – č. p. 73
Dům EMILKA v Domašíně – st. p. č. 256 – budova mysliveckého
sdružení
Znosim – Klubovna č. p. 15
Nesperská Lhota – fotbalové šatny
Stadion Kollárova – Kollárova 1783
Zimní stadion – Na Lukách 1921
Volnočasový areál - Koupaliště – Na Lukách
Sportovní stadion – Na Lukách
Ulice Vlasákova
Zdroj: Město Vlašim, Inventurní soupis majetku ke dni 14. 3. 2016

Sakrální stavby
Město vlastní celkem 11 objektů tohoto typu. Jsou to: Kostel Panny Marie na Loretě, Kaple v Bolině, Kaplička
v Bolince, Kaplička v Hrazené Lhotě, Kaplička v Chobotě, Kaplička v Nesperské Lhotě, dvě kapličky v Polánce,
dvě kapličky ve Vlašimi – tzv. Modrá (směrem na Jinošov) a kaplička v ulici Československé armády, dále
kaplička ve Znosimi.

Hospodaření obce
Celkové příjmy města se v posledních čtyřech letech (2012 – 2015) pohybovaly mezi 222 až 326 miliony
korun. Výdaje byly nejnižší v roce 2015 a dosahovaly přibližně 238 milionů korun. Výsledek rozpočtového
hospodaření byl ve sledovaném období záporný pouze v roce 2012. Tehdy došlo k navýšení zadlužení města
na 32,6 mil. Kč. Důvodem navýšení dluhu byla zejména nutnost předfinancovat dotované projekty
a postupně splácet spoluúčast k realizovaným projektům. Ve stejném období byly také provedeny změny
režimu již dříve nasmlouvaných úvěrů, čímž město získalo výhodnější podmínky těchto historických úvěru. To
se týkalo akcí: Most přes Blanici (rekonstrukce), MŠ Vorlina (novostavba), ZŠ Vorlina (zateplení, výměna
oken, topení), Rekonstrukce nádraží, Vodohospodářská infrastruktura (Domašín, Bolina, Bolinka) včetně
související infrastruktury a dále byla financována akce zateplení a výměny oken na Poliklinice. V dalších
letech bylo záporné saldo příjmů a výdajů kryto zůstatky na účtech z přebytků hospodaření z minulých let
a prostředky z Fondu rezerv a rozvoje.
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Graf 7: Příjmy a výdaje města Vlašimi v letech 2012-2015

Součástí příjmů města jsou dotace investičního a neinvestičního charakteru. Jedná se o neinvestiční dotace
z pokladní správy (zejména na volby a výkon státní správy), ze státního fondu, ze státního rozpočtu (politika
zaměstnanosti, sociální práce, transfery školám apod.), od obcí (dotace na žáky), od Středočeského kraje
(požární ochrana) a od svazku obcí (EKOSO – skládka, odpadové hospodářství). Výše neinvestičních dotací je
v jednotlivých letech dle níže uvedeného grafu jasně vyrovnanější než výše nenárokových investičních dotací
a tvoří méně než třetinu všech dotací získaných v období 2012 -2015. V roce 2015 obdrželo město Vlašim
z těchto zdrojů více než 27 milionů korun.
Graf 8: Neinvestiční dotace poskytnuté městu Vlašim v letech 2012-2015
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Graf 9: Investiční a neinvestiční dotace v letech 2012-2015

Příjmy města jsou od roku 2004 významně navyšovány schopností města čerpat nenárokové dotace,
zejména investičního charakteru. Jenom v letech 2012–2015 se podařilo městu z dotací EU nebo ze státního
rozpočtu získat více než 261 milionů korun na investiční akce. Z těchto získaných finančních prostředků byla
realizována řada projektů uvedených v tabulce v kapitole „Dotace a projekty z posledních let“.
Graf 10: Investiční dotace oskytnuté městu Vlašim v letech 2012-2015

Dalším příjmem města jsou finanční prostředky z pronájmu městských bytů, které se vzhledem k jejich
postupnému odprodeji od roku 2011 snížily. Nájemné vybrané v roce 2015 činilo 8 709 493,00 Kč. Příjmy
z prodeje bytů jsou shromažďovány ve Fondu rezerv a rozvoje, ze kterého jsou pak dále čerpány. V období
2012–2015 pokryly tyto finanční prostředky část výdajů na výstavbu zimního stadionu, zateplení ZŠ Sídliště
i opravu komunikací. K 31. 12. 2015 byl stav Fondu rezerv a rozvoje 5,57 milionu korun. Fond rezerv a
rozvoje má schválený status a o použití prostředků z něj rozhoduje zastupitelstvo města.
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Graf 11: Vývoj příjmů nájemného z městských bytů

Graf 12: Stav, tvorba a čerpání fondu rezerv 2012-2015

Jak již bylo uvedeno v kapitole týkající se správy města, město Vlašim je zřizovatelem 13 příspěvkových
organizací. Těmto organizacím město pravidelně poskytuje příspěvky na provoz. V následujícím grafu jsou
uvedeny jednotlivé organizace a míra příspěvků vyplácených v letech 2012–2015. V roce 2013 se do grafu
promítá vznik nové příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Vlašimi, p. o., která se od roku 2013
stará o zimní stadion a v roce 2014 převzala do správy veřejné koupaliště. Výsledky této organizace jsou
proměnlivé dle přízně počasí ovlivňující hlavně návštěvnost koupaliště.
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Graf 13: Přehled zřízených příspěvkových organizací a poskytovaných provozních příspěvků v letech 2012-2015

Poznámka: Součástí Kulturního domu Blaník je také Spolkový dům a Podblanické infocentrum (infocentrum v
zámeckém parku a internetová studovna v Nádražní ulici).

V roce 2015 činila celková výše vyplácených příspěvků 24 790 000 Kč, což je o 3 335 000 Kč více než
v roce 2012. Nejvyšší byla celková výše příspěvků v roce 2014, kdy došlo k zateplení ZŠ Sídliště. Škole byl také
poskytnut mimořádný příspěvek na vybavení.
Graf 14: Vývoj celkové výše vyplacených provozních příspěvků v letech 2012 – 2015

104
Program rozvoje města Vlašimi na roky 2015–2025

„Město Vlašim – dobré místo pro život.“

Město Vlašim je zakladatelem organizací Vlašimské městské lesy s.r.o. a Technické služby Vlašim, s.r.o.
V následujícím grafu je uveden přehled hospodaření organizace Vlašimské městské lesy s. r. o. v letech
2011–2015. V celém období přesahovaly výnosy náklady organizace. Nižší zisk v roce 2015 byl způsobem
nákupem lesní techniky a snížením prodejní ceny dřeva.
Graf 15: Hospodaření Vlašimských městských lesů s. r. o. v letech 2011-2015

Výnosy Technických služeb Vlašim, s. r. o. přesahovaly v období let 2011–2015 náklady, a to kromě roku
2013 a 2015, kdy bylo dosaženo nepatrné ztráty. V následujícím grafu je od roku 2013 viditelné znatelné
snížení výnosu, a to z důvodu ukončení výroby a rozvodu tepelné energie k 1. 1. 2013.
Graf 16: Hospodaření Technických služeb Vlašim, s. r. o. v letech 2011-2015
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9.3. Bezpečnost
Bezpečnost, kriminalita
Ve Vlašimi sídlí státní policie, jejímž úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku, chránit veřejný pořádek
a předcházet trestné činnosti. Provoz oddělení je nepřetržitý. Územní působnost Obvodního oddělení Policie
ČR Vlašim přesahuje území ORP Vlašim. Oddělení má působnost v následujících obcích: Vlašim, Bílkovice,
Bolina, Buchov, Býkovice, Ctiboř, Čelivo, Dalovy, Divišov, Dobříčkov, Domašín, Dub, Dubovka, Holčovice,
Hrádek, Hradiště, Hrajovice, Hrazená Lhota, Chochol, Chotýšany, Jemniště, Kácovec, Kácovská Lhota,
Kamberk, Kamenná Lhota, Kladruby, Kondrac, Kondratice, Krasovice, Křemení, Křešice, Lbosín, Lhota Veselka,
Libež, Licoměrsko, Lipiny u Radošovic, Lipiny u Veliše, Lísek, Litichovice, Louňovice pod Blaníkem, Malovidy,
Měchnov, Městečko, Milovanice, Miroslav, Mladovice, Mokliny, Moravsko, Moravská Lhota, Nemíž,
Nesperská Lhota, Nespery, Nová Ves, Onšovice, Ostrov, Pařezí, Pavlovice, Pazderná Lhota, Pelíškův Most,
Petříny, Polánka, Popovice, Postupice, Pozov, Předbořice, Psáře, Radonice, Radošovice, Rataje, Rejkovice,
Roubíčkova Lhota, Řimovice, Sedlečko, Slověnice, Soušice, Sušice, Světlá, Šternov, Takonín, Tehov, Tichonice,
Třebešice, Veliš, Věžníčky, Vracovice, Vrbětín, Všechlapy, Zdebuzeves, Znosim.
Na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Vlašimi dne 1. 5. 2006 byla zřízena ve Vlašimi Městská policie
Vlašim. Ta se v denní době zaměřuje zejména na dopravu (bezpečnost v dopravě a parkování) a
administrativu spojenou s výkonem služby. V noční době je činnost hlídek soustředěna na veřejný pořádek a
ochranu majetku. Výkon služby v současné době zajišťuje šest strážníků včetně velitele.
Bezpečnost hodnotíme podle výše indexu kriminality, který udává počet spáchaných trestných činů za
zvolené časové období na území OOP Vlašim přepočtený na 10 tisíc obyvatel. V porovnání se Středočeským
krajem jsou tyto hodnoty podprůměrné a objasněnost činů je dokonce o něco vyšší. V obvodu obecní
policie Vlašim se často objevují krádeže motorových vozidel, krádeže jízdních kol, násilné činy a fyzické útoky.
(MOS, 2015)
Tabulka 51: Kriminalita v období 9/2013 – 8/2014

OOP Vlašim
ÚO Benešov
KŘP Středočeského
kraje
Česká republika

Počet
obyvatel
20 055
97 435
1 302 063

Rozloha
km2
293
1 528
11 038

Trestné činy – zjištěno
Počet
Index
280
139,6
1831
187,9
26 758
210,9

10 615 671

79 269

257 737

245,8

Trestné činy – objasněno
Počet
%
130
46
749
41
11 851
44
117 682
46
Zdroj: Otevřená společnost, o.p.s., 2015

Vzhledem k tomu, že data týkající se počtu přestupků řešených ve městě Vlašim nejsou samostatně
dostupná, uvádíme počet přestupků za celé ORP Vlašim. Na území jsou řešeny přestupky proti občanskému
soužití, majetku, veřejnému pořádku, přestupky určené zvláštními právními předpisy (školství, doprava,
zbraně, obec a přestupky související s alkoholismem a toxikomanií).
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Tabulka 52: Počet přestupků řešených pověřeným úřadem na území ORP Vlašim v letech 2011-2015

Druh přestupku

2011

2012

2013

2014

2015

Proti občanskému soužití

75

113

97

153

101

Proti majetku

45

50

52

90

45

Před alkoholismem a toxikomaniemi

4

12

5

4

3

Proti veřejnému pořádku
Podle zvláštní právních předpisů
(doprava, zbraně, obec, atp.)

9

33

14

12

13

336

281

336

461

231

Celkem:

469

489

504

720
393
Zdroj: MěÚ Vlašim - Odbor vnitřních věcí

Prevence kriminality
Plán prevence kriminality každoročně zpracovává Odbor sociální a zdravotní MěÚ Vlašim. Plán se týká
rozmanité cílové skupiny obyvatel ORP Vlašim. Jedná se o děti, odborníky z oblasti sociálních služeb, seniory
i širokou veřejnost. Pro děti a žáky základních škol jsou pořádány přednášky a projektové dny.
Například pro rok 2016 jsou zařazeny tyto akce:
-

Přednášky na téma využívání informačních a komunikačních technologií na ZŠ Vorlina
Dětský den pořádaný MěDDM Vlašim, vč. stánku orgánů sociálně-právní ochrany dětí, kde jsou
prezentovány formou her a kvízů pravidla bezpečného chování na ulici, ve škole či internetu
„Dětské dopravní hřiště“ v zámeckém parku pro žáky ZŠ a MŠ
Branný den ZŠ Sídliště, kterého se účastní také strážníci městské policie, policisté z obvodního
oddělení Policie ČR Vlašim a pracovnice Odboru sociálního a zdravotního MěÚ Vlašim
Setkání oborníků ve Spolkovém domě s tématem „Prevence užívání drog na Vlašimsku“
„Přátelský pes“ - akce pro sociální pracovníky, pečovatelky a strážníky městské policie věnující se
bezpečnému chování v blízkosti psa.
Přednášky pro seniory na téma podomního prodeje, telefonních nabídek a s tím souvisejícího
bezpečného chování.
Den otevřených dveří pořádaný Pečovatelskou službou okresu Benešov
Zdroj: MěÚ Vlašim - Odbor sociální a zdravotní, 2016

Požární ochrana
Požární ochranu na území města Vlašim i v jeho okolí zajišťuje Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje,
Územní odbor Benešov, stanice Vlašim, se sídlem Blanická 468, Vlašim. (JPO I - jednotka hasičského
záchranného sboru s územní působností zpravidla do 20 minut jízdy z místa dislokace, výjezd jednotky do 2
minut od vyhlášení poplachu jednotce). Další požární jednotky podílející se na požární ochraně území jsou:
Jednotka Sellier & Bellot - JPO IV - jednotka hasičského záchranného sboru podniku, výjezd jednotky do 2
minut od vyhlášení poplachu jednotce; jednotka Domašín - JPO III/1 - jednotka sboru dobrovolných hasičů
obce s územní působností kategorie JPO III, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu;
jednotka Bolina - JPO V - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s místní působností kategorie JPO V,
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která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu; jednotka Vlašim - JPO V - jednotka sboru
dobrovolných hasičů obce s místní působností kategorie JPO V, která zabezpečuje výjezd družstva
o zmenšeném početním stavu. Sbory dobrovolných hasičů (dále jen SDH) v ostatních sídlech jsou SDH
Hrazená Lhota a SDH Nesperská Lhota.
Tabulka 53: Přehled jednotek požární ochrany k 1. 2. 2014

EVČJ
211 011
211 161
211 600
211 416
211 417

Kategorie
I
III/1
IV
V
V

Název
stanice Vlašim
Vlašim – Domašín
Jednotka Sellier & Bellot Vlašim
Vlašim – Bolina
Vlašim

Zřizovatel
HZS Středočeského kraje
Město Vlašim
Sellier & Bellot, a. s. - Vlašim
Město Vlašim
Město Vlašim
Zdroj: MAS Blaník, 2015; doplněno vlastním zjišťováním

Přirozeným zdrojem požární vody ve Vlašimi je řeka Blanice, rybník Borovičky (2000 m3). V Bolině se jedná
o rybník o velikosti 1500 m3 (č. k. 537).
Umělými zdroji požární vody na území města jsou hydrantová síť a náhon v parku. Dalším umělým zdrojem
požární vody je požární nádrž firmy ASTRO o kapacitě 200 m3. V Domašíně se nachází požární nádrž
o velikosti 400 m3.

Ochrana obyvatelstva
V roce 2010 se na území města nacházelo 16 krytů civilní ochrany o celkové kapacitě 1993 osob a třídy
odolnosti 4 a 5. Jednalo se o kryty ve vlastnictví města Vlašimi nacházející se v bytových a školských
objektech na Sídlišti Sever, a dále o podnikové kryty v areálu společností Sellier & Bellot a.s.
HZS ÚO Benešov v současné době eviduje 4 kryty civilní ochrany o kapacitě 775 osob, a to 2 v budově ZŠ
Sídliště a v Sellier & Bellot. Varování obyvatelstva zajišťuje akustická siréna. Její zkoušky jsou prováděny
pravidelně první středu v měsíci ve 12:00 hodin.

Zóna havarijního plánování
Zóna havarijního plánování představuje území, v němž by mohlo dojít k ohrožení obyvatelstva,
hospodářských zvířat, majetku a životního prostředí v důsledku havarijního působení nebezpečných
chemických látek. Na sledovaném území je stanovena dle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných
havárií, v platném znění a vyhlášky MV č. 103/2006 Sb., zóna havarijního plánování pro Sellier & Bellot, a.s.
Jedná se o vnitřní zónu havarijního plánování, kterou tvoří výrobní a skladovací části areálu
Sellier & Bellot, a.s. a skladovací areál Šebíř v jihovýchodní části území. Vnější hranici zóny havarijního
plánování tvoří půdorysné plochy identifikovaných zdrojů rizik (viz mapový zákres). V této zóně je
vypracovaný vnější havarijní plán. Dokument popisuje činnosti a opatření, která vedou ke zmírnění nebo
odstranění následků mimořádné události nebo případné havárie. Dokument vypracoval a projednal Krajský
úřad Středočeského kraje a je součástí Krizového plánu Středočeského kraje.
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Zdroj: Informační leták Krajského
úřadu
Středočeského
kraje,
1. aktualizované vydání 12/2006
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9.4. Vnější vazby a vztahy
Město Vlašim je členem mikroregionu Podblanicko (Mikroregion Podblanicko, dobrovolný svazek obcí se
sídlem Jana Masaryka 302, Vlašim) společně s obcemi Ctiboř, Libež, Radošovice, Řimovice, Slověnice a
Pavlovice. Mikroregion vznikl v roce 2003 a náplní jeho činnosti je rozvoj oblasti a cestovního ruchu. Dále
město náleží do území MAS Blaník, kde je také členem jako zástupce veřejného sektoru. MAS Blaník vznikla
v roce 2013 svým oddělením od MAS Posázaví, o. p. s., která působila v regionu od roku 2004. MAS Blaník
pokrývá území mikroregionů Želivka, Blaník, Český Smaragd a Podblanicko. MAS Blaník je zapsaným spolkem
– dobrovolným neziskovým sdružením občanů a právnických osob. Cílem spolku je rozvoj regionu MAS Blaník
a naplňování společných zájmů při koordinaci spolupráce veřejného sektoru, nestátních neziskových
organizací, jednotlivců i podnikatelských subjektů. Skupina pracuje metodou LEADER, pomocí které realizuje
místní rozvojovou strategii. Její konečné znění bylo schváleno členskou schůzí dne 29. 3. 2016.
Vlašim je spolu s dalšími 46 obcemi členem svazku obcí EKOSO (EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o. se sídlem
Lhotská 372, 257 63 Trhový Štěpánov, IČ: 27200060), který je jediným společníkem společnosti EKOSO
TRHOVÝ Štěpánov zabývající se odpadový hospodářstvím.
Město Vlašim je členem dobrovolného svazku obcí BENE-BUS se sídlem na Masarykově náměstí v Benešově.
Tento svazek vznikl v roce 2007 s cílem přispět k vytvoření a zdokonalení fungujícího systému veřejné osobní
dopravy a zajištění dopravní obslužnosti na území bývalého okresu Benešov. Hlavní aktivitou svazku je
jednání s dopravci za účelem zajištění optimalizace dopravní obslužnosti v dopravě autobusové a jednání
s orgány státní správy, samosprávy právnickými i fyzickými osobami za účelem zajištění předmětu činnosti.
(Středočeský kraj, 2016)
Město má také podíl ve společnosti Úpravna vody Želivka, a.s. se sídlem Praha 10 - Hostivař,
K Horkám 16/23, IČO: 26496224. Podíl akcií činí 0,5234 %.
Město Vlašim neuzavřelo partnerství s jinou obcí. Město je členem Svazu měst a obcí České republiky.
Ve městě Vlašim jsou občanům k dispozici dva správní úřady. Jedná se o detašované pracoviště Úřadu práce
Benešov a Finanční úřad.

10. DOTACE A PROJEKTY Z POSLEDNÍCH LET
Město Vlašim je velmi úspěšné v čerpání dotačních prostředků z národních zdrojů i z Evropské Unie. Od roku
2002 se podařilo na dotacích získat téměř 800 milionů korun, díky nimž byla realizována celá řada projektů
zlepšující životní podmínky ve městě. Projekty pro městské zeleně jsou uvedeny v kapitole týkající se
životního prostředí.
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Tabulka 54: Hlavní projekty realizované ve Vlašimi v letech 2002-2014 z dotačních i vlastních zdrojů

Investiční akce

Rok realizace

Celkové
náklady

Žadatel

Dotační titul/zdroj

Výše
dotace

Rekonstrukce nádraží
Rekonstrukce domu sourozenců
Roškotových
Nová hřiště (město a MŠ) - Norské
fondy
Rekonstrukce městského
koupaliště Na Lukách
Obnova historického centra města
Volnočasové centrum pro děti a
mládež ve Vlašimi (MěDDM)
Rekonstrukce ZŠ Vorlina
Most přes Blanici (kamenný)
Hřbitov - smuteční obřadní síň a
kolumbária
Revitalizace přítoků rybníků
Chocholouš, Domašín a Vorlinská
nádrž, Rybník Bolina a kaskáda
rybníků v Březině
Rybník Chobot
Kamerový systém ve Vlašimi

2006 – 2008
2005 – 2006

44,7 mil.
10 mil.

Město Vlašim
Město Vlašim

SROP
SROP

33,5 mil.
9 mil.

2005 – 2006

13 mil.

Město Vlašim

Norské fondy

11,3 mil.

2007

26 mil.

Město Vlašim

Státní rozpočet

20 mil.

2008 – 2010
2008 – 2010

98 mil.
60 mil.

Město Vlašim
Město Vlašim

ROP Střední Čechy
ROP Střední Čechy

88 mil.
52 mil.

2009 – 2010
2007 - 2008
2005

57 mil.
20 mil.
7 mil.

Město Vlašim
Město Vlašim
Město Vlašim

OPŽP 2007 - 2013
Státní rozpočet
Vlastní rozpočet

26 mil.
10 mil.
Bez dotace

2016 - 2013

15 mil.

Město Vlašim

OPŽP 2007 - 2013

12 mil.

2009
2006 - 2009

1 mil.
3,1 mil.

Město Vlašim
Město Vlašim

1 mil.
2,6 mil.

Církevní stavby – kostely ve
Vlašimi, Loreta

2020 - 2014

3 mil.

Město Vlašim

Poliklinika, její nádvoří a záchranná
služba
Investice v zámeckém parku stavby, výsadby, přír. prvky,
infrastruktura
Kulturní dům Blaník
Výstavba nové MŠ na Vorlině
Zlepšení vodohospodářské
infrastruktury – Domašín
Zlepšení vodohospodářské
infrastruktury - Bolina, Bolinka
Nové fotbalové hřiště s umělým
povrchem v areálu Na Lukách
Hvězdárna Vlašim
Výstavba zimního stadionu
Zateplení ZŠ Sídliště, výměna oken,
topné soustavy, šatny, vybavení
Zateplení a výměn oken na nové
poliklinice
Zateplení DPS, výměna oken
Obnova veřejné zeleně ve Vlašimi
I. – III. etapa
Atletická dráha

2002 - 2014

3 mil.

Město Vlašim

MŽP
Ministerstvo
vnitra
Dotace
Ministerstva
kultury
Vlastní rozpočet

2005 – 2014

60 mil.

Město Vlašim

SROP, ROP, OPŽP

50 mil.

2010 - 2014
2010 - 2011
2012 - 2014

5 mil.
30 mil.
155 mil.

Město Vlašim
Město Vlašim
Město Vlašim

Vlastní rozpočet
ROP
OPŽP

Bez dotace
20 mil.
110 mil.

2013 - 2014

90 mil.

Město Vlašim

MZe

75 mil.

2011

20 mil.

FC Graffin

MŠMT

15 mil.

2010 - 2011
2013
2014

0,5 mil.
100 mil.
27 mil.

VAS, o. p. s.
Město Vlašim
Město Vlašim

0,4 mil.
35 mil.
8,4 mil.

2014 - 2015

6 mil.

Město Vlašim

MAS Posázaví
Státní rozpočet
OPŽP
Vlastní zdroje
Vlastní rozpočet

2014 - 2015
2013 - 2014

4,3 mil.
9 mil.

Město Vlašim
Město Vlašim

OPŽP
OPŽP

2,7 mil.
6,6 mil.

2011 – 2012

14 mil.

TJ Spartak

MŠMT

10 mil.

2 mil.

Bez dotace

Bez dotace
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Investiční akce

Rok realizace

Žadatel

Dotační titul/zdroj

2014

Celkové
náklady
80 mil.

Povodí Vltavy

OPŽP

Výše
dotace
85 %

Blanice, turistické a protipovod.
prvky (Povodí Vltavy)
Rekonstrukce centrálního
zásobování teplem

2013 - 2014

90 mil.

DALKIA

MPO

30 mil.

Zámek
Rekonstrukce objektu Technických
služeb
Výtah, komunikace, parkoviště u
DPS
Zateplení, okna – budova SDH a
Vlašimských lesů
Náměstí Domašín

2006 - 2010
2002 – 2014

10 mil.
5 mil.

Město Vlašim
TS Vlašim

Vlastní rozpočet
Vlastní rozpočet

Bez dotace
Bez dotace

2014

3 mil.

Město Vlašim

Vlastní rozpočet

Bez dotace

2014

1 mil.

Město Vlašim

Vlastní rozpočet

Bez dotace

2013 - 2015

3 mil.

Město Vlašim

Vlastní rozpočet
Bez dotace
Zdroj: Město Vlašim
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STRATEGICKÁ ČÁST
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11. SWOT ANALÝZA
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

☺ Město je umístěno v dobré vzdálenosti od D1
☺ Dobrá dopravní obslužnost i spolupráce v rámci městské hromadné dopravy
i hromadné dopravy mimo město
☺ Existuje vnitrostátní letiště (směrem na Radošovice)
☺ Fungující železnice (Trhový Štěpánov-Vlašim-Benešov)
☺ Ve městě funguje ZŠ Vlašim Březinská – je třeba ji zachovat
☺ Ve městě existují alternativní směry výuky základního školství - třída
Montessori v MŠ Vorlina a třídy na ZŠ Sídliště
☺ Budovy mateřských a základních škol jsou relativně investičně zajištěné
☺ Ve městě existuje skupina aktivních rodičů ochotných podílet se na reformě
školství a vzdělávat se
☺ Kapacita škol i školek je dle současné legislativy odpovídající počtu žáků
☺ Školy i školní jídelny se zapojují do projektů z dotací – využívají dotační
možnosti
☺ Ve městě fungují volnočasové a vzdělávací instituce - Městský dům dětí a
mládeže (Domeček), Městská knihovna Vlašim, Základní umělecká škola
Vlašim, Spolkový dům Vlašim, Podblanické ekocentrum ČSOP
☺ Ve městě fungují „dětské skupiny“ a hlídání dětí do 3 let - Centrum denní
péče RC Světýlka (budova MŠ Vorlina), dětská skupina i pro starší děti při
Diakonii ČCE
☺ Existuje široká nabídka kulturních, volnočasových a sportovních aktivit
včetně zázemí
☺ Ve městě funguje pospolitost – je zde množství aktivních, tvořivých a
inspirativních lidí se zájmem o veřejnou činnost
☺ Ve městě je pestrý spolkový život, také podpořený existencí fungujícího
Spolkového domu

 Složitá je dopravně bezpečnostní situace u školských zařízení
 Je citelný nedostatek parkovacích míst ve městě
 Špatný je stav dopravní infrastruktury ve vlastnictví kraje (krajské
komunikace), včetně napojení města na D1
 Špatný je stav vybraných místních komunikací a chodníků
 Chybí chodníky v určitých částech města a jeho sídlech
 Stávající přechody pro chodce jsou ve špatném (dokonce i
nenormovaném) stavu
 Existují části města přetížené dopravou – zejména centrum města,
Navrátilova ulice
 Citelně chybí komplexní dopravní hřiště se zázemím
 Jsou nedořešeny majetkoprávní vztahy pozemků pod letištěm (65 %
vyřešeno, zbytek v jednání)
 Je nedostatek potřebných odborníků v oblasti školství – asistenti
pedagoga, školní psycholog
 Existuje velká skupina pasivních rodičů, nespolupracujících;
spoléhající, že za ně škola vyřeší výchovu dětí
 Nejsou vytvořeny vhodné podmínky pro integraci žáků se speciálními
potřebami do klasických ZŠ (nutné plánovat bezbariérovost budov a
další zázemí)
 Potřebná je modernizace vybavení škol
 Pedagogicko-psychologická poradna má nedostatečnou personální
kapacitu i nevhodné prostorové zázemí
 Chybí možnost ubytovat větší skupinu (autobus)
 Nedostatečné značení nejen turistických cílů ve městě a okolí – chybí
dopravní značení (hnědé značky), chybí informační značení pro
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☺ V rámci komunity dochází k dobrému předávání informací – městský
zpravodaj, městské vývěsky, web, kalendář akcí provozovaný ČSOP Vlašim
☺ Území města je součástí regionu Místní akční skupiny Blaník
☺ Existuje zde řada unikátních turistických cílů - Hvězdárna ve Vlašimi, zámek a
park Vlašim, Muzeum Podblanicka - expozice střelectví, paraZOO
☺ V území je vytvořena síť cyklotras s doprovodnou propagací a infrastrukturou
☺ Město je součástí regionálních a nadregionálních projektů turistického ruchu
– Kraj blanických rytířů – turistická oblast, Národní geopark Kraj blanických
rytířů
☺ Zámecký park a tok řeky Blanice jsou součástí systému Natura 2000
☺ Ve městě je dostatečné množství zeleně, o kterou je dobře pečováno (TS
Vlašim, ČSOP, další společnosti)
☺ Systém nakládání s odpady včetně separace odpadů funguje dobře
☺ Ve městě existuje rozmanité spektrum poskytovatelů sociálních služeb
(Diakonie ČCE- středisko střední Čechy, Charita Vlašim, Domov ve Vlašimi, p.
s. s., Pečovatelská služba okresu Benešov)
☺ Vlašimským občanům poskytuje hospicovou péči Hospic Dobrého pastýře
v Čerčanech (město na činnost přispívá)
☺ Dobrá je spolupráce poskytovatelů sociálních služeb s odborem sociálním a
zdravotním Městského úřadu Vlašim i mezi poskytovateli navzájem a
samotným městem (spolupráce, komunikace, financování, správní
záležitosti)
☺ Město má ve vlastnictví DPS i bezbariérové byty
☺ Ve městě není a nikdy nebyla sociálně vyloučená lokalita
☺ Ve městě je nízká nezaměstnanost i kriminalita
☺ Ve Vlašimi sídlí složky integrovaného záchranného systému
☺ Město využívá dotačních titulů a dalších vnějších finančních zdrojů pro
údržbu, opravu, či výstavbu obecního majetku nebo veřejných prostranství
☺ Město patří v čerpání evropských dotací mezi jedno z nejúspěšnějších v ČR
(disponuje lidskými zdroji a zkušenostmi při čerpání dotací, vč. spolupráce

návštěvníky města; koncepce této infrastruktury není jednotná
 Nedostatečná je informovanost obyvatel o péči o městskou zeleň
(kácení/výsadby)
 Lidé nemají dostatečný zájem o veřejná prostranství a sdílené
prostory – zejména se nepodílí dostatečně na snaze o udržení
pořádku
 Nedostatečná je infrastruktura polních a lesních cest, krajina není
dostatečně prostupná
 Ve městě jsou povolené zdroje znečištění ovzduší lokálního i
regionálního charakteru
 Chybí vybrané sociální služby: nízkoprahové zařízení pro děti a
mládež, adiktologické služby, sociálně aktivizační služba pro rodiny
s dětmi – sanace rodiny, denní stacionář pro seniory
 Špatná dostupnost LDN – Benešov, Ledeč (mimo ORP Vlašim)
 Chybí chráněné bydlení navazující na azylové, sociální byty
(malometrážní) a přestupní bydlení pro sociálně slabé a osoby se
zdravotním postižením
 Město vlastní řadu nevyužívaných budov (Husův dům, bývalá
Poliklinika na Husově náměstí, bývalé tepelné výměníky, škola
Domašín, Hájenka Bruk)
 Chybí vodovod v osadách Nesperská Lhota, Hrazená Lhota
 Voda ve studních není kvalitní
 Průmyslová zóna je technicky nepřipravená (chybí přípojky a základní
infrastruktura – komunikace)
 Město má na většině území jednotkovou kanalizaci, tedy do jedné
sítě jde dešťová i splašková voda, z toho vyplývá problém s balastní
vodou při deštích, zahlcování ČOV a nemožnost jímání a využívání
dešťové vody jako užitkové
 Elektronizace státní správy je pomalá – zejména chybí kapacitní
mapový portál
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s partnery v území)
☺ Průběžně je budována a opravována technická infrastruktura – ČOV,
přivaděč a napojení na UVŽ, vodovod, plynofikace
☺ Územní plán je zpracován aktuálně dle nového stavebního zákona a
průběžně aktualizován změnami
☺ Ve městě je průmyslová zóna definována územním plánem s možností
rozvoje
☺ Ve městě jsou velcí stabilní zaměstnavatelé - zejména Sellier & Bellot, a. s.,
Prádelna Kyselý, a. s., společnosti zabývající se balící technikou
☺ Neexistují ekologicky problematické brownfields ve vlastnictví města,
v celém městě je takovým brownfieldem pouze bývalý zimní stadion ve
vlastnictví TJ Spartak
PŘÍLEŽITOSTI

 Některé sociální služby mají nedostatečné zázemí zejména pro
terénní práci

 Investice do řešení problémů dopravních komunikací ve správě
Středočeského kraje
 Možnosti realizace DVPP (dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků)
ze strany jiných orgánů
 Vznik zázemí pro dospělé absolventy ZŠ Březinská – následná péče
v pracovním a jiném uplatnění
 Realizace MAP - Místního akčního plánu vzdělávání
 Řešení prostorového zázemí pro Základní uměleckou školu (zřizovatel
Středočeský kraj) – ideálně koncentrace výuky do jedné budovy
 Změna způsobu financování škol ze strany státu – zrušení principu normativu
na žáka
 Optimalizace nabídky oborů středních škol ve městě
 Další podpora, výchova a motivace dětí a mládeže ke spolkové, kulturní a
zájmové činnosti
 Podpora tvorby mezigeneračních vztahů, vzájemného předávání zkušeností
 Podpora akcí zaměřených na specifické cílové skupiny (hendikepovaní,




HROZBY










Přetahování se škol v regionu o žáky
Snížení spojů veřejné dopravy (špatně nastavené nové licenční
smlouvy od Středočeského kraje od r. 2019)
Sílící trend odchodu dětí ze ZŠ na víceleté gymnázium - vliv na úroveň
i kvalitu zůstavších tříd
Nedostatečná mediální, ekologická výchova a také výchova zdravého
životního stylu v rodinách
Nízký status učitelů a s tím související přístup rodičů k učitelům
Nedostatek financí ve školství
Malé zapojení mladé generace do kulturního a společenského života
města – chybějící motivace, chybějící „leadeři“ - vůdčí osobnosti
Malé zapojení podnikatelů do propagace a aktivit v cestovním ruchu
celkově
Rostoucí „byrokratická“ náročnost spojená s pořádáním veřejných a
spolkových akcí všeho druhu
Pokles návštěvnosti akcí obecně – tj. nezájem na straně návštěvníků
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senioři, rodiny s dětmi, edukační aktivity pro školy)
 Podpora rozvoje šetrného cestovního ruchu (např. turistické kroužky při
rodinných centrech, školách, klubech seniorů) a cykloturistiky
 Podpora zájmu návštěvníků města o místní a regionální produkty a služby
 Synergie poskytovatelů služeb v ČR – společné vstupenky, atp.
 Urychlená realizace komplexních pozemkových úprav
 Zadržování povrchové vody v krajině prostřednictvím vhodných opatření,
např. odbahňování rybníků, budování nových nádrží včetně jímek, tůní a
poldrů
 Efektivní využívání užitkových vod a dalších zdrojů vody v krajině
 Zadržování dešťových vod v krajině prostřednictvím odbahňování rybníků,
budování nových nádrží včetně jímek, tůní a poldrů
 Rozšíření centrálního zásobování teplem a tím snížení počtu lokálních
topenišť
 Realizace prvků ÚSES
 Změna systému osvětlení, snížení světelného smogu
 Podpora dobrovolnictví
 Aktualizace komunitního plánu poskytování sociálních služeb
 Organizování setkání poskytovatelů sociálních služeb
 Větší podpora absolventů při uplatnění na trhu práce
 Podpora částečných úvazků pro matky s dětmi a další znevýhodněné skupiny
obyvatel (podpora ÚP)
 Zavedení legislativní povinnosti sladit místo podnikání a provozování
podnikání (eliminace odvádění daní v jiném městě než je skutečné místo
podnikání)
 Nové využití bývalého zimního stadionu v parku (vlastnictví TJ Spartak)
Detailní SWOT analýzy jednotlivých dílčích oblastí jsou uvedeny v příloze.
















Nedostatek financí na koncepční péči o hmotné a nehmotné kulturní
dědictví
Vzrůstající technologická a finanční náročnost údržby infrastruktury
Vzrůstající finanční náročnost realizovat aktivity pro děti a mládež
Nedostatečné zdroje vody
Ohrožení zdrojů vody v krajině
Narůstání eroze, úbytek volné půdy – zvlášť zemědělské, neuvážlivý
zábor ZPF
Extrémní výkyvy počasí – vichřice, povodně působící škody na
majetku
Rostoucí kriminalita související s výrobou, distribucí a užíváním
návykových látek
Stárnutí populace
Rostoucí nezaměstnanost
Nedostatek finančních prostředků na investice z rozpočtu
města(např. změna rozpočtového určení daní, výkyvy výběru daní,
atp.)
Chátrající bývalý zimní stadion – nedořešení ekologické hrozby –
čpavek
Vylidňování centra/nárůst trendu stěhování se obyvatel na periferii –
trend tzv. urban sprawl
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12. VIZE – MĚSTO VLAŠIM V ROCE 2025
Město Vlašim roku 2025 je dobrým místem pro život s velmi dobrou technickou i dopravní infrastrukturou
a bezpečným prostředím. Cestovní ruch je na vzestupu, stále zkvalitňován pořádáním tradičních akcí
i organizováním nových. Kulturní a společenský život je pestrý. Vytváří se dobré podmínky pro podnikání,
které se neustále rozvíjí. Kvalita života občanů města se zlepšuje i díky spolupráci města s organizacemi
zajišťujícími občanům města vzdělání, sociální služby i volnočasové aktivity. Město je čisté a vyniká velmi
dobrým stavem životního prostření propojeným s okolní krajinou i díky vlašimskému zámeckému parku,
který je stále udržován ve výborném stavu. Dostupnost dálnice D1 je díky dopravním investicím lepší
a i proto může město dál efektivně využívat svou vhodnou polohu vůči hlavnímu městu Praze a být stále
přitažlivějším místem k žití i návštěvě.

13. STRATEGIE V JEDNOTLIVÝCH KLÍČOVÝCH OBLASTECH
Přiřazení aktivit Programu rozvoje města Vlašimi k dotačním titulům je pouze indikativní. Každý dotační titul
má svá specifická pravidla. Každá aktivita se musí posuzovat v jejím detailu. Dotační tituly probíhají procesy
změn. Řada detailních informací je předmětem až konkrétních projektových záměrů a dokumentací. Tyto
detaily nejsou známy v procesu zpracování tohoto strategického dokumentu. Přiřazení k dotačním titulům
je zmíněno pouze u vybraných aktivit a vybraných dotačních titulů. Navíc pouze tam, kde se předpokládá
významnější shoda aktivity se zaměřením vybraného dotačního titulu. Výčet dotačních možností není
vyčerpávající. Zejména národní dotační tituly a dotace Středočeského kraje nejsou zpravidla programovány
na víceleté období.
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13.1. Klíčová oblast: doprava
Výchozí situace oblasti DOPRAVY
Oblast DOPRAVY je v současné době vnímána jako jedna z nejproblematičtějších ve městě. Je třeba realizovat řadu často finančně velmi nákladných investičních akcí,
z nichž však ty nejzásadnější - obchvat - kruhové objezdy - jsou v gesci Krajského úřadu Středočeského kraje. Město Vlašim na nich může pouze spolupracovat a podílet se
dílčími investicemi (na městském majetku). Kontinuálně je potřeba opravovat místní komunikace a doprovodnou infrastrukturu včetně veřejného osvětlení a chodníků.
Řada přechodů pro chodce i ve vlastnictví města v současné době nesplňuje normativy. Nádraží ve Vlašimi prošlo v roce 2005/06 rekonstrukcí a poskytuje vhodné zázemí
pro autobusovou i železniční dopravu, včetně veřejného WC a internetové studovny s informačním centrem. Město je zapojeno v systému SID s návazností na PID.
V současné době mezi Benešovem a Vlašimi projíždí 13 linek (z toho 9 dotovaných v rámci SID a 4 komerční linky). Denně nádražím projíždí více než 250 autobusů
(PO–PÁ, o víkendech je provoz menší). Veřejnými dopravci působícími ve městě jsou: ČSAD Benešov, a.s.; ARRIVA PRAHA, s. r.o.; ICOM transport, H. F. TOUR, s. r. o.
(poslední jmenovaná společnost provozuje linky pouze o víkendech a tím doplňuje služby a reaguje na poptávku obyvatel). Co se týče další infrastruktury, stav zastávek ve
městě je uspokojivý – zastávky jsou průběžně renovovány, případně vyměňovány. Větší rekonstrukci zastávky je nutné plánovat například u LTD. Špatná je dopravně
bezpečností situace u základních škol. Ve městě chybí dopravní hřiště. Na území města je zřízených osm oficiálních parkovišť (421 parkovacích míst z toho 15 vyhrazených
pro ZTP). Městem vede 5 cyklistických tras, které slouží zejména k rekreačním účelům. Využívány jsou pro tyto účely silnice II. a III. třídy, které nejsou pro tento typ využití
zcela upraveny a mohou být pro pěší i cyklisty nebezpečné, a to i s ohledem na chybějící samostatné pásy a jízdní pruhy.

VIZE DOPRAVY ve Vlašimi v roce 2025
Je dobudován obchvat města (Lidická ulice směrem na Čechtice, Jinošov, Kondrac), který je také vhodným napojením na D1. V problémových částech města byly
vybudovány kruhové objezdy - tedy zejména v lokalitě U Kozla včetně sjezdu k novému zimnímu stadionu, u Benziny, u kolejí, při výjezdu z Palackého nám. Doprava se
zklidnila a ubylo počtu dopravních nehod. Území extravilánu je prostupné díky vhodné realizaci polních cest, cyklostezek a stezek pro pěší ve vhodných lokalitách. Spádové
osady a nejbližší obce u frekventovaných silnic (Pavlovice, Bolinka, Červený dvůr a Hvězdárna v úseku Vlašim - Modrá kaplička, Domašín – nádraží) jsou s městem
propojené stezkami pro pěší a cyklisty. Ve městě je možnost jezdit na in-line bruslích. Děti, dospívající i dospělí mohou své dovednosti v oblasti dopravy trénovat na
dopravním hřišti vybudovaném v areálu Na Lukách. Všechny přechody jsou bezpečné a odpovídají požadovaným normám. Město má svůj jednotný dopravně-informační
systém. Na všech vjezdech do města (i sídel) jsou umístěny prvky zajišťující zpomalení a bezpečný vjezd do sídel (tzv. šikana). V centrálních částech města a přilehlých
sídlech je (všude tam, kde je to vhodné) vyznačena zóna 20 km/hod - pěší/obytná, případně zóna 30 km/hod. V rámci města je zajištěn dostatek parkovacích míst různého
typu (P+R, K+R, B+R, P+G, odstavná parkoviště, atp.). Je vybudován parkovací dům v lokalitě pod Varšavanem, případně další menší „parkovací domy“/garáže. Jsou
vytvořena a značena doplňková parkoviště – řidiči jsou vhodně usměrňováni k parkování. Systém placeného parkování funguje a umožňuje lidem bezproblémově najít
parkování pro denní potřebu v centru města. Spolupráce v rámci sdružení BENE-BUS funguje. Město je zapojeno v systému SID (případně jeho obdobou) s návazností na
PID. Do města je navázán dostatečný počet spojů hromadné - autobusové i železniční dopravy. Zázemí pro cestující na nádraží je funkční a nabízí dostatečný komfort.
Město stále vlastní Technické služby, s. r. o., které se starají o údržbu městských komunikací, část městské zeleně, čistotu města, odpadové hospodářství, veřejné osvětlení,
hřbitovnictví, zimní údržbu, provoz veřejných WC, vč. péče o provoz nádražní budovy.
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Strategický cíl v oblasti DOPRAVY
Cílem je prostřednictvím konkrétních projektů a aktivit zlepšit dopravní situaci a stav dopravy v klidu ve městě, tedy učinit město z pohledu dopravy bezpečnější a zlepšit
infrastrukturu pro motorovou, cyklistickou i pěší dopravu. K bezpečnější dopravě budeme směřovat zejména díky opatřením v okolí školských zařízení, preventivní činností
v oblasti dopravy včetně realizace dopravního hřiště, odklonu dopravy z centra města i realizací konkrétních dopravně bezpečnostních prvků. Zlepšit chceme
infranstrukturu pro chodce, cyklisty i motorová vozidla, a to prostřednictvím údržby a budování místních komunikací, chodníků, cyklistických i pěších tras. Vzhledem k
trendu omezování osobní dopravy bude město podporovat městskou hromadnou dopravu, zázemí veřejné dopravy i meziobecní spolupráci v oblasti dopravy.

Indikativní dotační tituly programovacího období 2014-2020
Zkratka
Název opatření/cíle
Typy, příklady opatření
Zdroj, odkaz
SC 1.2 (IROP) Zvýšení podílu
Zvyšování bezpečnosti dopravy, např. bezbariérový přístup do IROP - http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/FondyBEZPEČNOST
udržitelných forem
zastávek, zvuková i jiná signalizace pro nevidomé,
EU/2014-2020/Operacni-programy/Integrovanydopravy
regionalni-operacni-program
přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám
s omezenou pohyblivostí
SC 1.2 (IROP ) TERMINÁLY

Zvýšení podílu
udržitelných forem
dopravy

Výstavba a modernizace přestupních terminálů, souvisejících
záchytných parkovišť a parkovacích domů např. systém P+R,
K+R, zázemí pro VHD

IROP - http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/FondyEU/2014-2020/Operacni-programy/Integrovanyregionalni-operacni-program

SC 1.1 (IROP) –
REKONSTRUKCE,
MODERNIZACE ČI
VÝSTAVBA
REGIONÁLNÍ
SILNIČNÍ DOPRAVNÍ
INFRASRUKTURY

Zvýšeni regionální mobility
prostřednictvím
modernizace a rozvoje sítí
regionální silniční
infrastruktury navazující
na síť TEN-T

Rekonstrukce, modernizace, popř. výstavba vybraných úseků
silnic II. třídy, budování obchvatů sídel a vybraných úseků III.
třídy, výstavba okružních křižovatek, které plní funkce silnic
vyšší třídy na vybrané regionální silniční síti s cílem zvýšit
konektivitu k síti TEN-T

IROP - http://www.strukturalni-

fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacniprogramy/Integrovany-regionalni-operacniprogram

Žadatelem může být pouze Středočeský kraj a komunikace
musí být zařazena do seznamu prioritních silnic.
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Specifické cíle

Opatření

D-1: Zajistit bezpečnost v dopravě D-1-1: Vytvořit bezpečné prostředí okolo škol, školek a dalších veřejných institucí
D-1-2: Podporovat preventivní činnost v oblasti dopravy
D-1-3: Zajistit plynulost dopravy, odklonit nákladní dopravu z centra, snížit intenzitu dopravy v centru obce
D-1-4: Budovat a rekonstruovat bezpečné přechody pro chodce a další bezpečnostní prvky v dopravě
D-1-5: Spolupracovat s Policií ČR na zajištění bezpečnosti dopravy
D-2: Podporovat cyklistickou
a pěší dopravu

D-2-1: Budovat a udržovat cyklotrasy, pěší i běžecké trasy

D-3: Vytvářet odpovídající zázemí
pro dopravu v klidu

D-3-1: Vytvářet dostatečný počet parkovacích míst a jiného zázemí pro parkování (garáže, parkovací dům)

D-4: Budovat infrastrukturu pro
silniční, motorovou a leteckou
dopravu

D-4-1: Opravovat a budovat pozemní komunikace v majetku města - vč. doprovodných prvků (mostky, lávky, atp.)

D-2-2: Budovat infrastrukturu pro pěší a cykloturistiku

D-4-2: Opravovat a budovat chodníky
D-4-3: Opravovat a budovat veřejné osvětlení
D-4-4: Obnovit provoz a dále rozvíjet vnitrostátní letiště

D-5: Podporovat veřejnou
dopravu

D-5-1: Podporovat vznik a péči o zázemí pro veřejnou dopravu
D-5-2: Podporovat (meziobecní) spolupráci v oblasti dopravy, udržet dostatek spojů veřejné dopravy
D-5-3: Podporovat kvalitní zajištění fungování městské hromadné dopravy

D-6: Budovat dopravní značení

D-6-1: Podporovat rozšíření informačních tabulí pro turisty a návštěvníky
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Vazba na
opatření

Aktivita

Realizace Realizace Odpovědnost
od (vč.
do
PD)

Odhadované
náklady

Zdroj
financování

Indikativní dotační titul
období 2014/2020

Prioritní osa č. 1:
D-3-1

Realizovat stavbu parkovacího domu v lokalitě pod
Varšavanem s kapacitou až 400 parkovacích míst

2016

2025

Město Vlašim

100 000 000,-

Dotace
Vlastní zdroje

SC 1.2 (IROP ) - TERMINÁLY

D-1-3

Spolupracovat na dokončení obchvatu Vlašimi
(směrem od Kondrace)

2016

2025

Středočeský kraj
Město Vlašim

100 000 000,4 000 000,-

Středočeský kraj
Vlastní zdroje
částečně

D-1-3

Řešit uspořádání a rekonstrukci Navrátilovy ulice
2016
(parkování, omezení rychlosti, oprava osvětlení,
komplexní řešení dopravní a bezpečnostní situace;
prověřit možnosti změny organizace dopravy (př. systém
jednosměrek)
Opravit/zbudovat chodník na hřbitov (než bude
2017
realizován projekt „narovnání“ silnice na Pavlovice, jehož
je nový chodník součástí)
Realizovat stavbu záchytných parkovišť mimo centrum
2016
města (př. v lokalitě u čističky odpadních vod, u centrální
kotelny (za kolejemi), ve Velíšské ulici) – různé typy dle
lokality – P+R, B+R, P+G a další dle přístupu a typu
dopravního prostředku

2020

Město Vlašim

15 000 000,-

Vlastní zdroj
Dotace

SC 1.1 (IROP)
Pouze s vazbou na TEN-T
Rekonstrukce, modernizace
či výstavba silnic
Pokud bude součástí
rozsáhlejšího projektu, pak
SC 1.2 (IROP) BEZPEČNOST

2020

Město Vlašim

1 000 000,-

Vlastní zdroje

SC 1.2 (IROP) BEZPEČNOST

2025

Město Vlašim

Dle potřeby

Vlastní zdroje
Dotace

SC 1.2 (IROP) - TERMINÁLY

D-4-2

D-3-1
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Vazba na
opatření

Aktivita

Realizace Realizace Odpovědnost
od (vč.
do
PD)

Odhadované
náklady

Zdroj
financování

Indikativní dotační titul
období 2014/2020

Prioritní osa č. 1:
D-1-4

Podporovat realizaci projektu a realizovat související akce 2017
města – narovnání výjezdu z města na Pavlovice (jedná se
o řešení „otevření“ se města v této části, souvisí
s průmyslovou zónou a její dostupností)

2025

Středočeský kraj
Město Vlašim

D-1-4

Doplnit na přechody prvky zajišťující bezpečnost pro
znevýhodněné skupiny (vodící čáry, atp.)
Nasvítit přechody pro chodce, kde tento prvek chybí
(například v ul. Benešovské u ZŠ Březinská, ulice Lidická
na více místech - u Ballatých, u „Budvaru“ (Vrtule); ul.
Blanická - u pošty, atp.)
Instalovat na vstupech do města zpomalovací
bezpečnostní prvky – tzv. vstupní "brány"
Zajistit dostatečný počet parkovacích míst u škol
(zejména pro personál - dlouhodobě, krátkodobě pro
rodiče)
Opravovat chodníky v lokalitě Vorlina

2016

2025

Město Vlašim

2016

2025

Město Vlašim

2016

2025

2016

D-1-4

D-1-4
D-3-1

D-4-2
D-5-1

80 000 000,Středočeský kraj
12 000 000,Dotace
(chodník,
zastávky,
osvětlení, opěrná
zeď)
Dle potřeby
Vlastní zdroje
Dotace
Dle potřeby
Vlastní zdroje
Dotace

SC 1.1 (IROP)
Pouze s vazbou na TEN-TRekonstrukce, modernizace
či výstavba silnic

Město Vlašim

Dle potřeby

SC 1.2 (IROP) - BEZPEČNOST

2025

Město Vlašim

Dle potřeby

Vlastní zdroje
Dotace
Vlastní zdroje

2016

2025

Město Vlašim

Dle potřeby

Vlastní zdroje

Řešit provozování nádražní budovy v dalších letech (tj. po 2016
skončení smlouvy z projektu SROP) - udržet stávající
standard - veřejné WC + IC + studovna, jednat o
financování provozních nákladů ČD a autobusovými
dopravci

2025

Město Vlašim
Dle dohody
ČD, SŽDC (Správa
železniční a
dopravní cesty)
Provozovatelé
hromadné dopravy

SC 1.2 (IROP) - BEZPEČNOST
SC 1.2 (IROP) - BEZPEČNOST

Pokud bude součástí
rozsáhlejšího projektu, pak
SC 1.2 (IROP) - BEZPEČNOST

Vlastní zdroje
Příspěvky
ostatních
provozovatelů
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Vazba na Aktivita
opatření

Realizace od (včetně Realizace do Odpovědnost
přípravy – PD apod.)

Odhadované
náklady

Zdroj
financování

Indikativní
dotační titul
období
2014/2020

Prioritní osa č. 2:
D-2-1

Udržovat již realizované cyklostezky - Vlašimskými
alejemi, a další

2015

2025

Technické služby 200 000,- Kč
s. r. o.
ročně

D-3-1

Řešit prostor u Gymnázia Vlašim včetně parkovácích
ploch

2017

2025

Město Vlašim

D-3-1

Realizovat stavby menších "parkovacích domů"/parkovišť 2016
případně v dalších lokalitách než pod Varšavanem (např. v
lokalitě Lidická - Prokopova; naproti poště namísto
bývalého výměníku)
Opravovat pozemní komunikace ve vlastnictví města v
2016
sídlech - Chobot, Polánka, Hrazená Lhota, Nesperská
Lhota, Znosim, Bolina, Bolinka, Domašín
Spolupracovat s KÚ při sjednávání hromadné dopravy
2016
(nové licenční smlouvy od roku 2019)

2025

Město Vlašim

2025

Město Vlašim

2025

Město Vlašim

Vlastní zdroje

Rozvíjet a podporovat provoz letiště Vlašim

2025

Město Vlašim

Vlastní zdroje

D-4-1

D-5-2

D-4-4

2017

Vlastní zdroje

300 000,-

Vlastní zdroje
Případně
příspěvek
Středočeského
kraje
Dle
Dotace
potřeby/projektů Vlastní zdroje

Dle potřeby

Vlastní zdroje
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SC 1.2 (IROP)
- TERMINÁLY

SEZNAM DALŠÍCH AKTIVIT
D-1-4 Instalovat retardéry a zpomalovače tam, kde je to vhodné školy, školky, vybrané místní komunikace (brát v potaz nutnost častých
oprav a komplikovanost údržby - př. prohrnování sněhu)
D-2-2 Ve městě instalovat stojany na kola (zejména při obecních
budovách)
D-4-1 Realizovat stavbu lávky (mostu) přes Blanici v lokalitě
u ČOV/Prádelna Kyselý
D-4-1 Budovat pozemní komunikace - v extravilánu - prostupnost
územím
D-1-3 Vybudovat kruhový objezd u Tesca a Kiku – ulice Okružní
a Lidická
D-1-3 Vybudovat kruhový objezd u Benziny – ulice Riegrova, Vlasákova
a Okružní
D-2-1 Stezku v "Alejce" (Vorlina) upravit, hledat napojení
na cyklostezku v návaznosti na dopravu do ZŠ Vorlina a centra města
D-2-1 Zjistit možnosti vybudování stezky podél železniční trati
D-2-2 Budovat zázemí pro pěší turistiku (lavičky, odpočívadla,
přístřešky, atp.)
D-3-1 Pokračovat v systému placeného parkování ve městě (tipovat
další lokality pro zpoplatnění)
D-4-1 Opravit komunikaci - ulice Riegrova od křižovatky U Kozla
k Benzině
D-4-1 Opravit komunikaci - ulice J. V. Sládka
D-4-1 Opravit komunikaci - ulice Hrubínova
D-4-1 Opravit komunikaci – ulice Ratajská
D-4-1 Opravit komunikaci – ulice Sokolská
D-4-1 Opravit komunikaci – ulice Spojovací

D-4-1 Opravit povrchy komunikací – lokalita na Spořilově
D-4-1 Opravit komunikaci – ulice Dobrovského - Sukova
D-4-1 Rekonstruovat v Domašíně chodník směrem na Benešov
D-4-3 Doplnění osvětlení ve městě (konkrétně světlo instalovat za
mostem přes řeku - směr k zimnímu stadionu Na Lukách, natipovat další
lokality)
D-4-3 Postupně realizovat obměnu a doplnění veřejného osvětlení za
úsporné zdroje bez světelného smogu
D-4-3 Doplnit osvětlení mezi vesnicemi Bolinka a Bolina
D-4-3 Doplnit osvětlení na parkovišti za Domem služeb
D-5-1 Opravit zastávku MHD - nová zastávka/přístřešek lokalita "jesle Velíšská"
D-5-1 Opravit zastávku MHD - zastávka u LTD
D-5-1 Opravit zastávku MHD – kontinuální obnova, kde je to vhodné
výměna zastávek
D-1-2 Podporovat dopravní výchovu na školách a školkách
D-1-2 Při realizaci vjezdových bran (bezpečnostní prvky) přihlížet na
průjezdové možnosti zemědělské techniky
D-1-3 Řešit dopravně bezpečností situaci na křižovatce v Domašíně
(ostrůvek, zastávky autobusů)
D-1-3 Doplnit dopravní značení + zpomalovací prvky na náměstí
v Domašíně (ulice vedoucí kolem "Radnice") a další chybějící značky
D-1-3 Řešení křižovatky + zastávky MHD – Sídliště Sever, napojení na
hlavní komunikaci ulice Divišovská
D-1-4 Omezit průjezd kamionů mezi obcemi Nesperská Lhota - Čelivo
ve spolupráci s obcí Postupice (jedná se o místní komunikaci)
D-1-4 Realizovat bezpečnostní prvek (mantinel, atp.) na rohu chodníku
u tvrze v Domašíně
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D-1-4 Obnovit přechod pro chodce v Domašíně směr Benešov - "horní
lokalita"
D-1-5 Řešit časté překračování rychlosti při průjezdu sídlem Domašín
D-4-1 Opravit komunikaci ke hřbitovu v Domašíně
D-4-2 Opravit chodník v Domašíně směrem ke hřbitovu
D-4-2 Opravit chodník u výjezdu z Domašína směr na Benešov
(výpadovka)
D-5-2 Podporovat sdružení BENE–BUS
D-4-1 I v dalších vhodných místech realizovat mostky/lávky přes řeku
Blanici
D-4-1 Vytvořit plán cestní sítě (zejm. ve vazbě na pozemkové úpravy,
zejména v lokalitě Domašín - cesty vedou "nikam")
D-3-1 Vyznačit - Parkovací místo pro ZTP u budovy MěÚ č. p. 302
D-3-1 Zřídit parkoviště za bývalým hřbitovem
D-3-1 V lokalitě Vorlina, pokud se týká parkování - držet princip
preferování parkování rezidentů na svých pozemcích
D-3-1 Řešit parkování v oblasti Sídliště Sever (zde je vazba na nutnost
nejdříve opravit kanalizaci, vodní řad)
D-5-2 V rámci SID prověřit možnosti častějšího zajíždění až k nemocnici
v Benešově

D-4-2 Zbudovat chodník na Hvězdárnu Vlašim
D- Upravit parkovací místo pro handicapované u vstupu do zámeckého
parku (překáží květináč ve výstupu z vozu)
D-5-2 Iniciovat diskusi (a dále) vznik speciálního dopravního spoje pro
svoz na mimoškolní aktivity - tj. kroužky dětí z okolí Vlašim
D-4-1 Opravit komunikaci směr Řimovice a přilehlé silnice - Jiráskova
ul., Československé armády
D-4-1 Opravit komunikaci - Vlašim–Velíš
D-4-2 Chodník od ul. Lidická k MŠ Kolonka (ulice Ke Spravedlnosti) není ve vlastnictví města, ale byl by potřeba opravit a odvodnit
D-4-4 Průběžně řešit další majetkové vypořádání (nákup, pronájem,
atp.) pozemků na letišti s cílem zajistit provoz letiště
D- 2-1 Zpracovat generel cestní sítě správního území včetně návrhů
nových cest
D-4-1 Opravovat a obnovovat polní a lesní cesty
D-6-2: Podporovat rozšíření systému "hnědých" cedulí pro
informovanost o turistických cílech
D-4-2 Vybudovat chodník v úseku Znosimská brána – Ul. Pod Tratí
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13.2. Klíčová oblast: školství
Výchozí situace v oblasti ŠKOLSTVÍ
Město Vlašim je zřizovatelem 2 základních škol (ZŠ Sídliště a ZŠ Vorlina) a 5 mateřských škol - MŠ Vorlina (s kapacitou 56 dětí), MŠ K Vodárně (52 dětí), MŠ
Domašín (27 dětí), MŠ Ke Spravedlnosti (100 dětí) a MŠ Velíšská (163 dětí). MŠ Velíšská je od školního roku 2009/2010 rozšířena o třídu Na Tenise. MŠ
Vorlina byla nově postavena v roce 2010 s pomocí dotace Evropské unie a zřizuje jednu třídu s pedagogikou Montessori. Ve šk. roce 2014/2015 byla
kapacita všech školek zcela naplněna. Počet odmítaných dětí ve věku nad 3 roky z Vlašimi a spádových obcí byl v letech 2014, 2015 nulový. Odmítnuty byly
děti s bydlištěm mimo Vlašim a děti mladší věku 3 let. Obě základní školy jsou dvoustupňové. Ve školním roce 2015/16 navštěvovalo ZŠ Vorlinu 582 žáků, ZŠ
Sídliště 517 žáků. Základní škola Vorlina je držitelem značky Rodiče vítáni - škola otevřená rodičům. Při ZŠ Sídliště fungují 2 třídy prvního stupně
s Montessori výukou (se zázemím ve školní družině) a škola je držitelem značky Aktivní škola. ZŠ Sídliště obdržela Zlatý certifikát za rozsáhlou péči
věnovanou hodnocení výsledků vlastní výchovně vzdělávací činnosti a certifikát Prověřená společnost. Od roku 2010 probíhá na ZŠ Sídliště projekt Hra na
školu - příprava dětí k zápisu, respektive budoucích prvňáčků. Základní školy mají každá 2 tělocvičny. Celkem je ve městě k dispozici 9 tělocvičen. Prostorově
dostatečné je i zázemí v okolí škol s možností využití volného pohybu žáků. Při MŠ i ZŠ ve Vlašimi fungují aktivně sdružení rodičů. Jsou to Unie rodičů při
Základní škole, Vlašim, Vorlina, z. s.; Spolek rodičů a přátel Základní školy Vlašim, Sídliště, z. s.; Montessori Sídliště; Bodlinka při MŠ Vorlina; u ostatních
školek fungují neformální sdružení rodičů. V posledních letech byly obě základní školy rekonstruovány. Došlo k výměně oken, kompletnímu zateplení budov
včetně rekonstrukce topných soustav (Sídliště - r. 2015; Vorlina - r. 2010). Potřebná je rekonstrukce rozvodů elektřiny a vody. Okolí škol je třeba
revitalizovat a doplnit prvky vně škol. Kapacity družin jsou zcela naplněné. ZŠ Sídliště se potýká s nedostatkem prostor pro potřebné navýšení kapacity
školní družiny. Problém vyplývá z nutnosti sdílení budovy družiny s Montessori třídami. O mimoškolní činnost a trávení volného času dětí se stará také
středisko volného času - Městský dům dětí a mládeže. Ten nabízel v roce 2015/2016 117 kroužků. Zázemí MěDDM je zcela nové z roku 2010 v budově
bývalé městské radnice. Zařízení služeb péče o děti do 3 let funguje při MŠ Vorlina s kapacitou 12 míst jako Centrum denní péče, které zajišťuje Rodinné
centrum Světýlka. Zřizování jeslových tříd u dalších školek bude řešeno podle zákonných povinností. V současné době jsou školy a školky poměrně dobře
vybavené. V některých chybí vybavení odborných učeben, je potřebná jejich rekonstrukce, inovace, modernizace. Ve městě jsou celkem 4 střední školy
zřizované Středočeským krajem: Gymnázium Vlašim, Obchodní akademie Vlašim, Střední průmyslová škola Vlašim, Komenského 41 a Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště Vlašim, Zámek 1. Dále ve městě působí Základní umělecká škola Vlašim zřizovaná Středočeským krajem (v šk. roce 2015/2016
s 591 žáky). ZUŠ nabízí výuku všech 4 uměleckých oborů (hudební, taneční, výtvarný, literárně-dramatický), ale potýká se s provozními problémy, které jsou
způsobeny výukou rozdělenou do 2 budov. V současné době hledá ZUŠ vhodnější zázemí pro výuku ideálně v rámci jedné budovy. V oblasti vzdělávání jsou
ve městě aktivní také další organizace - Městská knihovna Vlašim (v r. 2015 - počet pravidelných čtenářů - 2260 z toho 528 dětských čtenářů), Spolkový
dům, Podblanické ekocentrum ZO ČSOP Vlašim, Muzeum Podblanicka. Všechny školy ve městě mají možnost využívat sportovní areál Na Lukách (bruslení,
atletika, koupaliště, další využití dle dohody). Ve městě působí Základní škola Březinská zřizovaná Středočeským krajem (ve školním roce 2015/2016 s 51
žáky). Ve Vlašimi je zřízeno také odloučené pracoviště Pedagogicko-psychologické poradny Benešov v areálu Luční (SPŠ Vlašim), které má v současné době
nedostatečnou personální i prostorovou kapacitu. Zázemí je celkově nedostačující a hledá se řešení tohoto problému.
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VIZE OBLASTI ŠKOLSTVÍ ve Vlašimi v roce 2025
Ve městě jsou dostatečné kapacity pro předškolní i školní výuku. V této oblasti jsou respektovány zákonné povinnosti vč. nových prvků. Jsou
podporovány nové směry, přístupy a alternativní formy výuky. Nedostatečné kapacity pro výuku metodou Montessori byly vyřešeny
dostavbou ZŠ Sídliště, která optimalizovala prostorové uspořádání družiny, odborných učeben a Montessori tříd. Obě základní školy se díky
dotacím z EU fondů modernizovaly a kde to bylo potřeba, vytvořily se odborné učebny zaměřené na technické předměty, výuku cizích jazyků
a informatiku. Prostranství okolo škol bylo revitalizováno a doplněno o odpočinkové prvky, jako jsou altány, lavičky, drobné herní prvky,
kvízy, prvky zajišťující venkovní výuku atp. Okolo škol byla doplněna zeleň tam, kde to bylo vhodné a dříve se nepodařilo výsadbu či obnovu
realizovat. Při mateřských školách na základě poptávky rodičů vznikly "jeslové" třídy pro zajištění péče o děti do 3 let. Ve školách je příjemná
a harmonická atmosféra. Děti se do školy těší. Školy nabízí otevřenou, vstřícnou a věcnou komunikaci mezi školou - žákem - rodičem ve
vzájemném respektu, uznání a důvěře. Výsledkem působení škol, školek a dalších výchovně-vzdělávacích institucí jsou spokojené, zdravě
sebevědomé děti, připravené pro život s dobrou motivací a touhou po dalším vzdělání, sebevzdělání, smyslem pro kamarádství a vzájemnou
pomoc. Základní umělecká škola má nové zázemí, které jí umožňuje výuku všech oborů v jedné moderně vybavené budově. Pro děti je
připravováno zdravé a dostupné stravování v moderně vybavených školních jídelnách. Pedagogicko psychologická poradna má dostatek
personálních kapacit, a tedy možnost zajišťovat kvalitní a dostatečnou péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, k čemuž získala také
nové prostory a vybavení. Školní jídelna při ZŠ Sídliště má nové sociální zázemí pro potřeby strávníků.

Strategický cíl v oblasti ŠKOLSTVÍ
Hlavním cílem v oblasti školství je zajistit vhodné, bezpečné a příjemné zázemí pro kvalitní vzdělávání a podpořit městem zřízené organizace v
projektech, aktivitách a opatřeních, která přinesou za výsledek spokojenost na straně rodičů, dětí i budoucích zaměstnavatelů. Cílem
výchovně-vzdělávacího procesu je hlavně posílení zdravého sebevědomí dětí.
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Indikativní dotační tituly programovacího období 2014–2020
Zkratka
Název opatření/cíle
Typy, příklady opatření
SC 2. 4. (IROP) –
Zvýšení kvality a
Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání - podpora
INFRASTRUKTURA PRO
dostupnosti pro vzdělávání péče o děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol –
a celoživotní účení
PŘEDKOŠLNÍ A ZÁKLADNÍ
stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení; Podpora
VZDĚLÁVÁNÍ
infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách

Zdroj, odkaz
IROP - http://www.strukturalnifondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacniprogramy/Integrovany-regionalni-operacniprogram

SC. 3.1 (OP VVV) –
METODICKÁ, PEDAGOGICKO
– PSYCHOLOGICKÁ A
ASISTENČNÍ PODPORA
PEDAGOGICKÝM I DALŠÍM
PRACOVNÍKŮM A RODIČŮM
DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍCH
ZAŘÍZENÍCH

Zvýšení kvality
předškolního vzdělávání
včetně usnadnění
přechodu dětí na ZŠ

Personální podpora – školní asistent, školní speciální
pedagog, školní psycholog, sociální pedagog, chůva;
Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů v MŠ;
Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ – např. prevence
logopedických vad a problémů komunikačních schopností
u dětí v MŠ

OP VVV - http://www.msmt.cz/strukturalnifondy-1/text-op-vvv

SC 3.2 (OP VVV) – ZVÝŠENÍ
KVALITY A EFEKTIVNOSTI
SYSTÉMU PEDAGOGICKO –
PSYCHOLOGICKÉHO
PORADENSTVÍ

Zlepšení kvality vzdělávání
a výsledků žáků v klíčových
kompetencích

Personální podpora – školní asistent, školní speciální
pedagog, školní psycholog, sociální pedagog; Osobnostně
sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ; Extrakulikulární
rozvojové aktivity ZŠ; Spolupráce s rodiči žáků ZŠ

OP VVV – http://www.msmt.cz/strukturalnifondy-1/text-op-vvv

SC 3.3 (OP VVV) – MAP

Rozvoj systému
strategického řízení a
hodnocení kvality ve
vzdělávání

Tvorba Místních akčních plánů vzdělávání

OP VVV - http://www.msmt.cz/strukturalnifondy-1/text-op-vvv

129

Specifické cíle
ŠK - 1: Podporovat kvalitní výuku,
výchovu a zdravé stravování žáků

Opatření
ŠK-1-1: Podporovat aktivity a opatření škol pro začlenění žáků ohrožených školním neúspěchem či jinak znevýhodněných žáků při
zachování kvality výuky
ŠK-1-2: Podporovat zdravé stravování, zdravý životní styl a návyky studentů a žáků
ŠK-1-3: Podporovat projekty a opatření zaměřené na lepší uplatnění absolventů na trhu práce
ŠK-1-4: Podporovat inovativní a alternativní postupy ve výuce
ŠK-1-5: Podporovat vzdělávání pedagogů, realizaci mezinárodních výměnných pobytů, mobility žáků i pedagogů
ŠK-1-6: Podporovat vznik koncepčních a strategických dokumentů škol a dalších vzdělávacích institucí

ŠK - 2: Zlepšovat vzdělávací prostředí,
poskytovat kvalitní materiálně
technické vybavení a realizovat
opatření optimalizující financování
provozu vzdělávacích zařízení

ŠK-2-1: Rekonstruovat vzdělávací zařízení, případně realizovat vhodné dostavby, udržovat dobrý technický stav budov
a dalšího zázemí
ŠK-2-2: Realizovat vhodná opatření cílená na snižování provozních nákladů budov
ŠK-2-3: Budovat a modernizovat odborné učebny, dílny, laboratoře a sportoviště v souladu s požadavky na kvalitní, inovativní
a inkluzívní výuku
ŠK-2-4: Realizovat opatření pro využití venkovních prostor vzdělávacích zařízení
ŠK-2-5: Realizovat bezpečnostní prvky a opatření ve vzdělávacích zařízení a jejich okolí
ŠK-2-6: Podporovat investiční opatření pro usnadnění výuky a výchovy sociálně znevýhodněných nebo hendikepovaných žáků
a studentů – bezbariérovost
ŠK-2-7: Využívat vnější finanční zdroje pro výuku (dotace, atp.), hledat úsporná opatření a lepší organizaci při zajišťování provozu
a financování škol

ŠK - 3: Podporovat spolupráci
a vzájemnou informovanost v oblasti
školství, výchovy a vzdělávání

ŠK-3-1: Realizovat projekty a aktivity spolupráce škol, jejich zřizovatelů a dalších vzdělávacích institucí
ŠK-3-2: Podporovat spolupráci škol s rodinou
ŠK-3-3: Podporovat spolupráci s organizacemi s vazbou na oblast školství (př. sdružení rodičů)

ŠK - 4: Podporovat mimoškolní
ŠK-4-1: Podporovat vzdělávací zařízení v nabízení volnočasových či vzdělávacích aktivit pro různé cílové skupiny
aktivity, činnosti a funkce vzdělávacích
ŠK-4-2: Podporovat realizaci aktivit pro snadnější sladění pracovního a rodinného života
zařízení
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Vazba
opatření

na Aktivita

Realizace od (včetně Realizace
přípravy – PD apod.) DO

Odpovědnost

Odhadované
náklady

Zdroj
financování

Indikativní
dotační
titul
období
2014/2020

Zpracovávat rozvojové plány škol včetně podpory dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků (př. Místní akční plán
rozvoje vzdělávání ORP Vlašim)
Realizovat stavební úpravy při ZŠ Sídliště (řešení prostor
školní družiny vč. samostatného vchod) vybudování WC pro
jídelnu, stavební úpravy zahradního altánu
Zajistit školního psychologa nebo rozšíření kapacity
pedagogicko-psychologické poradny; tj. zajistit dostupnou
péči pro děti a mladistvé
Podpořit sdílení školních a mimoškolních profesí, vč. snahy
o optimalizaci nepedagogických činností pro ZŠ, MŠ,
neziskové organizace (př. společný školník, účetní, atp.)

2016

2025

Město Vlašim

4 000 000,-

Dotace

SC 3. 3. (OP VVV)

2016

2025

Město Vlašim
ZŠ Sídliště

5 000 000,-

Dotace

SC 2. 4. (IROP)

2016

2025

Není určeno

Dotace

SC 3. 1. (OP VVV)
SC 3. 2. (OP VVV)

2016

2025

Není určeno

Vlastní zdroje

ŠK-1-1

Podporovat zajištění asistentů pedagogů vč. zázemí

2016

2025

Není určeno

Dotace

ŠK-3-1

Hledat novou budovu pro ZUŠ s cílem centralizace oborů (tj. 2016
hledat možnosti sloučení do jedné budovy)
Vytvořit sociální zázemí (WC, umývárna) pro strávníky jídelny 2016
- ZŠ Vorlina
ZŠ Vorlina provést rekonstrukci elektro a vodo instalace
2017

2025

Město Vlašim
ZŠ, MŠ,
Středočeský kraj
Město Vlašim ZŠ,
MŠ, příspěvkové a
městem zřízené
organizace
Město Vlašim
ZŠ, MŠ
Středočeský kraj

Není určeno

Město Vlašim
ŠJ
Město Vlašim

1 600 000,-

Středočeský
kraj
Vlastní zdroje

10 000 000

Vlastní zdroje

Prioritní osa č. 1:
ŠK-3-1 ,

ŠK-2-1

ŠK-1-2

ŠK-2-7

ŠK-2-1
ŠK-2-1

2020
2020

SC. 3.1 (OP VVV)
SC 3.2 (OP VVV)
Nezjištěno
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Vazba
opatření

na Aktivita

Realizace od (včetně Realizace
přípravy – PD apod.) DO

Odpovědnost

Odhadované
náklady

Zdroj
financování

Indikativní
dotační
titul
období
2014/2020
MAS

Prioritní osa č. 1:
ŠK-2-1

Zvýšit kvalitu zázemí pro zájmové, neformální a celoživotní 2018
vzdělávání na Hvězdárně ve Vlašimi – modernizace vybavení
(nový dalekohled, vybavení sálu a dalšího zázemí hvězdárny),
rekonstrukce hvězdářské kupole, rozšíření zázemí budovy
pro účely vzdělávání, bezbariérovost, zeleň

2020

Město Vlašim,
Hvězdárna

6 500 000,-

Dotace

ŠK-2-1

Rekonstruovat a celkové zlepšit kvalitu zázemí Kupsova 2017
(Blanického) mlýna ve vazbě na vzdělávání

2025

Město Vlašim

2 000 000,-

Dotace

ŠK-4-1

Podporovat realizaci zájmových a mimoškolní aktivit škol a 2018
mimoškolních zařízení

2025

Školy, školky a
zájmové
organizace

6 000 000,-

MAP
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Vazba na Aktivita
opatření

Realizace
od Realizace
(včetně přípravy DO
– PD apod.)

Odpovědnost

Odhadované
náklady

Zdroj
financování

Indikativní dotační
titul
období
2014/2020

Není
stanoveno
10 000 000,-

Středočeský
kraj
Dotace

SC 2.4 (IROP)

Není
stanoveno
Není
stanoveno

Zdroje
zřizovatele
Dotace

Prioritní osa č. 2:
ŠK-3-1

Podpořit rekonstrukce budov středních škol

2016

2025

Zřizovatelé

ŠK-2-3

2018

2025

Město Vlašim

2016

2025

Středočeský kraj

2016

2025

NNO, MŠ, ZŠ

2016

2025

Město Vlašim
MŠ

Není
stanoveno

Vlastní zdroje

2016

2025

Není
stanoveno

Vlastní zdroje
Dotace

2016

2025

Město
Vlašim
MŠ, ZŠ, MěDDM,
Spolkový dům
Město
Vlašim
MAS Blaník

Není
stanoveno

Vlastní zdroje

2016

2025

2016

2025

ZŠ, MŠ, SŠ
Město Vlašim
MŠ, ZŠ

ŠK-2-6

Zřízení výtahu - Vorlina (2 ks)

2017

2022

Město Vlašim

Není
stanoveno
Není
stanoveno
1 000 000,-

Vlastní zdroje

ŠK-1-1

Vytvořit školní multifunkční centrum (např. v prostorách býv.
výměníku u Gymnázia)
Podpořit zajištění vhodných prostor pedagogickopsychologické poradny a dostatečné personální kapacity
Podporovat aktivity s cílem zlepšení připravenosti dětí pro
základní školní docházku (např. předškoláček, přípravná hra
na školu)
Podporovat realizace sportovních aktivit již na MŠ (bez
zaměření, všechny sporty, sportovní třída, pronájmy
tělocvičen, atp.)
Podpora realizace vzdělávacích programů do škol
a dovednostních programů (poskytování první pomoci,
programy proti šikaně, kyberšikaně, atp.)
Společně vytvořit místní projektové centrum pro pomoc
školám při plánování projektů, vyhledávání dotačních titulů a
žádání o dotace (př. spolupráce s MAS Blaník)
Společně hledat cesty, jak trestat (sankce) za neomluvené
hodiny (spolupráce organizací) – spolupráce škol a OSPOD
Podporovat realizaci logopedie a tzv. nápravy ve školách

ŠK-2-4

Realizovat přírodní zahrady u MŠ – altán, hřiště, učebna, 2020
herní prvky apod.

2025

Město Vlašim

ŠK-1-1
ŠK-1-3

ŠK-1-2

ŠK-3-2

ŠK-2-7

ŠK-3-3

Není
stanoveno

SC 2.4 (IROP)

SC 3.1 (OP VVV)

Dotace
SC 3.1 (OP VVV)
Vlastní zdroje
Vlastní zdroje
Dotace
Vlastní zdroje
Dotace
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SEZNAM DALŠÍCH AKTIVIT
ŠK-1-1 Hledat a realizovat opatření pro snížení počtu dětí ve třídách
ŠK-1-2 Na chodby škol instalovat pítka (volně přístupná, zajištění pitného režimu)
ŠK-2-5 Hledat opatření pro zvýšení bezpečnosti okolo MŠ (nikoliv v souvislosti
s dopravou, ale spíše útoky, šikana, atp.)
ŠK-1-2 Podporovat projekty a aktivity na zajištění potřeb dětí před výukou (snídaně,
psací potřeby, svačiny)
ŠK-1-2 Podporovat projekty - Zdravá strava ve školách - Ovoce do škol, obědy dětem
ze sociálně slabého prostředí, atp.
ŠK-3-1 Podporovat společnou organizaci školení, předávání zkušeností, motivování
mladých učitelů, lektorů
Podpora a finanční zajištění personálních kapacit MŠ – chůvy v MŠ
ŠK-2-7 Podporovat spolupráci škol a školních institucí při nákupu a sdílení materiálu,
služeb, didaktických pomůcek, školení, vzdělávacích aktivit (př. realizace společných
výběrových řízení, sdílení pracovníků, atp.)
ŠK-3-1 Vytvořit návrhy nabídek jednotlivých školských institucí pro informovanost
ostatních o aktivitách
ŠK-1-3 Podpořit revizi oborů středních škol ve městě (ve vazbě na uplatnění
absolventů)
ŠK-1-5 Podporovat vzájemnou supervizi, sdílení zkušeností učitelů, podpora evaluace
ŠK-3-2 Podporovat rozvoj rodičovských kompetencí, mezigenerační spolupráce,
aktivizace rodičů a prarodičů a jejich zapojení do vzdělávacího procesu
ŠK-2-3 MŠ Kolonka – rekonstruovat sklepní prostory pod 3. a 4. třídou s cílem
vybudovat zde dílny pro práci se dřevem a přírodním materiálem, popř. i keramické dílny
ŠK-2-3 MŠ Kolonka – vytvořit multifunkční plochu k pohybovým aktivitám v dosud
nevyužívaném zákoutí mezi 1. třídou a školní jídelnou (nový povrch, herní
a pohybové prvky)
ŠK-2-3 Zřídit klub – zázemí pro žáky II. stupně
ŠK-4-1 Podporovat aktivity pro vzdělávání dospělých
ŠK-4-1 Podpora aktivního stáří - vzdělávání seniorů, volnočasové aktivity, Akademie 3.
věku
ŠK-4-1 Podporovat realizaci preventivních programů na školách i v institucích
ŠK-2-1 Zajistit klimatizovanou jídelnu při ZŠ Sídliště
ŠK-1-1 Podporovat zachování ZŠ Březinská

ŠK-2-1 Hledat možnosti pro přístavbu a rozšíření kapacit Městské knihovny Vlašim
s cílem vytvořit vhodnější, přehlednější a „vzdušnější“ uložení knihovního fondu (jak pro
knihy ve volném výběru, tak také lépe vyhovující skladové prostory pro knižní fond),
varianty řešení jsou–realizace přístavby, přestavba, rozšíření, jiná budova eventuálně
ŠK-2-1 Vybudovat novou hernu (pro aktivity jako Aj, zpěv, dramatika) v prostorách
půdy v MŠ Velíšská
ŠK-2-4 MŠ Sedmikráska Domašín – Realizovat doplnění zahrady o přírodní prvky
(úprava spodní části zahrady) – př. hmatová stezka, vodní prvek – nádrž s korýtky,
vrbičkový tunel, gabionové sezení; záměr nesmí být v kolizi s již realizovaným projektem
zeleně s udržitelností 5 let
ŠK-3-3 Spolupráce škol s dětským parlamentem, spolupráce školy s rodiči a
rodičovskými organizacemi
ŠK-3-1 Podpora spolupráce SPŠ Vlašim se ZŠ, ZUŠ a MěDDM ve Vlašimi – projektové
dny, dny otevřených dveří, možnost využívání Auly SPŠ Vlašim
ŠK-2-1 Podporovat neformální a celoživotní vzdělávání včetně vzniku nových zázemí
spolků a organizací, které pracují s dětmi a mládeží a ostatními cílovými skupinami
v tomto směru (př. Junák, Sbor církve bratské, Charita Vlašim a další)
ŠK-2-1 Vytvořit sociální zázemí (WC, umývárna) pro strávníky jídelny - ZŠ Sídliště
ŠK-2-1 Realizovat dostavbu/přístavbu Spolkového domu sourozenců Roškotových
(navýšení počtu kluboven pro vzdělávání, zvětšení zázemí)
ŠK-2-1 Rekonstrukce sociálního zařízení v tělocvičně (WC, sprchy, šatny…)
ŠK-2-1 Rekonstrukce sauny v MŠ Velíšská
ŠK-2-1 Realizovat půdní vestavbu/nástavbu v MŠ Velíšská – rozšíření zázemí pro učitele
ŠK-2-1 Vybudovat dílničku na technické předměty při MŠ Velíšská
ŠK-2-4 Rekonstruovat zahrady a venkovní prostory MŠ včetně doplnění mobiliáře
oplocení, vstupních bran, herních a odpočinkových prostor apod.
ŠK-2-4 Rekonstruovat zahrady a venkovní prostory ZŠ včetně doplnění mobiliáře,
oplocení, vstupních bran, herních a odpočinkových prostor apod.
ŠK-2-4 Budovat, případně revitalizovat sportoviště školských zařízení (např. fotbalové
hřiště ZŠ Sídliště, MŠ Velíšská)
ŠK-2-1 Udržovat/rekonstruovat budovy školských zařízení (ZŠ Sídliště-výměna dlažby,
rekonstrukce šaten v budově ŠD, MŠ Velíšská zázemí pro učitelky, jídelna, ŽŠ Vorlina –
WC, školní družina, šatny kanceláře školy, omítka a pod)
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ŠK-2-1 Rekonstruovat a dovybavit školní jídelny
ŠK-1-4 Podporovat interaktivní výuku
ŠK-2-3 Budovat zázemí pro pedagogy a nepedagogický personál (ŽŠ Sídliště kabinety a
zázemí pro relaxaci, MŠ Sedmikráska, apod)
ŠK-2-3 Dovybavovat zařízení učeben a místností včetně těch odborných (HV, VV, PC)
ŠK-2-3 Dovybavovat zařízení školních klubů
ŠK-1-4 Podporovat digitalizaci výuky

ŠK-2-5 Instalovat hygienická a desinfekční zařízení
ŠK-2-5 Instalovat bezpečnostní zařízení a technologické vybavení
ŠK-2-1 Dovybavit technické zázemí škol (např. údržba zeleně)
ŠK-2-1 Rozšířit zázemí MŠ včetně učeben
ŠK-3-3 Podporovat činnost, výchovu a výuku na Dětském dopravním hřišti, spolupráce se
zainteresovanými organizacemi
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13.3. Klíčová oblast: kultura, sport, cestovní ruch, volný čas
Výchozí situace klíčové oblasti KULTURA, SPORT, CESTOVNÍ RUCH, VOLNÝ ČAS
Město se vyznačuje vysokou mírou podpory aktivit v oblasti kultury, sportu, cestovního ruchu a volného času. V samém centru města je
veřejnosti přístupný zámek a unikátní zámecký park, který je od roku 2004 postupně renovován a doplňován o novou návštěvnickou
infrastrukturu. V roce 2006 byl otevřen nově zrekonstruovaný Spolkový dům sourozenců Roškotových. Ten nabízí zázemí řadě spolků
i aktivitám organizovaných jednotlivci. V roce 2010 získal Městský dům dětí a mládeže zcela nové vyhovující zázemí v rekonstruované
historické budově bývalé radnice, kam se přesunul z Husova domu. Nabídka kroužků MěDDM činila ve šk. roce 2015/2016 117 kroužků. Ve
městě funguje Informační centrum, které má 2 pobočky (v areálu zámeckého parku, v nádražní budově). Město je zřizovatelem Městské
knihovny Vlašim. Velký rozvoj prodělal sportovní areál Na Lukách. V roce 2007 byl zrekonstruován venkovní plavecký bazén, který funguje
nejen pro obyvatele města, ale slouží i návštěvníkům ze širokého okolí. V roce 2013 byl v areálu postaven nový zimní stadion, který splňuje
potřeby vlašimského hokejového klubu i veřejnosti. I ten je hojně využíván i zájemci ze širšího regionu. Atletická dráha v areálu Na Lukách
byla rekonstruována v roce 2012. Průběžně je upravován také fotbalový stadion v ulici Kollárova, na kterém hraje svá utkání místní fotbalový
klub v rámci 2. fotbalové ligy. Ve městě funguje řada sportovních klubů a oddílů, které se jednak prosazují v rámci nejrůznějších regionálních
i republikových soutěží a současně také aktivně pracují s dětmi a mládeží. Počet dětských hřišť a sportovišť ve městě je dostatečný.
Každoročně město vynakládá ze svého rozpočtu dostatečné prostředky na opravy, údržbu a provoz těchto hřišť. Ve městě také působí řada
klubů, spolků, sdružení a neziskových organizací, které se aktivně zapojují do veřejných aktivit. Unikání stavbou je vlašimská hvězdárna,
kterou provozuje Vlašimská astronomická společnost, o. p. s. Ve městě je kino, které má k dispozici stálý sál v Komenského ulici a do sesuvu
půdy v 2016 mělo více jak 50 let i areál tzv. letního kina v zámeckém parku. Kino je nově vybaveno moderní 3D promítací technikou. Dalšími
významnými organizacemi této oblasti ve městě jsou: Muzeum Podblanicka, příspěvková organizace Středočeského kraje, jehož hlavní sídlo
je ve vlašimském zámku a Podblanické ekocentrum ČSOP, které kromě mnoha jiných aktivit zřizuje také paraZOO a Podblanickou galerii ve
Vlašimské bráně. Město je zapojeno do projektu propagace v cestovním ruchu Kraj blanických rytířů a je členem MAS Blaník i mikroregionu
Podblanicko. Území města spadá do geoparku Kraj blanických rytířů. Neuspokojivý je stav Kulturního domu Blaník, kde je nutná postupná
rekonstrukce, případně jeho další rozšíření. Velmi problematickou je otázka dalšího využití objektu bývalého zimního stadionu v zámeckém
parku (ve vlastnictví TJ Spartak). Obecně nedostatečné jsou kapacity ubytování, a to jak ve městě samotném, tak v širším regionu. Ubytování
většího počtu osob (např. hromadné zájezdy, akce kongresové turistiky, sportovní soustředění), zvláště při poptávce po vyšším standardu
ubytovacích služeb ,není v současné době ve městě možné zajistit. Vybudováním ubytovacího komplexu se stravovacím zázemím a
odpočinkovou zónou by významně pomohlo snížit náklady města s provozováním sportovního areálu Na Lukách.
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VIZE OBLASTI KULTURA, SPORT, CESTOVNÍ RUCH, VOLNÝ ČAS ve Vlašimi v roce 2025
Ve městě je zachován dostatek kulturních, sportovních, volnočasových aktivit zaměřených na obyvatele Vlašimi, ale také na obyvatele širšího
regionu. Je vytvořeno dostatečné prostorové a technické zázemí pro tyto aktivity. Do aktivit se kromě města samotného zapojují i místní
spolky, neziskové organizace, sportovní kluby a oddíly i jednotlivci. Daří se nacházet podporu pro rozvoj této oblasti u státní správy (např.
dotace ze státního rozpočtu, strukturálních fondů), samosprávy (podpora aktivit ze Středočeského kraje, okolních obcí), soukromých zdrojů
(podpora podnikatelských subjektů, mecenáši, atd.) Město postupně rekonstruovalo a doplňovalo sportovně-rekreační areál Na Lukách,
takže zde vytvořilo fungující komplexní sportovní zázemí sloužící nejen obyvatelům města, ale i komerčním aktivitám. V areálu vzniklo nové
ubytování s kapacitou 80 lůžek, stravovací zařízení, regenerační prvky, nový krytý bazén (25 m) s otvírací dobou pro veřejnost a s parametry,
které splňují požadavky rodičů a škol pro realizaci povinného plaveckého kurzu. Obnovený skatepark poskytuje prostorové zázemí pro
mládež. Ve městě je zbudována nově in-line dráha. Kulturní dům Blaník je kompletně rekonstruován, je bezbariérový, opatřený klimatizací,
splňuje nároky pro pořádání kulturních i reprezentativních akcí s kapacitou cca 500 návštěvníků. Město rozvíjí činnost Kulturního domu
Blaník, Podblanického informačního centra, Spolkového domu sourozenců Roškotových, Městského domu dětí a mládeže, Městské knihovny
Vlašim, podporuje provoz kina, Základní umělecké školy Vlašim, Muzea Podblanicka, p. o., Podblanického ekocentra ČSOP, Střelnice a
střeleckého klubu, Vlašimské astronomické společnosti. Město spolu s dalšími partnery podporuje a rozvíjí oblast cestovního ruchu. Finančně
podporuje neziskové organizace, spolky, sportovní kluby a další doprovodná uskupení v jejich veřejně prospěšné činnosti, zejména pak jejich
aktivity zaměřené na mládež, seniory, hendikepované občany a sociálně slabé skupiny. Je zajištěna vhodná forma udržování kulturního a
přírodního dědictví a jsou podporovány aktivity k vytváření nových atraktivních cílů a produktů podporující rozvoj šetrného turistického
ruchu v regionu. Návštěvnická infrastruktura je rozšířena a inovována (mobiliář veřejných prostranství, informační značení, veřejná sociální
zařízení).
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Strategický cíl v oblasti KULTURA, SPORT, CESTOVNÍ RUCH, VOLNÝ ČAS
Hlavními cíli v oblasti kultury, sportu, volného času a cestovního ruchu je zajistit dostatečné a prostorové zázemí pro kulturní a sportovní vyžití
obyvatel (za podmínky zohlednění velikosti města a z ní vyplývající využitelnosti kapacit nově budovaných či rekonstruovaných zařízení),
podpora aktivit organizací, spolků a jednotlivců spojených se zajištěním kulturních a sportovních aktivit a podpora rozvoje šetrného
turistického ruchu pomocí vytváření vhodné návštěvnické infrastruktury.
Indikativní dotační tituly programovacího období 2014 – 2020
Zkratka
Název opatření/cíle
Podpora volnočasových, Investiční podpora
sportovních a vzdělávacích
aktivit"(Středočeský kraj)
Podpora obnovy drobných
památek
(Středočeský
kraj)

Typy, příklady opatření
Jedná se o výstavbu nových veřejně přístupných sportovních
zařízení a investiční projekty zaměřené na modernizaci
stávajících tělovýchovných zařízení související se sportovní
činností dětí a mládeže.

Zdroj, odkaz
http://www.krstredocesky.cz/web/20875/30

Jedná se o drobné památky a architekturu umístěnou převážně
na veřejných prostranstvích, u komunikací nebo ve volné krajině
(např. kapličky, výklenkové kaple, křížové cesty, samostatně
stojící sochy a sousoší, kašny, zvoničky, boží muka, kříže, smírčí
kříže, význačné náhrobky, pomníky a pomníčky padlým,
pamětní desky atd.).

http://www.krstredocesky.cz/web/20786/84
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Specifické cíle

Opatření

K-1: Zajistit vhodné zázemí, prostory pro
činnost v oblasti kultury, sportu
a volného času

K-1-1: Získání vhodných budov, pozemků, movitých i nemovitých artefaktů do majetku města (koupě,
směna, dlouhodobý pronájem, aj.)
K-1-2: Budování nového zázemí pro kulturu, sport, volný čas, cestovní ruch
K-1-3: Budování míst pro aktivity v přírodě a na veřejném prostranství
K-1-4: Rekonstrukce, inovace, doplnění vybavení u stávajících areálů či zázemí pro činnost kulturní,
sportovní, volný čas, cestovní ruch

K-2: Podporovat spolupráci a činnost
spolků, klubů a dalších organizací
působících ve městě

K-2-1: Podporovat spolky a další organizace v podávání grantových žádostí (vč. pomoci se zpracováním
dotačních žádostí), záštity, partnerství, atp.
K-2-2: Zajistit dostatečnou informovanost v oblasti kultury, sportu, volného času a cestovního ruchu
K-2-3: Iniciovat vhodné sdílení prostor a nabízení jejich využití veřejnosti

K-3: Podporovat realizaci akcí a aktivit
v oblasti kultury, sportu, volného času
a cestovního ruchu

K-3-1: Zachovat, podporovat a rozvíjet kulturní, sportovní, volnočasové a další aktivity vč. aktivit
v cestovním ruchu
K-3-2: Realizovat pobídky a aktivity pro rozvoj nových akcí či navýšení zájmu o akce/aktivity stávající
K-3-3: Podporovat identifikaci obyvatel s lokalitou (např. oslavy významných výročí, spolků, osobností,
atp.)
K-3-4: Zlepšovat organizaci a propagaci volnočasových, kulturních, spolkových aktivit vč. cestovního ruchu
K-3-5: Podporovat aktivity zaměřené na mládež, seniory, handicapované občany a sociálně slabé skupiny
(podpora trenérů, vedoucích kroužků, tzv. lídrů, podpora vybavení, ocenění, atd.)
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Vazba na
opatření

Aktivita

Realizace od Realizace
(včetně
DO
přípravy – PD
apod.)

Odpovědnost

Odhadované
náklady

Zdroj
financování

Indikativní
dotační titul
období
2014/2020

Prioritní osa č. 1:
K-1-2

Realizovat projekt ubytování s kapacitou cca 80 osob
v areálu Na Lukách vč. sportovní haly, regeneračních prvků a 2017
stravování

2025

Město Vlašim
80 000 000,SZMV, p. o.

Dotace

K-1-4

Postupně rekonstruovat Kulturní dům Blaník (klimatizace,
variabilní uspořádání sálu k tanci, divadlu i různému typu
posezení, vstupní prostor, bezbariérovost, další)

2016

2020

Město Vlašim
Dle potřeby
KD Blaník

Vlastní zdroje

K-1-4

Hledat způsoby revitalizace a využití areálu Sportcentra

2018

2025

Město Vlašim Dle potřeby

Vlastní zdroje

K-1-1

Řešit osud (nové využití) bývalého zimního stadionu,

2016

2025

TJ Spartak

Není stanoveno Vlastní zdroje

K-1-2, K-3-3

Nechat vytvořit a instalovat sochu Jana Očka z Vlašimi
k výročí 700 let od první zmínky o vlašimském hradu (výročí
založení města), najít vhodné umístění této sochy

2025

Spolek pro
stavbu sochy
Jana Očka z.s
VLAŠIMI, Z. S

1 600 000,-

2025

FC Sellier &
Bellot
Není stanoveno Dotace
Město Vlašim

K-1-2

Podpora další modernizace stadionu Kollárova

2017

2016

MŠMT
Sportovní svazy

Vlastní zdroje
Dotace
Fotbalová
asociace ČR
(FAČR)
MŠMT
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Vazba
opatření

na Aktivita

Realizace
Realizace DO Odpovědnost Odhadované Zdroj
od (včetně
náklady
financování
přípravy –
PD apod.)

Indikativní dotační titul
období 2014/2020

Prioritní osa č. 2:

K-1-2, K-1-1

Hledat vhodnou lokalitu pro realizaci in-line dráhy a projekt
realizovat (např. kolem letiště, od plynárny, v lokalitě areálu
Na Lukách, případně jinde)

2016

2025

Město Vlašim Není
SZMV, p. o.
stanoveno

K-1-4, K-1-2

Rekonstruovat nebo vystavět hřiště v lokalitě směrem na
Řimovice

2016

2025

Město Vlašim 100 000,-

Auerspergská hrobka - spolupracovat na opravě, případně
přispět na opravu z rozpočtu města

2016

2025

Majitel

Budovat naučné stezky (Poznejte Orlinský les apod.)

2020

2025

Město Vlašim neuvedeno

200 000,-

K-2-1

K-1-3

Podpora volnočasových,
sportovních a
Dotace
vzdělávacích aktivit
(Středočeský kraj)
Podpora volnočasových,
sportovních a
Vlastní zdroje
vzdělávacích aktivit
(Středočeský kraj)
Zdroje
Podpora obnovy
majitele
drobných památek
(Středočeský kraj)
Dotace
Příspěvek
města
PRV
Dotace
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SEZNAM DALŠÍCH AKTIVIT
K-3-5 Podporovat finančně i formou jiného vhodného ocenění pro
trenéry, vedoucí kroužků a management volnočasových, kulturních a
jiných aktivit
K-3-3 Podporovat finančně a osobně (př. záštita) oslavy významných
výročí subjektů působících v kulturní, spolkové a zájmové činnosti
K-3-2 Podporovat aktivizační projekty mladých
K-1-2 Budovat ve vhodných lokalitách sportovní zařízení pro teenagery
K-1-4 Doplnit a rekonstruovat skate park v areálu Na Lukách (ideálně
vč. zázemí jako je posezení, lavičky, atp.)
K-1-2 Vybudovat kryté hřiště pro děti/mladistvé na zimní období
K-2-2, K-3-4
Podporovat a rozvíjet oblast cestovního ruchu "Geopark
Kraj blanických rytířů" vč. udržení a rozvoje realizace společného
kalendáře akcí, podporovat destinační management Kraj blanických
rytířů
K-2-1 Podporovat činnost pro rozvoj regionu MAS Blaník, z. s.
K-2-3 Připravit dlouhodobou koncepci pro městská hřiště (zejména
dětská) - dle demografického vývoje – vize plánu na zrušení, vznik
nových, opravy + doplnění prvky
K-4-1 Podporovat aktivity trhů - tržnice, Vánoce, Velikonoce
K-3-2 Podpořit aktivity pro popularizaci sportu od útlého věku (např.
cílené kampaně pro maminky, aby děti vedly ke sportu, atp.)
K-3-5 Podporovat zachování udílení ceny Blanický rytíř

K-4-1 Zachovat stávající kulturní akce organizované městem (např.
Májové slavnosti)
K-3-1 Podpořit informovanost o zařazení parku do běžeckých tras (5
km - www.runczech.com)
K-1-2 Vybudovat krytý plavecký bazén (25m) v areálu Na Lukách
K-1-2 Vybudovat tenisové kurty v areálu Na Lukách
K- 4-1 Prověřit možnost tepelných čerpadel z Blanice pro stadiony Na
Lukách - ohřev teplé vody
K-1-4 Podporovat revitalizaci a další možnosti využívání Sokolovny
v Domašíně
K-1-2 Vybudovat nebo podpořit vybudování krosové trati pro kola,
motorky a čtyřkolky vč. elektických na bývalé městské skládce v k.ú.
Ctiboř
K-1-4 Zrekonstruovat a dovybavit zázemí SDH
K-1-4 Zrekonstruovat a dovybavit Městský dům dětí a mládeže
(ředitelna, počítačová klubovna, apod)
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13.4. Klíčová oblast: životní prostředí
Výchozí situace klíčové oblasti ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Město Vlašim je význačné vysokou kvalitou životního prostředí. Je to dobré místo pro život. V posledních 12 letech (od roku 2004) se životní prostředí
města velmi zlepšilo. Mimo jiné ve Vlašimi od začátku devadesátých let působí základní organizace Českého svazu ochránců přírody (ČSOP se sídlem
v Podblanickém ekocentru), tato organizace také ve spolupráci s městem Vlašim realizovala či iniciovala provedení řady projektů pro zlepšení prostředí.
Nejvíce realizovaných projektů se týká dominanty Vlašimi, přírodně-krajinářského zámeckého parku. V parku můžeme nalézt rekonstruovaný Čínský
pavilon, Starý hrad s expozicí, opravené jsou vstupní brány do parku - Znosimská, Domašínská, Vlašimská. V poslední jmenované je umístěna expozice
Podblanická galerie. Parkem vede interaktivní naučná stezka. V parku byly obnoveny vodní plochy. Proběhla zejména náročná obnova parkových úprav.
V parku funguje Správa zámeckého parku, jejíž zázemí se každým rokem zkvalitňuje, což se odráží v péči o zámecký park. V roce 2012 došlo ke komplexní
revitalizaci přirozeného toku řeky Blanice a realizaci protipovodňových úprav centra města, stejně jako revitalizaci rybníků a vodních toků v okolí města,
konkrétně: Jinošovské údolí (Kačák, Utopenec, Jírovec, Orlinská nádrž), rybník Chocholouš, tři rybníky v Březině, rybník v Chobotě, rybník u Nesperské
Lhoty, rybník v Domašíně. Město Vlašim také spolupracuje s ČSOP na projektech revitalizace městské zeleně a výsadbě alejí v okolí Vlašimi. Město je
vlastníkem podniku Technické služby, s. r. o., které zajišťují péči o čistotu města a provozují odpadové hospodářství. Dále město vlastní společnost
Vlašimské městské lesy, s.r.o., která pečuje o celkem 705,59 hektarů lesního porostu, z toho 530,6 hektarů je ve vlastnictví města. Město je členem
sdružení obcí EKOSO, které provozuje skládku a kompostárnu v Trhovém Štěpánově. V roce 2014 město rekultivovalo bývalou skládku u Ctiboře a
v současné době hledá nové využití tohoto areálu. Ve městě sice působí velký průmyslový podnik Sellier & Bellot, a. s. - výrobce střeliva, ale díky svému
umístnění na okraji města a realizovaným preventivním opatřením jsou jeho případné negativní vlivy minimalizovány. Problematickými jsou v zimních
měsících lokální topeniště jako zdroj emisí. V areálu bývalého zimního stadionu se nachází větší množství čpavku, což může představovat ohrožení. Město
se snaží přimět majitele bývalého zimního areálu k odstranění tohoto rizika, a to i formou finančního příspěvku. ČSOP Vlašim provozuje ve Vlašimi Stanici
pro zraněné živočichy v areálu nedaleko Kupsova mlýna u Pavlovic a krajské středisko ekologické výchovy Podblanické ekocentrum (proti Vlašimské
bráně). Od roku 2013 je centrální část města zásobována teplem částečně získaným využíváním biomasy (spalovna štěpky u nádraží). Díky realizaci
kanalizace v místních částech Domašín a Bolina došlo v posledních letech k významnému zlepšení kvality povrchových vod v těchto sídlech. Areál
zámeckého parku je součástí evropsky významné lokality Vlašimská Blanice (NATURA 2000). Ve městě i okolí je vybudována či vyznačena síť pěších tras a
cyklotras s údržbou různé úrovně, zde je třeba péči kontinuálně vylepšovat. Špatná je kvalita podzemních vod jako dostupných zdrojů pitné vody ze studní
v sídlech mimo sídla Vlašim, Bolina, Domašín. Řešením tohoto problému by bylo vybudovat i zde vodovod. Problémy jsou také s odkanalizováním sídel.
Většina žump již není nepropustná, septiky nejsou v právním stavu užívání a výstavba nových domácích ČOV je v území minimální. Město vlastní také
107,01 ha polí a luk, které pronajímá v současné době celkem 4 společnostem – VOD Zdislavice, Statek Domašín, Agro-kvatro Ovčíny a Rolnická
společnost Pavlovice.
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VIZE OBLASTI ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ve Vlašimi v roce 2025
Pro město je péče o životní prostředí stále prioritou a vynakládá podstatné prostředky na udržení zdravého a kvalitního životního prostředí.
Město stále vlastní Technické služby Vlašim, s. r. o., které se starají o údržbu městských komunikací, o čistotu města, odpadové hospodářství.
Město stále hospodaří s vlastními lesy a za tím účelem vlastní společnost Vlašimské městské lesy, s. r. o. Město má kvalitní, udržovanou a
bezpečnou zeleň plnící všechny mimoprodukční funkce. Město je provázané s volnou krajinou. Krajina okolo města je prostupná díky realizaci
sítě stezek pro pěší, cyklisty, ale i účelových místních komunikací. Centrum obce - park - a okolní krajina jsou na sebe navázané sítí stezek a
cest. Místní obyvatelé tak mohou být v kontaktu s přírodou. Město uzavřelo smlouvu se Středočeským krajem o ochraně Evropsky významné
lokality - Vlašimská Blanice. Město má zajištěný systém EVVO díky Podblanickému ekocentru a péči o zraněné živočichy v Záchranné stanici
ČSOP. Ve městě nedošlo za poslední roky k významným povodňovým škodám, fungují realizovaná protipovodňová opatření. Město
vybudovalo síť kanalizace na dešťovou vodu - oddělenou od běžné kanalizační sítě a tuto vodu využívá znovu pro zásobu užitkové vody.
Město zajistilo snížení cen za likvidaci odpadních vod ze sídel na ČOV Vlašim. Tím je nyní spravedlivější vůči občanům s možností napojení na
kanalizaci. Jsou realizovány komplexní pozemkové úpravy a související společná zařízení (cesty, funkční systém ÚSES, protipovodňová
opatření, opatření pro zadržení vody v krajině atd.).
Strategický cíl v oblasti ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Cílem je udržet zdravé životní prostředí pro současné i budoucí generace, zajistit odpovědné a udržitelné nakládání se zdroji životního
prostředí a předcházet rizikům a negativním jevům v oblasti životního prostředí a to mimo jiné díky podpoře dostatečné informovanosti,
výchově a osvětě.
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Indikativní dotační tituly programovacího období 2014 – 2020
Zkratka
Název opatření/cíle
SC 2.1 (OPŽP)
Snížit emise z lokálního vytápění domácností,
které se podílí vytváření nadlimitních
koncentrací znečišťujících látek
SC 3.1 (OPŽP)
Zajistit povodňovou ochranu intravilánu

Typy, příklady opatření
náhrada stávajících stacionárních spalovacích zdrojů v
domácnostech

Zdroj, odkaz
http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/dokumenty

Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt
vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených
rozlivů; obnovení, výstavba a rekonstrukce vodních děl
sloužících k povodňové ochraně

http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/dokumenty

SC 3.2 (OPŽP)

Zvýšit podíl materiálového a energetického
využití odpadů

Podporované aktivity: výstavba a modernizace zařízení
pro sběr, třídění a úpravu odpadů (systémy pro sběr,
svoz a separaci odpadů a bioodpadů)

http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/dokumenty

SC 4.1 (OPŽP)

Zajistit příznivý stav předmětu ochrany
národně významných chráněných území

Zajišťování péče o lokality soustavy území NATURA
2000 (realizace opatření k zajištění či zlepšení stavu
předmětů ochrany včetně tvorby či zlepšení stavu
návštěvnické infrastruktury)

http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/dokumenty

SC 4.2 (OPŽP)

Posílit biodiverzitu

Péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném
prostředí) a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto
biotopů

http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/dokumenty

129 293 (MZe)

Podpora opatření na rybnících a malých
vodních nádržích ve vlastnictví obcí

Rekonstrukce, oprava a odbahnění nerybochovných
rybníků a malých vodních nádrží se stálým přítokem

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodnidotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/drobnevodni-toky-a-male-vodni-nadrze/

4.3.2. (PRV)

Lesnická infrastruktura

Výstavby nových cest; zvýšení kategorie lesní cesty;
lesní cesta bude navazovat nebo vyúsťovat na stávající
cestní síť

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/FondyEU/2014-2020/Operacni-programy/Programrozvoje-venkova
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Specifické cíle

Opatření

ŽP-1: Zajistit udržitelné
ŽP-1-1: Efektivně nakládat s odpady - odpadové hospodářství - včetně předcházení vzniku odpadu
hospodaření se zdroji v oblasti ŽP-1-2: Efektivně nakládat s vodou - vodní hospodářství - včetně řešení problémů sucha, eroze, povodní
životního prostředí
a dalších negativních jevů
ŽP-1-3: Efektivně hospodařit v lesích - lesní hospodářství
ŽP-1-4: Efektivně hospodařit se ZPF (zemědělským půdním fondem)
ŽP-2: Zajistit udržitelnost
a rozvoj sídelní zeleně
a zámeckého parku

ŽP-2-1: Rozvíjet péči o vlašimský zámecký park

ŽP-3: Zajistit zdravé životní
prostředí a snažit se
o maximální eliminaci
negativních jevů

ŽP-3-1: Podporovat a chránit přirozené funkce krajiny (extravilán)

ŽP-2-2: Rozvíjet péči o sídelní zeleň
ŽP-2-3: Podporovat nové projekty v oblasti životního prostředí s přihlédnutím na minimalizaci náročnosti
budoucí údržby

ŽP-3-2: Podporovat dostatečnou informovanost, výchovu, vzdělávání a osvětu v oblasti životního
prostředí a udržitelného rozvoje
ŽP-3-3: Podporovat péči o čistotu, bezpečnost a ochranu životního prostředí
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Vazba na Aktivita
opatření

Realizace
od Realizace DO
(včetně přípravy
– PD apod.)

Odpovědnost

Odhadované
náklady

Zdroj
financování

Indikativní dotační
titul
období
2014/2020

Prioritní osa č. 1:
ŽP-1-1

Realizovat nový systém svozu BIO odpadu
2015
pomocí kontejnerů přistavovaných na
omezenou dobu;
Průběžně inovovat plán odpadového
hospodářství (inovace, aktivity pro rozšíření
třídění odpadu - nové složky, svoz bio
odpadu) - reagovat na změny POH KÚ
(vyhodnocovat každoročně, aktualizovat dle
potřeby)
Revitalizovat areál bývalého letního kina po 2017
sesuvu v roce 2016

2025

Město Vlašim

Není
stanoveno

Vlastní zdroje

2025

Město Vlašim

Dle potřeby

Vlastní zdroje
Dotace

ŽP -2 -1

Park - náhrada ocelového mostu pod
Čínským pavilonem (za nový) - přes Blanici

2017

2025

Město Vlašim

5 000 000,-

Vlastní zdroje

ŽP -2 -1

Park - rekonstrukce opěrné zdi mezi
2017
kapličkou sv. Jana a Domašínskou bránou
Průběžně udržovat prvky interaktivní naučné 2016
stezky v parku

2022

Město Vlašim

900 000,-

Dotace

Krajský úřad

2025

Město Vlašim
Partneři NNO

Dle potřeby

Vlastní zdroje
Dotace

ŽP-2-1

Park - investovat do oprav ohradní zdi v
parku (etapizovat - do 10 let)

2017

2025

Město Vlašim

Dle potřeby

Vlastní zdroje
Dotace

Nezjištěno
MŽP
OPŽP
Ministerstvo
kultury

ŽP-3-3

V celém území nalézt (podchytit), evidovat
a udržovat studánky a prameny

2017

2025

Město Vlašim

Dle potřeby

Vlastní zdroje
Dotace

ŽP-1-1

Hledat technické možnosti pro
zpracování tříděného i směsného
odpadu

2020

2025

Město Vlašim

neuvedeno

Dotace
rozpočet
města

ŽP-2-1

ŽP -2 -1

,
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Vazba na Aktivita
opatření

Realizace od Realizace DO
(včetně
přípravy – PD
apod.)

Odpovědnost

Odhadované
náklady

Zdroj financování

Není stanoveno

Vlastní zdroje
Dotace
Dotace
Vlastní zdroje
Partneři projektu
Dotace
Vlastní zdroje
Partneři projektu

Indikativní dotační
titul
období
2014/2020

Prioritní osa č. 2:
ŽP-1-1

Podporovat osvětu v oblasti třídění odpadů

2016

2025

ŽP-1-1

Podpořit projekt vzniku linky na třídění
odpadu při EKOSO Trhový Štěpánov, svazek
obcí
Podpořit projekt na výstavbu překladiště
komunálního odpadu (svozové místo
komunálního odpadu regionu při EKOSO
Trhový Štěpánov - svazek obcí)
Prověřit a případně aktualizovat městskou
směrnici na odpady - systém plateb na
domácnost vs. na občany (paneláky vs.
rodinné domy)
Vytvořit konkrétní koncepci hospodaření
s vodou (ne jen pitná voda ve městě,
odpadová voda, užitková voda, voda
v krajině)
Park - rekonstruovat kamenný most na
Domašín
Park – investovat do údržby mostů v parku

2016

2025

Město Vlašim
TS Vlašim
EKOSO

2016

2025

EKOSO

Není známo

2016

2018

Město Vlašim

Není stanoveno

2017

2025

Město Vlašim
Partneři

Není stanoveno

Vlastní zdroje
Dotace

2017

2022

Město Vlašim

500 000,-

Vlastní zdroje

2017

2025

Město Vlašim

500 000,-

Vlastní zdroje

Park – realizovat protipodovdňovou ochranu 2016
areálu sportovišť v parku (tj. zejména
bývalého zimního stadionu, tenisových kurtů,
loděnice)

2025

Město Vlašim
Partneři

10 000 000,-

Dotace
Vlastní zdroje

ŽP-1-1

ŽP-1-1

ŽP-1-2

ŽP-2-1
ŽP-2-1
ŽP-2-1

Není známo

SC 3.2 (OPŽP)

SC 3.2 (OPŽP)

SC 1.3 (OPŽP)
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Vazba na
opatření

Aktivita

Realizace od
(včetně
přípravy – PD
apod.)

Realizace DO

Odpovědnost

Odhadované
náklady

Zdroj financování

Indikativní dotační
titul období
2014/2020

Park - prověřit možnost vybudování lávky
přes řeku na Palackého nám. a projekt
realizovat (součást realizace projektu výše)
Park – rekonstruovat mostky přes náhon
(pod Čínským pavilonem)

2016

2025

Město Vlašim
Partneři

10 000 000,-

Dotace
Vlastní zdroje

SC 1.3 (OPŽP)

2017

2022

Město Vlašim

800 000,- Kč

Vlastní zdroje

Udržovat stromokeřové pásy, aleje a jinou
zeleň v krajině
Domašín - dokončit opravu bezpečpost.
přelivu Žižkova rybníka, vybudovat nový
požerák a řešit právní stav celého díla
Domašín - revitalizovat rybník u kravína

2016

2025

Není stanoveno

2017

2022

Město Vlašim
Hospodáři
Město Vlašim

Vlastní zdroje
Dotace
Dotace
Vlastní zdroje

2017

2022

Město Vlašim

1 000 000,- Kč

Zajistit ochranu přírodně cenných lokalit
a podporovat aktivity/projekty jejich
interpretace
Realizovat opatření pro předcházení vzniku
černých skládek ve městě
Realizovat aktivity a opatření pro snížení
emisí z lokálních topenišť
Spolupracovat na realizaci opatření na
podporu ohrožených a zvláště chráněných
druhů rostlin a živočichů
V rámci EVL - výskyt páchníka hnědého doplňovat výsadby vhodnými dřevinami
(dub, habr, atp.)

2016

2025

Město Vlašim
NNO

Není stanoveno

2015

2025

Není stanoveno

2015

2025

2015

2025

Město Vlašim
TS Vlašim
Město Vlašim
Původci emisí
Město Vlašim
NNO

2015

2025

Město Vlašim
NNO

Není stanoveno

Prioritní osa č. 2:
ŽP-2-1

ŽP-2-1
ŽP-3-1
ŽP-3-1

ŽP-3-1
ŽP-3-2, ŽP3-1, ŽP-2-2
ŽP-3-3
ŽP-3-3
ŽP-3-3

ŽP-3-3

500 000,- Kč

Není stanoveno
Není stanoveno

129 293 (MZe)

Dotace
Vlastní zdroje
Dotace
Vlastní zdroje,
aktivity
Vlastní zdroje

129 293 (MZe)

Vlastní zdroje
Dotace
Dotace
Vlastní zdroje

SC 2.1 (OPŽP)

Dotace
Vlastní zdroje

SC 4.2 (OPŽP)

SC 4.1 (OPŽP)

SC 4.2 (OPŽP)
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SEZNAM DALŠÍCH AKTIVIT
ŽP-1-1 Realizovat aktivity s cílem zvýšení třídění odpadu
ŽP-1-1 V případě další potřeby zajistit odpovídající počet nádob na
odpady - komunální i tříděný
ŽP -2-1 Park - rekonstruovat kamenný most na Znosim
ŽP -2-1 Park – pokusit se o dotaci na rekonstrukci venkovní malby
Čínského pavilonu
ŽP-2-1 Park - vhodnými zásahy do porostů dopracovat průhledy na
historické stavby (zámek, Čínský pavilon, Starý hrad, novogotické brány)
ŽP-2-2 Průběžně doplňovat centrum Vlašimi a Domašína o květinové
záhony
ŽP-3-2- Připravovat veřejnost, vlastníky a další dotčené subjekty na
realizaci komplexních pozemkových úprav
ŽP-3-3 V rámci možností spolupráce s Úřadem práce a TS posílit úklid
města
ŽP-3-3 Registrace vybraných významných krajinných prvků a jejich
údržba
ŽP-3-3 Evidence významných a památných stromů a jejich údržba
ŽP-3-3 Likvidace invazních druhů ve správním území města např.
křídlatky
ŽP-2-3 Revitalizovat okolí areálu Na Lukách (úprava stráně pod školou,
úpravy části nazývané Březina, propojení areálu na okolní životní
prostředí a přírodu)

ŽP-3-3 Podpořit aktivity pro snížení znečištění ovzduší včetně
světelného smogu (př. výhodný centrální systém vytápění, podpora
dotace na výměnu kotlů, snížení aut v centru, omezování vzniku dalších
zdrojů znečištění ovzduší)
ŽP-3-2, ŽP-2-2 Podávat veřejnosti včasné a podrobnější informace
o projektech kácení a výsadby městské zeleně včetně možnosti diskuse
ŽP-3-1 Podporovat zlepšení morfologického stavu vodních koryt
ŽP-3-1 Obnovovat a udržovat rybníky a mokřady v území
ŽP-3-3 Podporovat realizaci skladebných částí ÚSES a jejich údržbu
ŽP-1-1 Podpořit podnikatelské subjekty v realizaci nových provozoven
zpracovávajících odpady na výrobky či suroviny
ŽP-3-3 Podpořit projekty na využití centrálního zdroje tepla města,
z důvodu snížení lokálních emisí
ŽP-2-2 Vytvářet a pokud možno nesnižovat podíl zelených ploch ve
městě
ŽP-3-1 Podpořit aktivity zamezující či snižující účinky větrné nebo vodní
eroze půdy (zatravňování, větrolamy, omezení kácení dřevin, výsadba
půdopokryvných dřevin)
ŽP-3-1 Respektovat nový plán záplavového území
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13.5. Klíčová oblast: bezpečnost, bytová, zdravotní a sociální tematika
Výchozí situace klíčové oblasti BEZPEČNOST, BYTOVÁ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ TEMATIKA
Město Vlašim je charakteristické snižující se mírou kriminality a zvyšující se bezpečností města. Ve městě je instalován kamerový systém. O roku 2006 zde
funguje městská policie, která spolupracuje s Policií ČR, jež má ve městě sídlo obvodního oddělení. Počet trestných činů se snižuje a je hluboko pod
průměrem Středočeského kraje. Významnějším problémem ve městě je zneužívání návykových látek (zejména marihuana a pervitin). Ve Vlašimi působí
složky hasičského záchranného sboru a sbory dobrovolných hasičů ve Vlašimi, Domašíně, Bolině. Zóna havarijního plánování je vymezena pro areál firmy
Sellier & Bellot, a. s., která má také svůj vlastní hasičský záchranný sbor.
Město má 2 domy s pečovatelskou službou (DPS), v těchto domech jsou byty zvláštního určení, ve kterých je poskytována pečovatelská služba, a zřízena
jsou zde střediska osobní hygieny. Domy jsou v Lidické ulici č. p. 1715 (budova Polikliniky) a v ulici Severní č. p. 987. Celkem je kapacita DPS ve Vlašimi 60
bytů (36 poliklinika/všechny bezbariérové, 24 na Sídlišti Sever – částečně bezbariérové – býl zde zbudován výtah). Ke konci roku 2015 evidovalo město
100 žadatelů o byt v DPS. Ve městě je Domov seniorů situovaný v centru města s kapacitou 102 osob. Město má také 6 bytů zvláštního určení v běžné
zástavbě v Havlíčkově ulici č. p. 1707 a 1708. Kapacita je dostatečná. Byty jsou obsazené, v současné době není žádný žadatel o přidělení bezbariérového
bytu, kterého by nebylo možné uspokojit. Ve městě jsou 2 ubytovny, hotely a penziony. Město má ve vlastnictví 374 bytů. Ve městě je také řada
soukromých pronajímatelů jednotlivých bytů. A jsou zde také bytové domy, které se pronajímají. V otázce bydlení neexistuje v současné době ve Vlašimi
místo, kde by bylo k pronájmu nabízeno neadekvátní či nedůstojné zázemí. Není zde žádná budova s obyvateli, která by byla zanedbaná. Bytová situace je
velmi dobrá. Situaci neobydlených domů v havarijním stavu (Palackého nám.; areál Na Lukách) řeší město s jejich majiteli. Ve městě dochází průběžně
k nové výstavbě či rekonstrukci domů. Město má dostatečně vytvořené plochy pro novou zástavbu průběžně aktualizovaným územním plánem.
Ve městě působí celkem 73 zdravotnických zařízení a lékařů (včetně lékárenských zařízení). V oblasti lékařské péče působí ve městě také Nemocnice
Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., která zde zřizuje ambulance (diabetologie, gastroenterologie, urologie, kardiologie). Dostatek zdravotnických zařízení je
v oblasti praktického lékařství (děti, dorost, dospělí), gynekologické péče a oblasti zubního lékařství. Absence ordinací odborných lékařů je v oblasti
psychiatrie, kožního lékařství a léčby závislostí. Ambulance klinické psychologie ve městě funguje. Její kapacita je však zcela naplněna a bylo by třeba tyto
služby posílit. Pro zázemí lékařů je zejména využívána budovy Polikliniky (v ul. Lidická č. p. 1715), kterou město průběžně rekonstruuje. V roce 2015
proběhlo kompletní zateplení fasády a výměna oken. Zubní lékaři působí na několika místech, v objektech bývalé Polikliniky (Husovo nám.), ZŠ Vorlina a
soukromých domech. Zde se nabízí poskytovatele stomatologické zdravotní péče sloučit do jednoho areálu – Stomatologického centra. Ve městě má
stanoviště Záchranná zdravotní služba Středočeského kraje. Je zde celkem 5 lékáren. Žádná nemá provoz nepřetržitý. Víkendový provoz je omezen pouze
na sobotu do 11 hodin. Nemocnice byla ve Vlašimi zrušena v roce 1996. Občané využívají zdravotnických a sociálních služeb Nemocnice Rudolfa a Stefanie
Benešov, a. s. vzdálené cca 20 Km.
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Ve městě není a také v minulosti nikdy nebyla sociálně vyloučená lokalita. Místní části se vyvíjejí rovnoměrně a je třeba tento trend vhodnou politikou
města, např. v oblasti územního plánování, zachovat. Ve městě mají své zázemí 4 organizace poskytující sociální služby. Jsou to Diakonie ČCE - středisko
Střední Čechy (zřizovatel Českobratrská církev evangelická), Domov ve Vlašimi, poskytovatel sociálních služeb (zřizovatel Středočeský kraj), Charita Vlašim
(zřizovatel katolická církev), Pečovatelská služba okresu Benešov (zřizovatel město Benešov). Terénní práci v oblasti závislostí ve městě realizuje
Magdaléna, o. p. s. Terénní služby v oblasti bezdomovectví zajišťuje Pečovatelská služba okresu Benešov. Pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, nebo
sociálně vyloučené z důvodu ztráty bydlení jsou poskytovány ambulantní služby v oblasti sociálního vyloučení v Benešově formou nízkoprahového
denního centra a noclehárny. Město Vlašim všem organizacím poskytujícím sociální služby přispívá na činnost a provoz ze svého rozpočtu. Zázemí pro
činnost organizací je v současné době nedostatečné a většina organizací by uvítala své zázemí rozšířit. Nabízí se obdobně, jako u zubařů, vytvoření
sloučeného zázemí, např. formou vybudování tzv. Domu sociálních služeb (vytipovaným objektem je budova bývalé polikliniky na Husové náměstí).
Sociální práce a sociálně-právní ochrana je vykonávána na MěÚ Vlašim, odboru SZ jako výkon státní správy pro obvod celého ORP Vlašim.
Míra nezaměstnanosti je velice nízká - v roce 2015 - 4,7 %. Ve Vlašimi má sídlo kontaktní místo Úřadu práce (Lidická č. p. 1697), které poskytuje služby
zaměstnanosti a sociální dávky.
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VIZE OBLASTI BEZPEČNOST, BYTOVÁ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ TEMATIKA ve Vlašimi v roce 2025
Kriminalita ve městě zůstává na úrovni roku 2015. Počet trestných činů nestoupá. Ve městě dle statistik příslušných organizací ubylo uživatelů
návykových látek. Při městských organizacích se daří zaměstnávat osoby jinak obtížně shánějící uplatnění při výkonu Veřejně prospěšných prací
ale i alternativního výkonu trestu. Město má vypracovaný systém ochrany obyvatelstva. Funguje městská policie. Ve městě jsou funkční sirény a
další prvky zajišťující organizaci obyvatelstva při živelných a jiných katastrofách. Důležitou součástí nejen kulturního života obce jsou dobrovolní
hasiči. V otázce bezpečnosti jsou nepostradatelnými také oficiální složky záchranného systému - Hasičský záchranný sbor - Sbor dobrovolných
hasičů, Záchranná služba, Policie ČR. Všechny tyto složky mají ve Vlašimi svou stanici – funkční a kvalitní zázemí.
Ve městě fungují ambulance specialistů různých oborů lékařství, hrazených z veřejného zdravotního pojištění a působí zde pobočky významných
zdravotních pojišťoven.
Sociální služby jsou poskytovány v potřebném rozsahu a kvalitě, péče se významně přesunula do domácího prostředí a na ambulantní formy.
Osobám pečujícím o člena domácnosti je poskytována maximální podpora. Byl realizován velký investiční projekt - Vybudování zázemí pro
sociální služby v budově bývalé Polikliniky na Husově náměstí - tzv. Dům sociálních služeb (DSS). Tedy žádná z organizaci poskytující sociální
služby už nemá nedostatečné zázemí. Před realizací projektu DSS došlo po dohodě k přesunu ordinací lékařů do blízkého Husova domu, kde je
postupně budováno Stomatologické centrum. Sem byla přesunuta i ordinace zubního lékařství původně situována v ZŠ Vorlina. Spolupráce s
poskytovateli sociálních služeb je rozvíjena a město přispívá na jejich činnost ze svého rozpočtu, ale také organizuje či se účastní společných
setkání a pokračuje v kontinuálním komunitním plánování sociálních služeb. Na základě analýzy potřeb došlo ke vzniku nových sociálních služeb.
Zejména se jedná o služby sanace rodiny; vzniklo nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, fungují terapeutické dílny pro osoby se zdravotním
postižením - cílené zejména na osoby jinak obtížně umístitelné na trhu práce. Ve městě funguje Denní stacionář pro osoby se zdravotním
postižením (včetně seniorů). Pravidelně se konají akce v oblasti prevence kriminality, zdravého životního stylu a finanční gramotnosti pro různé
cílové skupiny. Byla zřízena možnost zlepšení mobility a dostupnosti služeb pro vybranou skupinu obyvatel, zavedena byla doprava městskou
hromadnou dopravou zdarma pro starobní důchodce.
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Strategický cíl v oblasti BEZPEČNOST, BYTOVÁ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ TEMATIKA
Hlavním cílem v oblasti bezpečnosti, bytové, zdravotní a sociální tematiky je zachování úrovně současné kvality života ve městě a snaha o rozvoj nabídky
dalších služeb a aktivit místních organizací, jednotlivců a institucí, na základě doložení potřebnosti v území. Zachování současné kvality života ve městě si
vyžaduje pokračovat ve snaze sociálně-patologickým jevům předcházet a citlivě řešit problematiku osob ohrožených sociálním vyloučením nebo vyloučených,
podporu péče o osoby se zdravotním postižením a seniory, poskytování pomoci ohroženým rodinám s dětmi. Zachování současného stavu obnáší realizaci řady
aktivit, opatření i financí stanovených touto strategií.

Indikativní dotační tituly programovacího období 2014–2020
Zkratka
Název opatření/cíle
Typy, příklady opatření
SC 2.1 (IROP)
Zvýšení kvality a dostupnosti služeb
Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj
vedoucí k sociální inkluzi
sociální služby, sociální bydlení

Zdroj, odkaz
IROP - http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/20142020/Operacni-programy/Integrovany-regionalni-operacniprogram

SC 2.4 (IROP)

Zvýšení kvality a dostupnosti
infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní
učení

Podpora infrastruktury pro předškolní
vzdělávání – podpora zařízení péče o děti
do 3 let, dětských skupin a mateřských
škol

IROP - http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/20142020/Operacni-programy/Integrovany-regionalni-operacniprogram

SC 1.1.1. (OPZ)

Zvýšit zaměstnanost podpořených osob,
zejména starších, nízkokvalifikovaných
a znevýhodněných

Programy právní a finanční gramotnosti;
doprovodná opatření umožňující
začlenění podpořených osob na trh práce
s cílem usnadnění přístupu cílových skupin
k hlavní formě podpory v této investiční
prioritě – zejména podpora zapracování,
dopravy, ubytování a stravování
účastníků, péče o závislé osoby, zvyšování
finanční gramotnosti a prevence
předlužení; podpora služeb
poskytovaných terénní a ambulantní

http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/2ec9a47a-9e484013-9897-da0d2febff1b/OPZ_2014-2020_FINAL.pdf?ext=.pdf

154

formou
SC 2.1.1. (OPZ)

Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených
sociálním vyloučením nebo sociálně
vyloučených ve společnosti a na trhu
práce

Podpora dobrovolnictví při činnostech
vedoucích k aktivnímu začleňování
a zvýšení zaměstnatelnosti

http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/2ec9a47a-9e484013-9897-da0d2febff1b/OPZ_2014-2020_FINAL.pdf?ext=.pdf

SC 2.2.1 (OPZ)

Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému
sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti
a dalších navazujících služeb podporujících
sociální začleňování

Podpora procesů transformace systému
péče o ohrožené rodiny a děti
A) Vytvoření komplexního plánu
transformace pobytové péče o děti na
systém účinné a multidisciplinární sítě
ambulantních a terénních preventivních
a podpůrných služeb
B) Podpora implementace komplexního
plánu transformace pobytové péče o děti
a praktické realizace transformačního
procesu zařízení v praxi

http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/2ec9a47a-9e484013-9897-da0d2febff1b/OPZ_2014-2020_FINAL.pdf?ext=.pdf
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Specifické cíle

Opatření

S-1: Zajistit bezpečnost, péči
o zdraví a kvalitu života
obyvatel města všech
generací

S-1-1: Podporovat preventivní programy a opatření v oblasti bezpečnosti, sociální problematiky a zdraví
S-1-2: Podporovat opatření umožňující co nejdelší setrvání občanů v domácím/přirozeném prostředí s adekvátní péčí
S-1-3: Snažit se o zapojení klientů pobytových služeb do aktivit ve veřejném životě
S-1-4: Spolupracovat na potírání zneužívání návykových látek a související kriminalitě
S-1-5: Podporovat možnosti kvalitního bydlení ve Vlašimi

S-2: Pomáhat řešit problémy
osob ohrožených sociálním
vyloučením a vyloučených

S-2-1: Podporovat realizaci preventivních opatření pro ohrožené rodiny a děti
S-2-2: Podporovat různé formy náhradní rodinné péče
S-2-3: Podporovat vytváření zázemí a služeb pro osoby v obtížné životní nebo bytové situaci
S-2-4: Podporovat služby v péči o osoby se zdravotním postižením

S-3: Podporovat
zaměstnanost ve městě

S-3-1: Podporovat programy a opatření na vznik nových pracovních míst

S-4: Podporovat
poskytovatele sociálních
a jiných veřejných služeb,
včetně tzv. pečujících osob

S-4-1: Podporovat aktivity a projekty cílené na zajištění vhodného zázemí pro zvýšení kvality nebo možnosti rozvoje
poskytování sociálních služeb
S-4-2: Snažit se o co největší informovanost v oblasti prevence, bezpečnosti a možnosti využívání sociálních služeb

S-3-2: Podporovat vznik zvláštních pracovních míst pro špatně umístitelné uchazeče o zaměstnání či dlouhodobě
nezaměstnané
S-3-3: Podporovat zařízení péče o děti do 3 let a zařízení tzv. dětských skupin

S-4-3: Podporovat komunitní plánování sociálních a dalších veřejných služeb
S-4-4: Poskytovat podporu pečujícím osobám a pomáhat rozvoji dobrovolnictví
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Vazba
opatření

na Aktivita

Realizace od (včetně Reali
přípravy – PD apod.)
zace
DO

Odpovědnost

Odhadované
náklady

Zdroj
financování

Indikativní dotační
titul
období
2014/2020
SC 2.1 (IROP)

Prioritní osa č. 1:
Realizovat projekt "Dům sociálních služeb ve Vlašimi" jako
zázemí pro sociální služby (Husovo náměstí 47 - budovy
býv. polikliniky)
Zpracovat plán řešení potřeb obyvatel v oblasti bydlení

2016

2025

Město Vlašim

50 000 000,-

Dotace
Vlastní zdroje

2017

2025

Město Vlašim

Není stanoveno

2016

2025

Magdaléna,
o. p. s.

Není stanoveno

2018

2023

Město Vlašim

3 000 000,-

S-1-1

Podporovat Adiktologickou poradnu ve Vlašimi detašované pracoviště Magdalény, o.p.s. jako zázemí pro
terénní služby (pokud aktivita nebude dříve součástí
projektu DSS)
Rekonstruovat středisko osobní hygieny (mycí centrum
v DPS) a zázemí pečovatelské služby
Zpracovávat Plán prevence kriminality

Vlastní zdroje
Dotace
Dotace

2016

2025

Město Vlašim

Není stanoveno

Dotace
Vlastní zdroje
Vlastní zdroje

S-1-1

Zpracovávat Plán protidrogové prevence

2016

2025

Město Vlašim

Není stanoveno

Vlastní zdroje

S-1-5

Realizovat další etapu prodeje bytového fondu

2016

2025

Město Vlašim

Není stanoveno
– jedná se o
příjem

Vlastní zdroje

S-3-3

Podporovat vznik jeslí/ zařízení pro péči o děti do 3 let při
MŠ a dalších organizacích

2016

2025

Není stanoveno

Dotace
Zdroje
zřizovatelů

Není stanoveno

S-4-1

S-2-3
S-4-1

S-4-1

S-3-3
S-4-1

Podporovat rozvoj dětské skupiny v Azylovém domě
Diakonie ČCE
Podporovat vznik Komunitního centra Farní charity

2016

2025

Organizace
zřizující tato
zařízení
Diakonie CČE

2018

2025

Farní Charity

MAS

SC 2.4 (IROP)
MPSV

Není známo
Vlastní zdroje
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Vazba na
opatření

Aktivita

Realizace
od

Reali Odpovědnost
zace
DO

Odhadované
náklady

Zdroj
financování

Vlastní zdroje
Dotace

Indikativní
dotační titul
období
2014/2020

Prioritní osa č. 2:
S-4-1

Podpořit udržení a rozvoj občanské poradny (Charita Vlašim)

2015

2025 Charita Vlašim

S-4-1

Naplánovat a realizovat přesun zubních ordinací do prostor mimo
polikliniku (Husovo nám.), vybudovat Stomatologické centrum

2016

2025 Město Vlašim

Není
stanoveno
5 000 000,-

S-4-3

Realizovat vzájemné setkání poskytovatelů sociálních služeb s cílem
udržení a rozvoje spolupráce

2016

2025 Město Vlašim
Poskytovatelé

Není
stanoveno

Vlastní zdroje
Dotace

S-2-1

Zajistit vhodnou formu preventivní a následné terénní péče pro rodiny

2015

450 000,/rok

Dotace
Vlastní zdroje

S-2-1

Podporovat sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - ZRNKO
(Diakonie ČCE)

2015

2025 Město Vlašim
NNO
2025 Diakonie ČCE
Město Vlašim

Není
stanoveno

Vlastní zdroje
Dotace

S-1-2

Podporovat existenci kvalitního zázemí pro Záchrannou zdravotnickou
službu Středočeského kraje ve Vlašimi

2015

2025 Město Vlašim
Středočeský kraj

Dle potřeby

Vlastní zdroje
Dotace

S-2-3

V návaznosti na případné zákonné požadavky (př. zákon o sociálním
bydlení) podporovat budování bytů a bydlení pro různé cílové skupiny
obyvatelstva
Městskou vyhláškou regulovat provoz výherních hracích automatů
v hernách

2015

2025 Město Vlašim
Další partneři

Dle potřeby

Dotace
Vlastní zdroje

2015

2025 Město Vlašim

Vlastní zdroje

Spolupracovat s Úřadem práce a zaměstnavateli ve městě na vzniku
nových pracovních míst (sdílet informace, prostory, umožnit nájem
prostor pro školení, atp.)

2015

2025 Město Vlašim
TS Vlašim

Není
stanoveno
Není
stanoveno

S-1-1
S-3-1

Vlastní zdroje

Vlastní zdroje
Dotace

ESF

Krajský úřad
ESF
IROP

SC 2.1 (IROP)

Dotace Úřadu
práce
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Vazba na
opatření

Aktivita

Realizace
od

Reali Odpovědnost
zace
DO

Odhadované Zdroj
financování
náklady

Indikativní
dotační titul
období
2014/2020

Prioritní osa č. 2:
S-2-4

Podporovat vznik služby denního stacionáře – pro osoby se zdravotním 2016
postižením

2025

Město Vlašim
Domov seniorů

Není
stanoveno

Dotace
Vlastní zdroje

S-2-4

Podporovat služby azylového domu (realizátor Diakonie ČCE)

2015

2025

Hledat vhodné formy podpory pro pečující rodiny a osoby a rozvoj
dobrovolnictví

2015

2025

Není
stanoveno
Není
stanoveno

Vlastní zdroje
Dotace

S-4-4

S-3-3; S-3-4

Podporovat aktivity a činnost Centra denní péče (realizátor RC Světýlka
> nově Montessori Vlašim)

2015

2025

Dle
možností

Dotace
Vlastní zdroje

S-1-1

Podporovat projekty pro zlepšení finanční gramotnosti různých
cílových skupin

2015

2025

Diakonie ČCE
Město Vlašim
Město Vlašim
Poskytovatelé soc.
služeb
Montessori Vlašim
Město Vlašim
MŠ Vorlina
Realizátoři
projektů

Není
stanoveno

Vlastní zdroje
Dotace

S-1-2, S-4-4

Podporovat domácí zdravotní péči – odborná terénní zdravotní
a paliativní péče o pacienty v domácím prostředí vhodná pro imobilní
pacienty, seniory a zdravotně postižené, pro pacienty v terminálním
stádiu života (realizátor např. Charita Vlašim)
Podporovat rozvoj doprovázení rodin – poskytování odborného
poradenství v oblastech používání kompenzačních pomůcek,
způsobech péče o imobilní osoby, prevence civilizačních chorob a
podpora zdravého životního stylu, zajištění psychické podpory
pečujícím a sdílení zkušeností
Podporovat udržení Charitního obchůdku - místa vzájemné materiální
pomoci (realizuje Charita Vlašim)

2015

2025

Realizátoři
Poskytovatelé

Dle potřeby Vlastní zdroje
a možností Dotace

2015

2025

Realizátoři
Poskytovatelé

Dle potřeby Vlastní zdroje
a možností Dotace

2015

2025

Charita Vlašim

Dle
možností

S-1-2

S-2-4

Dotace
Vlastní zdroje a
aktivity

SC 2.1 (IROP)

SC 2.1.1
(OPZ)

SC
1.1.1.(OPZ)
žadatel NNO

Vlastní zdroje
Dotace
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Vazba na
opatření

Aktivita

Realiz Realiz
ace od ace
DO

Odpovědnost

Odhadovan Zdroj financování
é náklady

Indikativní
dotační titul
období
2014/2020

Prioritní osa č. 2:
S-4-1

Podporovat rozvoj terapií v sociálních službách s různým zaměřením
pro různé cílové skupiny

2015

2025

Realizátoři
Poskytovatelé

Dle potřeby Vlastní zdroje
a možností Dotace

S-2-4

Podporovat udržení a rozvoj služeb zapůjčování kompenzačních
pomůcek a edukace v této oblasti - posílit informovanost o této službě
(různí poskytovatelé)
Dle potřeby posílit počet členů městské policie

2015

2025

Realizátoři
Poskytovatelé

Dle potřeby Vlastní zdroje
a možností Dotace

2015

2025

Město Vlašim

Dle potřeby Vlastní zdroje

S-4-1

Snažit se o zajištění dostatku zdravotních ambulantních služeb (hlavně 2015
psychiatrie, kožní lékař, klinický psycholog) ve spolupráci se
zdravotními pojišťovnami a Nemocnicí Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s.

2025

Město Vlašim
Středočeský kraj

Dle potřeby Vlastní zdroje
Dotace

S-3-3

Podporovat zaměstnávání nezaměstnaných občanů u městských
organizací

2015

2025

Dle potřeby Vlastní zdroje
Dotace

Dotace Úřadu
práce

S-3-3

Hledat možnosti výkonu trestu Obecně prospěšných prací ve spolupráci 2015
s městskými organizacemi a Probační a mediační službou Benešov

2025

Dle potřeby Vlastní zdroje
Dotace

Dotace Úřadu
práce

S-1-1

Podporovat zachování sníženého jízdného MHD

2025

Město Vlašim
Úřad práce
Město Vlašim
Úřad práce
Město Vlašim

S-1-1

2018

Dle potřeby Vlastní zdroje
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SEZNAM DALŠÍCH AKTIVIT
S-1-2 Podporovat terénní pečovatelskou službu, její udržení a rozvoj
S-1-1 Podporovat terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší, osoby
v krizi, jejich udržení a spolupráce s poskytovateli sociálních služeb
S-1-1 V případě potřeby rozšířit a modernizovat kamerový systém ve
městě
S-1-2 Podporovat rozvoj osobní asistence (př. Charita Vlašim)
S-1-S Podporovat realizaci osvětových přednášek, akcí, aktivit v oblasti
prevence vzniku závislostí, prevence kriminality, ztráty bydlení a finanční
gramotnosti
S-4-1 Podporovat hospicové a paliativní služby terénní i pobytové (př.
Hospic Dobrý pastýř v Čerčanech; Charita Vlašim)
S-4-1 Podpořit vznik Detašovaného pracoviště Probační a mediační
služby – zázemí ve Vlašimi (může být součástí projektu DSS)
S-4-1 Podporovat vznik zázemí pro terénní služby pro osoby bez
přístřeší (zázemí pro pracovníka poskytovatele služby – Pečovatelská
služba okresu Benešov) – může být součástí projektu DSS
S-1-1 Zabývat se změnou organizace informací, značení a využívání
kanceláří v Poliklinice (Lidická ulice) - př. možnost půjčit si vozík
v přízemí, vytvořit recepci ve vestibulu; zlepšovat a aktualizovat
průběžně informační systém polikliniky
S-1-1 V rámci pronájmu v Poliklinice upřednostňovat zdravotní služby,
ostatním službám dávat smlouvu s krátkodobou lhůtou
S-1-1 Podporovat činnost dobrovolných hasičů
S-4-1 Podporovat zřízení sociální služby nízkoprahového zařízení pro děti
a mládež = sociální služba zaměřená na děti a mladistvé, které netráví
svůj volný čas v družině a zájmových kroužcích (převážně ze slabšího
sociálního prostředí)

S-1-1 Podpora vzniku a budování nízkonákladového bydlení –
malometrážní
S-3-4- Podporovat zřizování zařízení služeb péče o děti do 3 let
a dětských skupinu u různých organizací
S-2-3 Udržovat možnost ubytování v holobytech
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13.6. Klíčová oblast: rozvoj města
Výchozí situace klíčové oblasti ROZVOJ MĚSTA
Město Vlašim má v současné době díky realizaci řady projektů z minulých let vyřešenou velkou část veřejné infrastruktury v centru města.
V roce 2010 například došlo ke kompletní rekonstrukci a revitalizaci náměstí Palackého, Žižkova, Husova. Byl realizován most přes Blanici u
Neubauerova nábřeží, které bylo rovněž revitalizováno. Město průběžně investuje do opravy místních komunikací, chodníků, veřejného
osvětlení, kanalizace. Nejnověji je dokončena kanalizace v Domašíně - 2014; Bolince - 7/2014 a Bolině - 6/2015. Revitalizace náměstí v
Domašíně je započata a město plánuje její dokončení v nejbližší době. Město v současné době netrpí žádnými velkými infrastrukturními
problémy. Nicméně ve vlastnictví města je řada budov, pro které se hledá nové vhodné využití. Tyto budovy by se daly označit svým
způsobem jako "brownfields". Jedná se zejména o Husův dům, budovu bývalé polikliniky na Husově náměstí, budovu bývalé školy v
Domašíně, hájenku v Bruku (kde je třeba dořešit majetkové vztahy), již nevyužívané tepelné výměníky, Kupsův mlýn. Zatím ne plně funkční je
letiště (směrem na Radošovice). V roce 2013 byl realizován projekt změny systému centrálního zabezpečení tepla pro centrum Vlašimi včetně
napojení na kotel na spalování biomasy. V oblasti elektronizace státní správy došlo v posledních letech k realizaci řady projektů za účelem
modernizace a posílení e-governmentu.
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VIZE OBLASTI ROZVOJ MĚSTA ve Vlašimi v roce 2025
Daří se čerpat finanční prostředky z Evropské unie, díky kterým jsou řešeny dílčí nedostatky infrastruktury ve městě. Došlo k rekonstrukcím
kanalizací, vodovodních řadů, rozvodů tepla i veřejného osvětlení. Pro doposud nedostatečně využívané a nepotřebné budovy (výměníky ve
městě, bývalá poliklinika na Husově náměstí, Husův dům, bývalá škola Domašín, Kupsův mlýn, budova bývalého národního výboru v
Nesperské Lhotě, velké hřiště v Domašíně, Husův dům, panelový dům ve Dvořákově ulici č. p. 1394, dům v areálu Na Lukách) bylo vhodné
využití a tyto prostory byly rekonstruovány. Byla dokončena revitalizace náměstí v sídle Domašín včetně opravy fasády radnice. Územně
plánovací dokumentace je v souladu se záměry města a jsou v ní zakotveny vhodné stavební regulace. V rámci elektronizace státní správy byl
realizován projekt mapového portálu pro občany i úředníky města Vlašimi, modernizována hardware a software infrastruktura a garantována
kybernetická bezpečnost. Úředníci městského úřadu ve Vlašimi měli možnost projít vzdělávacími kurzy a zlepšilo se i jejich pracovní
prostředí. V budově úřadu byl vyřešen problém s teplou vodou i absence výtahu. Všechny budovy úřadu i další budovy v majetku města jsou
plně bezbariérové. V rámci péče o veřejná prostranství a veřejnou infrastrukturu byly na potřebná místa umístěny lavičky a byly upraveny
drobné kulturní památky. Centrum města není vylidněné a je pro občany příjemný místem pro žití, plné příležitostí. Město skýtá řadu
možností pro rozvoj podnikatelských aktivit.

Strategický cíl v oblasti ROZVOJ MĚSTA
Dlouhodobým cílem v oblasti rozvoje města je mimo jiné zamezení tzv. urban sprawl - tj. vylidňování městského centra. V souladu s tímto
cílem byl v roce 2010 dokončen projekt revitalizace náměstí a další aktivity budou tento projekt doplňovat. Prostřednictvím projektů a aktivit
chceme zejména pomoci zvýšit nabídku pracovních či podnikatelských příležitostí ve městě. Budovy ve vlastnictví města by měly být
efektivně využívány tak, aby co nejlépe sloužily jeho obyvatelům. Cílem jsou vzdělávající se úředníci, elektronizovaná státní správa a
bezbariérový přístup do budov poskytujících veřejné služby ve vlastnictví města. Vzhledem k dílčím nedostatkům veřejné infrastruktury je
cílem také rekonstrukce místní kanalizace i a rozvodu tepla tam, kde tato infrastruktura chybí.
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Indikativní dotační tituly programovacího období 2014–2020
Zkratka
Název opatření/cíle
SC 4.1.1 (OPZ) Optimalizovat procesy a postupy ve
veřejné správě zejména prostřednictvím
posílení strategického řízení organizací,
zvýšení kvality jejich fungování a snížení
administrativní zátěže

Typy, příklady opatření
Zlepšení komunikace a zvyšování důvěry uvnitř veřejné správy samotné
i navenek směrem k občanům, zjednodušení přístupu veřejnosti, včetně
osob se specifickými potřebami, ke službám a informacím veřejné
správy např. rozvoj stávajících či zavádění nových nástrojů zlepšování
komunikace uvnitř veřejné správy i směrem k občanům – webové
portály, mobilní aplikace, open data, propagační materiály

Zdroj, odkaz
http://www.strukturalnifondy.cz/getmedia/2ec9a47a9e48-4013-9897da0d2febff1b/OPZ_20142020_FINAL.pdf?ext=.pdf

SC 4.4 (OPŽP)

Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

http://www.opzp.cz/obecnepokyny/dokumenty

SC 1.1 (OPŽP)

Snížit množství vypouštěného znečištění
do povrchových i podzemních vod

Výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny
odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu
související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod
včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod (domovní
čistírny odpadních vod nebudou podporovány); výstavba, intenzifikace
a modernizace čistíren odpadních vod

http://www.opzp.cz/obecnepokyny/dokumenty

SC 1.2(OPŽP)

Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající
jakosti a množství

Výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně
souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě

http://www.opzp.cz/obecnepokyny/dokumenty
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Specifické cíle

Opatření

R-1: Udržet zdravé
hospodaření obce

R-1-1: Zajišťovat finanční prostředky pro rozvoj obce z externích zdrojů (dotace, atp.)
R-1-2: Snažit se o kontinuální snižování provozních nákladů městských budov a organizací

R-2: Zajistit soulad mezi
rozvojem města, územním
plánováním a rozvojem
obecní infrastruktury

R-2-1: Získat do vlastnictví města či případně dlouhodobého pronájmu budovy či pozemky pro rozvoj veřejných služeb
a infrastruktury
R-2-2: U investičních akcí a územně plánovací dokumentace zohledňovat vazby na další cíle strategie města a populační
vývoj

R-3: Zajistit péči o obecní
majetek a veřejné služby

R-3-1: Podporovat městské i ostatní organizace poskytující potřebné kvalitní veřejné služby
R-3-2: Opravovat a rekonstruovat budovy ve vlastnictví města
R-3-3: Zajistit bezbariérovost budov ve vlastnictví města
R-3-4: Pečovat o veřejná prostranství a veřejnou infrastrukturu a majetek

R-4: Zajistit kvalitní,
vzdělanou a komunikativní
státní správu a samosprávu

R-4-1: Spolupracovat s okolními obcemi a Středočeským krajem při prosazování společných zájmů v rámci regionu a při
rozvoji služeb veřejnosti
R-4-2: Podporovat partnerství a komunikaci s ostatními organizacemi a partnery
R-4-3: Podporovat komunikaci s veřejností - komunikační nástroje pro veřejnost
R-4-4: Modernizovat a rozvíjet ICT infrastrukturu a kybernetickou bezpečnost (HW a SW)

R-5: Podporovat
zaměstnanost a kvalitní
podnikatelské prostředí

R-5-1: Připravovat pobídky pro podnikatele a podmínky pro rozvoj podnikatelských aktivit
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Vazba Aktivita
na
opatře
ní
Prioritní osa č. 1:

Reali
zace
OD

Reali
zace
DO

Odpovědnost

Odhadované
náklady

R-4-4

Realizovat projekt mapového portálu pro občany i úředníky v rámci aktivity

2016

2025

Město Vlašim

Není stanoveno Dotace

R-3-2

Najít provozní využití hájenky v Bruku (agroturistika, zpracování dřeva, apod)

2018

2025

Město Vlašim

Není stanoveno Vlastní zdroje

R-3-2

Najít nové využití pro nevyužívané budovy/pozemky ve vlastnictví města (např.
bývalá poliklinika, stará škola Domašín, velké hřiště v Domašíně, Husův dům, panel.
dům Dvořákova ulice č. p. 1394,)

2015

2025

Město Vlašim
Není stanoveno Vlastní zdroje
Další realizátoři
Dotace

R-3-3

Zajistit bezbariérovost budov v majetku města (zejména akutní je potřeba výtahu
v budově MěÚ, ul. Jana Masaryka)

2016

2025

Město Vlašim

5 000 000,-

Dotace
Vlastní zdroje

R-3-4

Dokončit revitalizaci náměstí v Domašíně (vč. opravy kašny)

2016

2020

Město Vlašim

2 000 000,-

Vlastní zdroje

R-3-2

Opravit fasádu na radnici v Domašíně

2016

2020

Město Vlašim

500 000,-

Vlastní zdroje

R-3-2

Zajistit statiku Kupsova mlýna

2016

2025

Město Vlašim

2 000 000,-

Vlastní zdroje

R-4-3

Najít využití pro areál bývalé skládky Ctiboř

2016

2025

Město Vlašim
nájemce

Není stanoveno Vlastní zdroje
Dotace

R-3-4

2016

2025

Město Vlašim

50 000,-

2015

2025

Město Vlašim

Není stanoveno Dotace
SC 4.1.1 (OPZ)
Vlastní zdroje

R-4-4

Zhotovit osvětlení u bytovky č. 221 a druhé bytovky za ní v Domašíně (problém
vlastnictví pozemků)
Rozvoj stávajícího technologického centra pro zvýšení dostupnosti dat a služeb vč.
optimalizace prostředí v rámci úřadu a naplňování myšlenek eGovernmentu, Smart
Administration a eIDAS.
Modernizace HW a SW infrastruktury

2017

2025

Město Vlašim

R-4-4

Garance kybernetické bezpečnosti

2016

2025

Město Vlašim

R-3-4

Opravit levobřežní sběrač kanalizace do ČOV (průsak z řeky do kanalizace)

2017

2020

Město Vlašim

Není stanoveno Vlastní zdroje
Dotace
Není stanoveno Vlastní zdroje
Dotace
15 000 000,Dotace
SFŽP

R-4-4

Zdroj
financování

Indikativní
dotační
titul
období
2014/2020
SC 4.1.1 (OPZ)

Vlastní zdroje
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Vazba na
opatření

Aktivita

Reali
zace
OD

Reali
zace
DO

Odpovědnost

Odhadované
náklady

Zdroj
financování

Indikativní
dotační titul
období
2014/2020

R-2-4

Pro záměry města připravovat projektové dokumentace a další podklady (př. 2015
řízení EIA pro parkovací dům)

2025

Město Vlašim

Dle potřeby

Vlastní zdroje
Dotace

R-3-2

Opravit budovu bývalého národního výboru v Nesperské Lhotě

2016

2025

Město Vlašim

R-2-3

Zajistit umístění pro poutače a cedule na akce ve městě již při realizaci stavebních 2015
úprav

2025

Město Vlašim

100 000,/ročně
100 000,-

Vlastní zdroje
Dotace
Vlastní zdroje

R-3-4

Řešit stav kanalizace v ulici Sokolská (není kanalizace)

2016

2025

Město Vlašim

3 000 000,-

Vlastní zdroje SC. 1.1 (OPŽP)
Dotace

R-3-4

Rekonstruovat vodovod v ulici Dobrovského

2017

2025

Město Vlašim

500 000,-

Vlastní zdroje

Prioritní osa č. 2:
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SEZNAM DALŠÍCH AKTIVIT
R-3-2 Zajistit využití půdních prostor budovy MěÚ (ulice Jana
Masaryka) – možnost rozšíření zázemí pro úřad
R-3-4 Instalovat lavičky do vhodných veřejných míst
R-2-3 Sledovat demografický vývoj v místních částech Vlašimi - Sídliště,
Vorlina, Spořilov, Domašín a v dalších přilehlých obcích (vymezit lokality
pro sledování demografického vývoje a sledovat soulad na vybrané
investice, př. dětská hřiště, atp.)
R-3-4 Řešit dílčí poruchy kanalizace
R-3-4 Vybudovat kanalizaci ve Znosimi
R-3-4 Sanovat staré studny v Domašíně
R-3-4 Řešit umístění rozvodné sítě (elektro), telekomunikační do země
při rekonstrukcích nebo výstavbách
R-3-2 Zamezit vzniku dalších nevyužívaných objektů v centru města –
ve vybraných případech řešit problém převzetím do majetku města
R-2-3 Uplatňovat ustanovení par. 88 zákona č. 183/2006 Sb. (Zákon o
územním plánování a stavebním řádu - stavební zákon)- vyžadovat
uzavření územně plánovací smlouvy pro výrazné navýšení kapacity nebo
vytvoření nové veřejné technické nebo dopravní infrastruktury
R-2-3 Uplatňovat povinnost předat zaměřená data technické
infrastruktury při budování technické infrastruktury
R-2-3 Vytvořit koncepci krátkodobé rekreace v návaznosti na územní
plánování

R-3-4 Zřídit rozptylovou loučku
R-4-3 Umístit informační elektronický banner na budovu úřadu
R-5-1 Podpořit zřízení malého pivovaru v území města
R-4-4 Vybudování centra IT služeb pro městem zřízené a založené
organizace
R-4-4 Pořízení manažerského systému pro řízení, kontrolu
a komunikaci s příspěvkovými organizacemi města Vlašimi
R-3-1 Zajistit celodenní provoz WC na hřbitově
R-3-4 Zajistit dostupnost a funkci veřejných prostranství v nově
budovaných lokalitách, vytvořit seznam doporučení pro veřejná
prostranství nových lokalit (případně vznik studií)
R-3-2 Zajistit celoroční provoz záchodků v parku
R-3-4 Vybudovat parkoviště pro cca 10 osobních aut u Hvězdárny Vlašim
R-3-4 Připojit Hvězdárnu na městský vodovod a kanalizaci
R-2-2 Připravovat plochy ve vlastnictví města pro výstavbu bytových
domů
R-2-2 Budovat technickou a dopravní infrastrukturu k rozvojovým
plochám ve vlastnictví města
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14. PODPORA REALIZACE PROGRAMU
Pro úspěšné nastavení a praktické využití strategického dokumentu jsou v implementační části definovány
a popsány následující systémy:
➢ Systém řízení a organizačního zajištění naplňování Programu rozvoje města Vlašimi
➢ Systém financování Programu rozvoje města Vlašimi
➢ Systém aktualizace Programu rozvoje a vyhodnocování Programu rozvoje města Vlašimi

14.1. Řízení, sledování a organizační zajištění PRO
V průběhu realizace Programu je cílem naplňování stanovených vizí, strategických a specifických cílů,
opatření a aktivit. V průběhu realizace Programu rozvoje města Vlašimi na období 2015–2025 budou dle
aktuálních potřeb v území a navrženého harmonogramu řešeny aktivity popsané ve strategické části
dokumentu. Aby město bylo ve svých snahách úspěšné, musí uplatňováním Programu rozvoje využívat
maximum svých silných stránek a příležitostí a současně eliminovat své slabé stránky a ohrožení.
Aktivity, projekty, problémy a podněty k řešení byly již od začátku práce na dokumentu sestavovány dle
priorit důležitosti jejich řešení. Toto stanovovali členové pracovních skupin skrze interaktivní metodu práce
s lístečky a dále potvrzovala a definovala řídící skupina. Nejvyšší naléhavost a důležitost mají záměry stavené
v okruhu Priority č. 1, dále v okruhu Priority č. 2. Tyto aktivity je také možné považovat za aktivity tzv.
Akčního plánu a k jejich naplnění či k významnému pokroku jejich naplňování by mělo dojít v horizontu cca 2
let. Další aktivity jsou ve strategické části dokumentu zapsány jako seznam aktivit.
Sledování naplňování dokumentu provádí Řídící skupina. Ta se schází dle potřeby, minimálně však jednou
ročně. Výroční zasedání řídící skupiny je plánováno zpravidla na začátek červena. Členy řídící skupiny
odvolává či jmenuje starosta města, který řídící skupině vždy předsedá jako garant PRO.
Podklady pro práci Řídící skupiny zpracovává pověřený zaměstnanec (případně více zaměstnanců) MěÚ pod
vedením tajemníka. Jeden pověřený zaměstnanec v průběhu celého roku sbírá připomínky, aktualizace a
doplnění dokumentu. Je vlastníkem wordové verze dokumentu, kde v režimu změn vede průběžně úpravy,
které předkládá řídící skupině.
Dokument bude zveřejněn na stránkách www.mesto-vlasim.cz vždy v jeho aktuální verzi.

14.2. Financování realizace strategie
Program rozvoje města Vlašimi bude financován dle možností z vlastních zdrojů, doplňkových zdrojů (tj.
zdroje dotací, nadací, atp.) a formou nepřímé podpory projektů, kde bude město plnit roli partnera,
iniciátora či zprostředkovatele realizace aktivit, které samo nefinancuje, ale jejichž realizaci na svém území
schvaluje a podporuje.
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14.3. Způsob aktualizace dokumentu
Předpodkládá se pravidelná aktualizace jednou ročně, zpravidla v červnu v návaznosti na plánované zasedání
zastupitelstva města před letními prázdninami. Aktualizace dokumentu se provádí dle podkladů
projednaných řídící skupinou.
Změna priority jednotlivých aktivit zařazených do seznamu aktivit může být realizována bez projednání
zastupitelstvem města pouze na základě ujednání řídící skupiny. V tom případě budou aktivity doplněny o
informace v návodné tabulce, tedy:
➢
➢
➢
➢
➢

Realizace od (včetně přípravy – PD apod.)
Realizace do
Odpovědnost
Odhadované náklady
Zdroj financování

Stejným způsobem může dojít na podnět řídící skupiny k rozpracování aktivity do více podrobného
„projektového záměru“. Změnu priority či rozpracování aktivity do „projektového záměru“ může řídící
skupina projednávat v průběhu celého roku dle potřeby.
Seznam aktivit není konečný. V průběhu realizace Programu může být doplňován na návrh řídící skupiny.
Taková změna však podléhá aktualizaci dokumentu – tj. projednáním zastupitelstvem města.
Tabulka 55: Popis aktualizace dokumentu

Kroky
Sledování naplňování
Programu rozvoje
Evidence změn,
aktualizací, úprav

Posouvání aktivity do
Priority č. 1 nebo 2;
rozpracování aktivit do
formátu projektových
záměrů, kde je to vhodné
pro bližší popis aktivity
Aktualizace dokumentu

Činnost
Kontrola splněných, nesplněných
a např. vyřazených/zrušených
aktivit
Vedení wordové verze
dokumentu v režimu změn,
zapracování průběžných
připomínek, oprav, aktualizací,
hlídání souladu na územní plán a
další dokumenty; tyto změny se
týkají také úpravy termínů,
odhadu nákladů a způsobu
financování;
Změna priority aktivit, detailnější
popis aktivity

Projednání a schválení změn
dokumentu; doplnění nových
dříve neuvedených aktivit
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Kdo
Pověřený
zaměstnanec
Řídící skupina
Pověřený
zaměstnanec

Četnost
Průběžně

Řídící skupina

Průběžně

Zastupitelstvo
města

Průběžně

1 X ročně

Výstupy
Zpráva pro
zastupitelstvo, vždy v
červnu
Podklady pro jednání
řídící skupiny a
zastupitelstvo

Změna priority
vybraných aktivit
Rozpis aktivity do
formátu
projektového záměru
Doplnění aktivit
Formální změna
verze dokumentu aktualizace
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15. POPIS VYBRANÝCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ
Dokument Programu rozvoje města Vlašimi nemá zpracovaný samostatný akční plán. Zvolená interaktivní
metoda tvorby samotného dokumentu včetně formulování klíčových oblastí, cílů, opatření a aktivit umožnila,
že bylo velmi srozumitelně formulováno pořadí aktivit dle priorit. Nicméně program obsahuje aktivity či
projekty, které si zaslouží detailnější popis. Nelze je uspokojivě formulovat do jednoho řádku. Proto
dokument také obsahuje tuto kapitolu, kde jsou vybrané projektové záměry popsány ve větším detailu. Tato
kapitola ale nestanovuje všechny priority, představuje pouze rozpracování do většího detailu těch aktivit,
kde je to pro lepší pochopení vhodné.
Tato část může být doplňována na základě rozhodnutí řídící skupiny. Dle připraveného formátu tabulky může
být rozpracována každá aktivita.
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15.1. Rozvoj areálu Na Lukách
Název:
Stručný
popis
záměru:

Rozvoj areálu Na Lukách
Město Vlašimi se profiluje jako město, které podporuje sportovní aktivity občanů všech věkových kategorií. Jedním z dlouhodobých cílů je rozvíjet komplexně sportovní areál Na Lukách. Ten je zejména
třeba napojit na hlavní komunikaci – ulice Benešovská a tedy vybudovat sjezd přímo do areálu Na Lukách. Tím se vyřeší problematické napojení okolo ZŠ Sídliště a i tato škola bude pak přístupná
ze dvou směrů. V areálu se nachází problematická nevyužívaná budova, areál je vhodné propojit na okolní životní prostředí. Zejména z ekonomického a provozního důvodu se jeví jako nezbytné vytvořit
v areálu ubytovací komplex (min. 80 lůžek) se stravovacím zázemím a odpočinkovou zónou (relax, bazén). Takový prvek by významně pomohl snížit náklady města spojené s provozováním tohoto
areálu. Areál je momentálně velmi dobře využíván. Vytíženost zimního stadionu se pohybuje okolo 90 % v zimní sezóně (plocha ledu) a 40 % v letní sezóně (umělý povrch). Využívání letního koupaliště
je velmi ovlivněno přízní počasí. V roce 2015 například byla návštěvnost koupaliště cca 24 474 návštěvníků, bylo velmi parné léto. Návštěvnost zimního stadionu je za sezónu cca 80 tis. účastníků (2015).

Vazba na Aktivita
opatření

Realizace
Od
sportovní haly,

Odpovědnost

Odhadované Zdroj financování
náklady

do

K-1-2

Realizovat projekt ubytování s kapacitou cca 80 osob v areálu Na Lukách vč.
regeneračních prvků a stravování

2017

2019

Město Vlašim

80 000 000,-

Dotace

K-1-2
K-1-1

Hledat vhodnou lokalitu pro realizaci in-line dráhy a projekt realizovat (např. kolem letiště, od
2016
plynárny, v lokalitě areálu Na Lukách, případně jinde)

2025

Město Vlašim

Dle potřeby

Dotace

Dotace
MŠMT
Středočeský kraj

D-4-3 - Doplnění osvětlení ve městě (konkrétně světlo instalovat za mostem přes řeku - směr k zimnímu stadionu Na Lukách, natipovat další lokality); K-1-4 - Doplnit a rekonstruovat skate park v areálu Na Lukách
(ideálně vč. zázemí jako je posezení, lavičky, atp.); K-1-2 - Vybudovat krytý plavecký bazén (25 m) v areálu Na Lukách; K-1-2 - Vybudovat tenisové kurty v areálu Na Lukách; K- 4-1 - Prověřit možnost tepelných
čerpadel z Blanice pro stadiony Na Lukách - ohřev teplé vody; ŽP-2-3 - Revitalizovat okolí areálu Na Lukách (úprava stráně pod školou, části nazývané Březina, propojení areálu na okolní ŽP a přírodu)
Místo realizace:
Výchozí stav:

Partneři projektu:

Areál Na Lukách 1921
Stav připravenosti
Projekt je ve fázi záměru
V roce 2007 byl zrekonstruován venkovní plavecký bazén. V roce 2013 byl v areálu postaven nový zimní stadion. Atletická dráha v areálu Na Lukách byla rekonstruována v roce 2012 a je
v majetku TJ Spartak. V areálu je umístěn také skatepark, který je průběžně renovován. V roce 2011 bylo vybudováno v areálu nové fotbalové hřiště s umělým povrchem, to je v majetku FC
Sellier & Bellot. Areál je využíván i obyvateli z širokého okolí.
Sportovní zařízení města Vlašimi, p. o., FC Sellier & Bellot, HC Rytíři Vlašim
Cílová skupina:
Děti, mládež, široká veřejnost
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15.2. Dům sociálních služeb
Název
záměru:
Stručný
popis
záměru:

Dům sociálních služeb (DSS)

Vazba na
opatření

Aktivita

S-4-1

Realizovat projekt "Dům sociálních služeb ve Vlašimi" jako zázemí pro sociální služby (Husovo náměstí 47 - budovy 2016
býv. polikliniky)
Podpořit vznik Adiktologické poradny ve Vlašimi - detašované pracoviště Magdalény, o.p.s. jako zázemí pro terénní 2016
služby (pokud aktivita nebude dříve součástí projektu DSS)
Podporovat vytvoření a rozvoj dětské skupiny v Azylovém domě Diakonie ČCE
2016

S-4-1
S-3-4

Dům sociálních služeb ve Vlašimi zlepší pro klienty, uživatele a jejich rodinné příslušníky dostupnost sociálních služeb soustředěných do jedné budovy. Služby pro obyvatele ORP Vlašim jsou nyní velmi roztříštěné a pro řadu
klientů takřka nedostupné. Vůbec zajištění péče a pomoci ve městě je velmi nepřehledné. Dům SS by přiblížil nabízené služby klientům. Dům SS rovněž vyřeší problém s nedostatkem vhodných prostor pro další poskytovatele SS.
Ve Vlašimi a okolí chybí například adiktologická péče, sociálně aktivizační služby, širší poradenství, neboť pro poskytovatele, ač mají zájem službu na Vlašimsko rozšířit, tak nejsou vhodné prostory. Poptávka po dalších
poskytovatelích zejména sociálních a následných služeb je již doložena z analýz a veřejných setkání.
Realizace
od

Odpovědnost

Odhadované
náklady

Zdroj financování

Dotace

2020

Město Vlašim

50 000 000,-

Dotace

SC 2.1 (IROP)

2018

Magdalena, o.p.s 750 000,-

SC 2.1 (IROP)

2020

Diakonie ČCE

Dotace
Vlastní zdroje
Dotace
Vlastní zdroje

do

Dle potřeby

SC 2.4 (IROP)

S-4-1 - Podpořit vznik Detašovaného pracoviště Probační a mediační služby Benešov – zázemí ve Vlašimi (může být součástí projektu DSS); S-4-1 - Podporovat vznik zázemí pro terénní služby pro osoby bez přístřeší (zázemí pro pracovníka
poskytovatele služby – Pečovatelská služba okresu Benešov) – může být součástí projektu DSS
Místo
realizace
Výchozí
stav:

Partneři
projektu:

Předpokládá se využití budovy bývalé polikliniky na Husově
náměstí č. p. 47

Stav
připravenosti:

Město chce realizovat komunitní plánování jako podklad pro tzv. stavební program; pro budovy byla zpracována studie pro využití jako DPS, tj.
existuje základní představa prostorového využití budovy, ale nikoliv pro účel DSS. V současné době je budova využívána stomatology a těm by
bylo nutné zajistit nové zázemí a připravit jejich přesun.
V současné době jsou prostory částečně využívány stomatology, a další jsou využívány jako kanceláře. Budova je ovšem ve špatném technickém stavu a bylo by třeba ji rekonstruovat. Existuje řada organizací, které poptávají
zázemí, zejména pro poskytování sociálních služeb různého zaměření. Jsou to zejména tyto:
Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy: Kapacitně nedostatečné jsou prostory školičky k jejímu provozování jako oficiální dětské skupiny; dále je potřeba prostor pro zázemí k poskytování ambulantní služby ZRNKO - schůzky s
klienty, doučování dětí, kroužky, popřípadě rozšíření této služby o nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.
Charita Vlašim: V současné době roztříštěná činnost do více prostor, poptávka je po cca 14 kancelářích různých rozměrů. Snaha o sloučení činnosti do jedné budovy.
Pedagogicko – psychologická poradna: Kapacitně i technicky nedostatečné prostory. Nevhodně řešené prostory.
Pečovatelská služba okresu Benešov: Ve Vlašimi chybí zázemí pro terénní služby.
Probační a mediační služba Benešov: Ve Vlašimi chybí zázemí pro terénní služby, poradenství a možnost setkávání se s klienty v kanceláři.
Magdaléna, o.p.s. - Ve Vlašimi chybí zázemí pro terénní služby, poradenství a zejména také kontakt s osobami příbuznými nebo blízkými klientům.
Sbor církve bratské Podblanicko: Chybí zázemí pro kázání/bohoslužbu pro cca 100 lidí – pravidelně v neděli. Dále chybí vlastní klubovna. Organizace působí doposud ve Spolkovém domě, kde ale vlastní klubovnu nikdy neměla. Na
začátku fungování domu byly prostory sdílené s Klubem Ráchel. Poptáván je multifunkční sál s kapacitou cca 100 lidí, tři oddělené místnosti na klubovny pro práci s dětmi v Royal Rangers, sociální zařízení, menší kuchyňka, sklad.
Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy; Charita Vlašim; Pedagogicko –psychologická poradna; Pečovatelská služba
Cílová skupina:
Dle zaměření jednotlivých poskytovatelů viz analytická část této strategie.
okresu Benešov; Probační a mediační služba Benešov; Magdaléna, o.p.s.; Sbor církve bratské Podblanicko a další
dle zjištěné poptávky po prostorách/zázemí.
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15.3. Parkovací dům
Název
záměru:
Stručný
popis
záměru:

Parkování ve městě – Parkovací dům a další opatření

Vazba na
opatření
D-3-1

Aktivita
Realizovat stavbu parkovacího domu v lokalitě pod Varšavanem s kapacitou až 400 parkovacích míst

Realizace
od
do
2016
2020

D-3-1

Zajistit dostatečný počet parkovacích míst u škol (zejména pro personál - dlouhodobě, krátkodobě pro rodiče)

2016

2025

D-3-1

Realizovat stavby menších "parkovacích domů"/parkovišť případně v dalších lokalitách než pod Varšavanem (např.
v lokalitě Lidická - Prokopova; naproti poště namísto bývalého výměníku)
Realizovat stavbu záchytných parkovišť mimo centrum města (př. v lokalitě u čističky odpadních vod, u centrální
kotelny (za kolejemi), ve Velíšské ulici) – různé typy dle lokality – P+R, B+R, P+G a další dle přístupu a typu
dopravního prostředku
Řešit prostor před ZŠ Vorlina z pohledu bezpečnosti dopravy (přechody, zastávky, bezpečnost dopravy – prvky
toto zajišťující)
Řešit prostranství okolo ZŠ Sídliště z dopravně-bezpečnostního hlediska (zejm. řešení otáčení vozidel rodičů,
bezpečný pohyb chodců, napojení na hlavní komunikace)

2016

2025

2016

2025

2016

2017

2017

2017

D-3-1

D-1-1
D-1-1
Místo
realizace:
Výchozí
stav:

Partneři
projektu:

Cílem projektu je uspokojivě vyřešit hlavně dlouhodobé parkování v centru města. Tedy parkování rezidentů a s ohledem na častou vyjížďku za prací také parkování obyvatel širšího regionu dojíždějících
z okolních vesnic do Vlašimi, kde přestupují na hromadnou dopravu. Projekt by měl přinést komplexní řešení dopravy v klidu ve městě a navrhnout konkrétní investiční řešení ve vazbě na dopravu v klidu
a bezpečnost dopravy. Řešení problému s parkováním v jedné lokalitě by nemělo znamenat vznik problému v lokalitě jiné. Hlavním záměrem je vybudování parkovacího domu v lokalitě pod Varšavanem
s kapacitou až 400 parkovacích míst, doprovodnými akcemi bude vznik jiných odstavných ploch a parkovišť v návaznosti na komplexní analýzu, která bude součástí přípravy řešení problému.
Odpov
ědnost
Město
Vlašim
Město
Vlašim
Město
Vlašim
Město
Vlašim
Město
Vlašim
Město
Vlašim

Odhadované
náklady
100 000 000,Dle potřeby
Dle potřeby
Dle potřeby

5 000 000,6 000 000,-

Zdroj
financování
Dotace
Vlastní zdroje
Vlastní zdroje

Dotace

Dotace
Vlastní zdroje
Vlastní zdroje
Dotace

SC 1.2 (IROP ) TERMINÁLY
1.2 (IROP) BEZPEČNOST
SC 1.2 (IROP) TERMINÁLY
SC 1.2 (IROP) TERMINÁLY

Vlastní zdroje
Dotace
Vlastní zdroje
Dotace

SC 1.2 (IROP) BEZPEČNOST
SC 1.2 (IROP)BEZPEČNOST

Plocha „pod Varšavanem“
Stav
V roce 1997 byla zpracována studie „Analýza dopravy v klidu na vybraná území města Vlašim“, která byť je zastaralá, tak
Plocha bývalého výměníku (u pošty)
připravenosti:
některé její závěry jsou platné dodnes. Plochy pro dopravu jsou stanoveny vhodně územním plánem. Je třeba vyhodnotit
a další vytipované lokality
nutnost zpracovat posouzení EIA na záměr parkovacího domu pod Varšavanem.
Město Vlašim v roce 2010 dokončilo revitalizaci městského historického centra. Součástí projektu byla také instalace parkovacích automatů na náměstích Husovo, Žižkovo a Palackého. V roce 2016 došlo
nově ke zpoplatnění rekonstruované Komenského ulice. Již dříve bylo zpoplatněno stání u Polikliniky (Lidická ulice). Při realizaci projektu rekonstrukce nádraží vzniklo odstavené parkoviště typu P+ R.
Principem realizovaných aktivit bylo umožnit zejména v centru města krátkodobé parkování pro uspokojení všech potřeb občanů a podnítit tak rozvoj podnikání. Každá nová zpoplatněná zóna znamená
nárůst poptávky po parkování v zónách bez poplatku a problém s nedostatkem parkovacích míst pro dlouhodobé stání se tak pouze po městě přelévá na jiné lokality. Momentálně nejproblematičtější je
oblasti ulice Lidické, Navrátilovy a lokalita Sídliště Sever. Stále problematické je nedostatečné krátkodobé parkování u škol a školek pro rodiče, dlouhodobě pro personál.
Dopravci autobusové a vlakové dopravy
Cílová skupina:
Veřejnost
Místní podnikatelé
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15.4. Rozšíření prostor ZŠ Sídliště
Název
záměru:
Stručný
popis
záměru:

Rozšíření prostor ZŠ Sídliště

Vazba na
opatření
ŠK-3-1
ŠK-2-1

Aktivita

Hlavním cílem projektu je pomocí navýšení prostorové kapacity ZŠ Sídliště o přibližně 3 kmenové třídy s odpovídajícím zázemím (vč. možnosti oddělené výuky speciálních předmětů či dělení žáků na
skupiny) vyřešit poptávku po optimalizaci umístění Montessori tříd, odborných učeben a zázemí družiny (včetně zřízení volnočasového klubu jako zázemí pro žáky II. stupně). Projekt mimo jiné umožní
propojení celého areálu ZŠ Sídliště s družinou, tělocvičnou a školní jídelnou bez nutnosti přezouvání se (tj. uspoří se také na prostoru jinak nutně vynaloženém pro šatny a související zázemí). Součástí
projektu mohou být také související venkovní úpravy okolí školy a zázemí zahrady.

Realizace
Odpovědnost
Odhadované Zdroj
Dotace
od
do
náklady
financování
Zpracovávat rozvojové plány škol včetně podpory DVPP (př. MAP)
2016 2025 Město Vlašim
3 800 000,Dotace
SC 3.3 (OP VVV)
Realizovat stavební úpravy při ZŠ Sídliště (řešení prostor školní družiny vč. samostatného 2016 2025 Město Vlašim
5 000 000,Dotace
SC 2. 4. (IROP)
vchod)vybudování WC pro jídelnu
ZŠ Sídliště
ŠK -2-1
Zlepšení kvality vzdělávání na ZŠ Sídliště – půdní vestavba odborných učeben, modernizace
2017 2019 Město Vlašim
35 000 000,
Dotace
SC 2. 4. (IROP)
stávajících učeben, zajištění bezbariérovosti, konektivita, související zázemí, vybavení prostor,
ZŠ Sídliště
zeleň
ŠK-2-3 - Zřídit výtvarnou učebnu na ZŠ Sídliště; ŠK-2-3 – Zřídit klub – zázemí pro žáky II. stupně;
Místo:
Základní škola, Vlašim, Sídliště 968, okres Benešov
Stav připravenosti:
Záměr je projednáván s rodiči, pedagogy a sdruženími rodičů
Výchozí
Město Vlašim zřizuje 2 základní školy. Situovány jsou na protilehlých částech města, v lokalitě Sídliště a Vorlina. Středem města teče řeka Blanice a tím je dán reliéf města. Tedy mezi lokalitami Sídliště a
Vorlina je značný rozdíl stoupání a klesání. Žáci se tak ve většině případů do škol přihlašují dle místa bydliště a poptávka po zápisu do obou škol je, a historicky vždy byla vyrovnaná. Obě školy jsou navíc
stav:
srovnatelně vybavené a není větší rozdíl v kvalitě zázemí. Město dbá na vyvážený rozvoj obou škol. ZŠ Sídliště od školního roku 2013/2014 nabízí doplňkově možnost navštěvovat třídy prvního stupně
vedené metodou Montessori. Třídy zde vznikly na základě poptávky a aktivity rodičů, zejména v návaznosti na výuku metodou Montessori v MŠ Vorlina (modrá třída). Rodiče se zájmem o Montessori
pedagogiku jsou ochotni své děti dovážet i z větší vzdálenosti a navíc škola si tím získala zájem i rodičů mimo vlašimských. Škola je umístěna v zástavbě, která limituje její rozvoj. Třídy s Montessori
pedagogikou byly umístěny do prostor přízemí družiny. Silné ročníky ze školek se začínají do škol zrovna od roku 2013 dostávat a tím se ZŠ Sídliště dostalo do prostorových problémů. Momentálně chybí
prostory pro dostatečnou nabídku kapacity družiny a současně jsou nedostatečné prostory pro první stupeň Montessori. Ten postupně roste do nutného počtu 3 tříd - 2013 – 1 třída, 2014 – 2 třídy, 2016
– 3 třídy, které by již měly saturovat poptávku a logické rozložení do smíšených tříd. Ideálním řešením se jeví přesun Montessori tříd z prostor družiny do jiného zázemí. S ohledem na vazbu na II. stupeň a
všechno ostatní zázemí školy (tělocvična, jídelna, družina) je snaha o vyřešení prostorových kapacit pro Montessori třídy v rámci areálu školy. Přesun tříd Montessori do hlavní budovy se nejeví jako
ideální řešení ze tří hlavních důvodů: a) V hlavní budově byly postupně v kmenových třídách budovány odborné učebny, oficiální kapacita dle rejstříku sice hovoří o maximálním počtu 780 žáků, ale dle
reality je kapacita školy ponížená o odborné učebny 630 žáků. Dnes školu navštěvuje 510 žáků, tedy maximální rezerva je 4 třídy; b) ve vazbě na populační křivku se očekává postupný nárůst počtu žáků I.
stupně až do roku 2020, přepokládá se tedy využití rezervy tříd i bez Montessori poptávky; c) škola musí počítat s rezervou kapacit při realizaci navrhovaných opatření na snížení počtu žáků ve třídě při
integrací žáků ohrožených školním neúspěchem či žáků znevýhodněných. Navrhovaným řešením je tedy: nástavba/dostavba/přístavba budovy a její celkové rozšíření o 2 – 3 učebny. Realizací přístavby by
došlo k přesunu Montessori tříd z prostor školní družiny. Ta by tak získala požadovaný prostor pro navýšení kapacit (tj. možnost umístit více dětí 4. a 5. třídy, možnost zřízení školního klubu pro žáky II.
stupně). Montessori třídy by získaly zázemí buď v hlavní budově – při dislokaci odborných učeben do přístavby, nebo by mohly dostavbu využít pro vlastní částečně oddělené zázemí. Při nerealizaci
záměru je pravděpodobné, že Montessori komunita bude muset znovu zvážit zázemí mimo areál školy, jak už bylo dříve projednáváno.
Partneři
Montessori Vlašim, z. s., ZUŠ, ZŠ Sídliště
Cílová skupina:
Rodiče, děti, učitelé, odborná veřejnost, organizace založené rodiči
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15.5. Stomatologické centrum
Název
záměru:
Stručný
popis
záměru:

Stomatologické centrum

Vazba na
opatření
S-4-1

Aktivita

Záměr je součástí řešení problémů nevyužívaných budov v centru města. Jedná se konkrétně o budovu bývalé polikliniky na Husově nám. č. p. 47. Ta by při případné rekonstrukci
mohla nabídnout zázemí až 1300 m2 a jelikož se jedná o prostornou budovu situovanou proti vlašimskému zámeckému parku v centru města, chce město do budoucna hledat její
využití. Budova bez komplexní rekonstrukce chátrá a její stav se stále zhoršuje. Její využití dnes není dostatečné. Využívána je jako prostor právě pro zubní ordinace a kanceláře. Při
zvažování jakéhokoliv záměru využití budovy je tedy nutné nabídnout nové zázemí stávajícím nájemcům – zejména zubařům, kteří do vybavení svých ordinací a jejich napojení na
technické zázemí investovali v minulých letech. Při hledání náhradních prostor se jeví jako vhodné místo nedaleký Husův dům, který je naopak svou specifickou dispozicí využitelný
jenom pro omezené množství záměrů. Město má morální závazek dům si ponechat z důvodu umístění památníku padlých. Zřízení stomatologického centra v Husově domě, dnes
využívaného také jako kanceláře, se jeví jako příhodné.

Naplánovat a realizovat přesun zubních ordinací do prostor mimo polikliniku (Husovo nám.)
Stomatologické centrum

Místo realizace:
Výchozí stav:
Partneři projektu:

Realizace
Odpovědnost
od
do
2016 2017 Město Vlašim
Lékaři

Odhadované
náklady
5 000 000,-

Husův dům - Husovo náměstí č. p. 472

Zdroj
Dotace
financování
Vlastní zdroje

Stav
Záměr se začíná diskutovat s dotčenými lékaři
připravenosti:
Zubní lékaři působí na několika místech, v objektech bývalé polikliniky (Husovo nám.), ZŠ Vorlina a soukromých domech. V současné době působí ve Vlašimi 10 zubních
lékařů/ordinací.
Lékaři
Cílová skupina:
Veřejnost
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15.6. Dokončení revitalizace náměstí v Domašíně
Název záměru:

Dokončení revitalizace náměstí v Domašíně

Stručný popis
záměru:

Cílem tohoto záměru je dokončit revitalizaci náměstí v Domašíně v návaznosti na již realizované aktivity. Zejména se jedná o řešení středového parteru náměstí, který dnes
tvoří zelená zatravněná plocha se stromy podél stran. A tato plocha bude architektonicky uchopena k rozpracování. Dojde k dořešení a návrhu řešení spodní části náměstí,
dokončení oprav chodníků, umístění druhé autobusové zastávky, opravě fasády radnice. Náměstí bude doplněno o dnes chybějící dopravní značky. K řešení je také znovu
umístění kašny nebo jiných význačných prvků. Řešení již realizovaných prvků zajišťující bezpečnost chodců – př. bezpečnostní ostrůvek/přechod se bude případně revidovat.

Vazba na opatření Aktivita
R-3-4

Dokončit revitalizaci náměstí v Domašíně (vč. opravy kašny)

Místo realizace:

Náměstí

Výchozí stav:
Partneři projektu:

Realizace
od
2016

do
2017

Odpovědnost Odhadované
náklady
Město Vlašim 2 000 000,-

Zdroj
Dotace
financování
Vlastní zdroje

Stav
Byla realizována 2 komunitní projednání s občany – 3. 3. 2016 a 15. 3. 2016. Bude zadáno dokončení studie
připravenosti:
náměstí architektovi, navazovat bude realizace.
V letech 2013 – 2015 probíhala postupná rekonstrukce náměstí v návaznosti na realizaci projektu Zlepšení vodohospodářské infrastruktury – Domašín.
Provozovatel hostince Na Radnici
Cílová skupina:
Veřejnost, obyvatelé Domašína, návštěvníci
Další podnikatelé s vazbou na náměstí
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15.7. Elektronizace státní správy a samosprávy
Název
záměru:
Stručný popis
záměru:

Elektronizace státní správy a samosprávy

Vazba na
opatření
R-4-4

Aktivita

R-4-4

2018 Město Vlašim

3 000 000,-

2018 Město Vlašim

6 000 000,-

Dotace,
Vlastní zdroje

R-4-4

Realizovat projekt informačního a mapového portálu pro občany i úředníky v rámci 2016
aktivity podpory úplného elektronického podání
Rozvoj stávajícího technologického centra pro zvýšeností dostupnosti dat a služeb vč. 2016
optimalizace prostředí v rámci úřadu a naplňování myšlenek eGovernmentu, Smart
Administration a eIDAS
Modernizace HW a SW infrastruktury
2016

MMR-IROP
OPZ
MMR-IROP
OPZ
MMR-IROP
OPZ

2018 Město Vlašim

6 000 000,-

Dotace,
Vlastní zdroje

MMR-IROP
OPZ

R-4-4

Garance kybernetické bezpečnosti

2019 Město Vlašim

3 000 000,-

Dotace,
Vlastní zdroje

MMR-IROP
OPZ

Místo
realizace
Výchozí stav:
Partneři
projektu:

ICT infrastruktura města Vlašim

Realizací jednotlivých dílčích aktivit vybudovat a provozně zabezpečit informační a komunikační technologie města pro naplňování myšlenek eGovernment, Smart
Administration a eIDAS v dnešní dynamicky se rozvíjející společnosti.

Zvýšení bezpečnosti koncových stanic uživatelů řešením „klient - server“

R-4-4

2016

Stav
připravenosti
Viz popis již realizovaných projektů v analytické části strategie.
Cílová skupina:
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Odpovědnost
od
do
2016
2018 Město Vlašim

Odhadované
náklady
4 000 000,-

Zdroj
financování
Dotace
Vlastní zdroje
Dotace

Dílčí zmapování potřeb
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Dotace

15.8. Excelentní vzdělávací centrum
Název záměru:

Excelentní vzdělávací centrum

Stručný popis
záměru:

Vznikne excelentní vzdělávací centrum dle poptávky regionu, na základě komunitního projednání.
Nadstandardním a excelentním vzdělávacím prostorem se rozumí takové zařízení, které není na školách v kraji běžně dostupné. Zpravidla se jedná o prostory se speciálním a
finančně náročným zařízením a technologiemi. Prostory jsou charakterizované jasným přínosem pro vzdělávání a je zřejmá jejich udržitelnost po ukončení financování z
evropských strukturálních a investičních fondů. Nadstandardní a excelentní prostory musí být přístupné pro více škol nebo širší veřejnosti (NNO, děti, mládež, rodiče), a to
minimálně v rozsahu 20 % provozní kapacity prostor. (Zdroj: Postupy MAP)

Vazba na opatření Aktivita

Realizace
Odpovědnost
Odhadované
Zdroj
Dotace
od
do
náklady
financování
ŠK-2-3
Vytvořit školní multifunkční excelentní nadstandardní centrum (např. v prostorách 2018
2020 Středočeský kraj 10 000 000,Vlastní zdroje IROP
bývalého výměníku u budovy Gymnázia Vlašim)
Místo realizace:
Není přesně stanoveno
Stav
Projekt je ve fázi záměru. Neodborná studie byla zpracována v rámci semináře Studenti pro venkov.
Vytipován je dnes nevyužívaný výměník u
připravenosti
Gymnázia Vlašim
Budova nedávnou změnou systému topné soustavy ztratila svůj původní účel a nyní je nevyužívaná. Ve Vlašimi je dlouhodobě poptávka po fakticky spíše jednoúčelové
Výchozí stav:
(tj. zaměřené na oblast vzdělávání, přednášky, prezentace), ale multifunkční a hi-tech budově, která by doplnila zázemí školek, škol a dalších institucí v oblasti vzdělávání.
Takové zázemí se nehodí ani do Kulturního domu Blaník, na zámek do muzea nebo jiného zařízení ve městě. Takové zařízení chybí. Částečně plní tuto roli Spolkový dům –
přednášková místnost, která ale není vybavena, jak by bylo třeba a také není vhodná pro podobné dovybavení. Projekt zejména reaguje na poptávku po vzniku budovy pro
akce pro více než 100 účastníků. V roce 2015 sice Střední průmyslová škola Vlašim dokončila stavbu přednáškové auly, ale její využívání je plánováno zejména pro školu a v
podstatě pravidelně. Soulad na aktivity ostatních škol či organizací je možný, ale v omezené míře – nenarušující výuku SPŠ. Plánované multifunkční vzdělávací excelentní
centrum by vhodně doplnilo i zázemí auly, a to možností realizovat nepravidelné akce všech zájemců, například i vícedenního charakteru bez nutnosti vazby na běžnou výuku
vybrané školy.
Partneři projektu: ZŠ a MŠ zřízené městem i ze širšího regionu
Cílová skupina:
Děti, mládež, žáci, studenti, pedagogové, odborná veřejnost, spolky a další organizace zabývající se
Střední školy působící ve městě
vzděláváním.
Spolky, sdružení zabývající se formálním i
neformálním vzděláváním
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15.9. Rekonstrukce Kulturního domu Blaník
Název záměru:

Rekonstrukce Kulturního domu Blaník

Stručný popis
záměru:

Cílem tohoto záměru je rekonstruovat stávající kulturní dům ve Vlašimi, tak aby mohl být co nejefektivněji využíván. Zejména se jedná o variabilní řešení sálu, který je
využíván k tanci, divadlu i jako možný zasedací sál s kvalitním odvětráváním a klimatizací. Prostory celkově projdou rekonstrukcí, včetně zázemí pro účinkující, parket v sále
i vstupního prostoru. Budou realizovány stavební úpravy, které kulturní dům učiní přístupným i pro osoby se sníženou pohyblivostí. Dům se stane reprezentativním místem
pro konání kulturních i společenských akcí středně velké návštěvnosti.

Vazba na opatření Aktivita

Realizace
od
do

K-1-4

Postupně rekonstruovat Kulturní dům Blaník (klimatizace, parkety, variabilní
uspořádání sálu k tanci, divadlu i různému typu posezení, vstupní prostor, 2016
bezbariérovost, další)

Místo realizace:

Komenského 22

Výchozí stav:

Partneři projektu:

2020

Odpovědnost

Odhadované
náklady

Zdroj
financování

Dle potřeby

Vlastní zdroje

Dotace

Stav
Projekt je ve fázi záměru, pracuje se na dílčích projektových dokumentacích/povoleních.
připravenosti
Budova Kulturního domu Blaník prošla v minulých letech částečnou rekonstrukcí – zateplení fasády a výměna oken. Co se týče vnitřních prostor domu, prozatím bylo
rekonstruováno sociální zařízení (v etapách). Obecně jsou vnitřní prostory domu zastaralé a technologicky nevyhovující (chybí cirkulace vzduchu, klimatizace, špatná je také
akustika). To omezuje reprezentativnost prostor a jejich funkčnost/využivatelnost, a naopak zdražuje provozní náklady. Vstup je v současné době tvořen schodištěm, které je
pro osoby se sníženou pohyblivostí jen velmi těžko překonatelné.
Cílová skupina:
Veřejnost, děti, mládež
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15.10.

Rekonstrukce Kupsova mlýna (Blanického mlýna)

Název záměru:

Rekonstrukce Kupsova mlýna (Blanického mlýna)

Stručný popis
záměru:

Záměr vychází z předpokladu, že město Vlašim vlastní zajímavý objekt bývalého mlýna, který je nejvíce využíván zejména v letních měsících jako zázemí pro pořádání letních
táborů. Mimo letní sezónu je objekt využíván pro setkání s dětmi a mládeží organizovaných spolkem STROM. V současné době se hledá využití celoroční nebo alespoň větší
s vazbou na vzdělávání k přírodě, technickým oborům a trvale udržitelnému životnímu stylu. Nabízí se využití pro různé aktivity s dětmi a mládeží. Pokud by nebyl realizován
záměr rekonstrukce – nebo minimálně zajištění statiky domu – hrozí jen další chátrání, které může vést až k nemožnosti prostory využívat a v jeho blízkosti realizovat dětské
tábory.

Vazba na opatření Aktivita

Realizace
Odpovědnost
Odhadované
Zdroj
Dotace
od
do
náklady
financování
ŠK 2-1
Rekonstruovat a celkově zlepšit kvalitu zázemí Kupsova (Blanického) mlýna ve vazbě 2016
2017 Město Vlašim
2 000 000,Rozpočet
na vzdělávání
Místo realizace:
Pavlovice – Blanický mlýn (zvaný Kupsův),
Stav
Objekt je celkově v technicky velmi špatném až havarijním stavu. Akutně je nutné provést zajištění statiky
č. p. 38
připravenosti
objektu. Není zde zavedena elektřina a jiné sítě.
Výchozí stav:
Jedná se o stavbu bývalého mlýna, ke kterému náleží také zemědělské pozemky – louky. V současné době je mlýn spravován spolkem STROM – Přátelé Blanického mlýna,
který zde pravidelně již více než dvacet let pořádá letní dětské tábory – v současnosti 4 turnusy.
Partneři projektu: STROM – přátelé Blanického mlýna, z. s.
Cílová skupina:
Děti, mládež, veřejnost
ZO ČSOP Vlašim
další organizace dle zaměření projektu
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Příloha č. 1: Doplňující tabulky
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Tabulka 56: Významné události týkající se zámeckého parku v letech 1992–2016

1992

Zřízení Správy zámeckého parku, jako organizace pokrývající komplexní péči o zámecký park se sídlem
v areálu bývalého zimního stadionu.
Rozsáhlý požár vlašimského zámku, který zasáhl zhruba třetinu budovy.
Schválení návštěvního řádu parku.

1993

Oprava stavidla do náhonu řeky Blanice.

1995

Rekultivace ploch po opravě Nebesářových domků.
Pokácení SMRKU, který byl ústřední dřevinou zámeckého parku. Výřez z kmene v současné době umístěn
v expozici ve Starém hradu.

1996

Výstavba cest v zámeckém parku, a to k rybníčku, kolem Starého hradu a železného mostu.
Zaměstnání prvního stálého zaměstnance vlašimského parku.
Oprava vyzdívky balustrády v přední části parku.
Oprava dřevěného mostku přes náhon.

1998

Rekultivace loučky vedle tenisových kurtů, odstranění náletových dřevin a řešení zaplavování vodou.

2000

Úprava stráně pod budovou bývalého pivovaru, a to kácením dřevin a výsadba keřového patra.
Vybudování cesty podél Blanice v lokalitě pod sochou Samsona.
Založení trávníků v místě u bývalých koníren u zámku.
Zbudování nových ocelových vrat do parku u Znosimské brány.
Vybudování nového osvětlení kolem zámku.

2002

Slavnostní otevření nově zastřešené haly zimního stadionu v parku.
Výsadba keřového patra ve stráni pod pivovarem.
Generální oprava Domašínské brány.
Rekonstrukce Starého hradu.
Ukončení oprav Nebesářova domu.
Oprava mostku s kapličkou sv. Jana Nepomuckého u Domašínské brány.

2003

Vyjmutí zámeckého parku z honitby Českého mysliveckého svazu.
Příprava podkladů k opravě Čínského pavilonu.
Rekonstrukce balustrády u letního kina.
Oprava jezu "Panský" na Blanici u zimního stadionu.

2004

Rozhodnutí o zastavení provozu Malé vodní elektrárny na náhonu.
Výstavba a rekonstrukce rybníčků dle projektu u železného mostu.
Jednání o projektu Park I.

2005

Úprava louky u tenisových kurtů do současné podoby.
Zřízení Podblanické galerie v objektu Vlašimské brány.
Vybudování orientačního systému v parku - litinové směrové cedule.
Umístění sochařského symposia u Znosimské brány vč. sochy finského umělce Hannu Altonena
Vybudování zážitkových stezek k Samsonovi svahem nad Blanicí.

2006

Příprava projektu na obnovu historických památek v parku.
Rekonstrukce Čínského pavilonu a Kněžnina koupadla.
Oprava jezu u Znosimské brány.
Výsadby v parku realizované ZO ČSOP Vlašim v rámci projektu Revitalizace zámeckého parku.

2007

Vybudování Japonské lávky přes mlýnský potok u Znosimské brány.
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Významné události týkající se zámeckého parku v letech 1992–2016

Pokračují výsadby v parku realizované ZO ČSOP Vlašim dle projektu Revitalizace zámeckého parku.
Revitalizace rybníčku u Znosimské brány.
Revitalizace u Domašínského potoka v parku.
Vybudování rybníčku u Železného mostu.
Stavba nového mostu před Blanici - Palackého náměstí.
2008

Pokračování ve výsadbách v rámci platných projektů ČSOP.
Otevření mostu přes Blanici hejtmanem Středočeského kraje Petrem Bendlem.
Otevření Čínského pavilonu po rekonstrukci.

2009
2010

Pokračování ve výsadbách v rámci projektu "Rekonstrukce přírodních prvků zámeckého parku ve Vlašimi
III.“
Realizace projektu "Rekonstrukce přírodních prvků zámeckého parku ve Vlašimi III"
Jednání o obnově staré a vytvoření nové sochy Samsona včetně umístění.
Provizorní oplocení parku (dřevěné kůly neloupané a lesnické pletivo)

2011
2012

Realizace "Rybích přechodů na Blanici"- rybí přechod u Znosimské brány, rybí přechod u jezu nad mostem
na Domašín.
Projekt povodí Vltavy, s. p. "Zkapacitnění toku Blanice přírodě blízkým způsobem v intravilánu Města
Vlašimi" – také částečně realizován na území parku
Vytvořena protipovodňová opatření, včetně cyklostezky podle Blanice.
Revitalizace Benátské studánky.

2013

Vybudován rybí přechod z jezu "Panský".
Realizace lávky pro pěší přes Blanici k "Domečku".
Projekt "Návštěvnická infrastruktura evropsky významné lokality Blanice" - altány, lávky, stezky, cesty,
naučné stezky apod. - ČSOP Vlašim.

2014

Realizace projektu - okružní komunikace kolem Čínského pavilonu a "Kočárové cesty" podél Blanice, "Vydří
stezka" včetně dubové lávky přes náhon, stezka od Správy zámeckého parku podle náhonu za tenisové
kurty včetně dubové lávky přes náhon, cesta od Benátské studánky k zimnímu stadionu.
Vybudování "Stromového altánu" proti Znosimské bráně, "Lučního altánu" na louce pod Samsonem, altánu
"Nejkrásnější vyhlídka" a naučných stezek s plastikami "Luční koník", "Vydra", "Páchník" a hracích prvků
v lokalitě nedaleko sochy Samsona.
Projekt Mosty v parku - provedeny sondy u železného mostu. Jednalo se o historicko - geologický průzkum.

2015

Částečná realizace průhledů na historické budovy: Samson - Čínský pavilon, ústřední louka - Starý hrad,
Stromový altán - Znosimská brána.
Generální oprava stavidla z Blanice do mlýnského náhonu u Znosimské brány.
Generální oprava 3 ks stavidel do areálu bývalé malé vodní elektrárny.
Zdroj: Petr Blabol, Správa zámeckého parku (2016) – osobní sdělení
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Tabulka 57: Vývoj počtu obyvatel dle ČSÚ
rok

Název
obce

Stav 1.1.

Narození

Zemřelí

Přistěhovalí

Přírůstek
Vystěhovalí přirozený

Přírůstek
migrační

Přírůstek
celkový

Územní
změna 1

Stav
31.12.

1971

Vlašim

8 915

181

99

436

150

1972

Vlašim

9 283

185

83

264

115

82

286

368

-

9 283

102

149

251

-

9 534

1973

Vlašim

9 534

223

96

333

137

1974

Vlašim

9 857

211

80

490

148

127

196

323

-

9 857

131

342

473

-

10 330

1975

Vlašim

10 330

222

78

317

1976

Vlašim

10 608

226

78

398

183

144

134

278

-

10 608

209

148

189

337

-

10 945

1977

Vlašim

10 945

238

96

1978

Vlašim

11 068

195

95

265

284

142

-19

123

-

11 068

186

234

100

-48

52

-

1979

Vlašim

11 120

191

11 120

99

227

179

92

48

140

-

11 260

1980

Vlašim

11 260

1981

Vlašim

13 323

164

100

397

200

64

197

261

2 032

13 553

200

133

333

188

67

145

212

-

1982

Vlašim

13 535

13 535

220

142

423

223

78

200

278

-

13 813

1983
1984

Vlašim

13 813

217

137

363

246

80

117

197

-

14 010

Vlašim

14 010

212

139

201

302

73

-101

-28

-

13 982

1985

Vlašim

13 982

194

139

198

318

55

-120

-65

-

13 917

1986

Vlašim

14 242

192

139

196

272

53

-76

-23

-

14 219

1987

Vlašim

14 219

182

119

202

296

63

-94

-31

-

14 188

1988

Vlašim

14 188

174

131

179

260

43

-81

-38

-

14 150

1989

Vlašim

14 150

173

153

241

297

20

-56

-36

-

14 114

1990

Vlašim

14 114

156

155

188

257

1

-69

-68

-

14 046

1991

Vlašim

12 851

157

105

178

259

52

-81

-29

-

12 822

1992

Vlašim

12 822

136

133

204

233

3

-29

-26

-

12 796

1993

Vlašim

12 796

124

139

168

188

-15

-20

-35

-

12 761

1994

Vlašim

12 761

128

114

124

184

14

-60

-46

-

12 715

1995

Vlašim

12 715

112

126

154

166

-14

-12

-26

-

12 689

1996

Vlašim

12 689

110

127

156

121

-17

35

18

-

12 707

1997

Vlašim

12 707

101

127

164

138

-26

26

-

-

12 707

1998

Vlašim

12 707

123

121

179

146

2

33

35

-

12 742

1999

Vlašim

12 742

105

142

123

259

-37

-136

-173

-

12 569

2000

Vlašim

12 569

101

129

141

177

-28

-36

-64

-

12 505

2001

Vlašim

12 283

132

113

115

152

19

-37

-18

-

12 265

2002

Vlašim

12 265

117

136

179

157

-19

22

3

-

12 268

2003

Vlašim

12 268

106

133

191

207

-27

-16

-43

-

12 225

2004

Vlašim

12 225

115

139

148

207

-24

-59

-83

-

12 142

2005

Vlašim

12 142

117

128

174

202

-11

-28

-39

-

12 103

2006

Vlašim

12 103

124

127

152

219

-3

-67

-70

-

12 033

2007

Vlašim

12 033

126

139

268

227

-13

41

28

-

12 061

2008

Vlašim

12 061

107

139

239

215

-32

24

-8

-

12 053

2009

Vlašim

12 053

107

130

225

231

-23

-6

-29

-

12 024

2010

Vlašim

12 024

120

123

185

250

-3

-65

-68

-

11 956

2011

Vlašim

11 956

100

126

154

217

-26

-63

-89

-

11 867

2012

Vlašim

11 867

112

133

176

253

-21

-77

-98

-

11 769

2013
2014

Vlašim
Vlašim

11 769
11 767

132
120

126
123

195
208

203
238

6
-3

-8
-30

-2
-33

-

11 767
11 734

Zdroj: ČSÚ
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POZNÁMKA: Celkový počet obyvatel se uvádí s počtem cizinců. V počtech cizinců došlo v posledních letech k úpravám
kvůli aktualizaci duplicitních údajů, dále poslední dobou dochází k řadě udělení občanství u dlouhodobě pobývajících
cizinců. Hlavní změna počtu obyvatel v roce 1990 je způsobem osamostatněním obcí: Kladruby, Pavlovice, Tehov,
Řimovice
Tabulka 58: Výkupny odpadů na území Vlašimi

Provozovatelé
zařízení

Č.

Adresa provozu na území ORP

Ulice a číslo
Obec
popisné
Ilona Rozehnalová NZ
Vlašim
Vlasákova
ul. par.
František Krunert č.859/6Vlašim
Metal
8,852,853
k. ú. Vlašim

1.

2.

František Krunert - Vlasákova
Metal
ulice

3.

Vlašim

ZÚJ

Roční
maximální
kapacita [t]

Průměrně
Provozovatel/vla
využitá roční
Poznámky
stník (O, S)
kapacita [t]

530883

NZ

NZ

S

530883

2000,00

NZ

S

530883

1000,00

NZ

S

Výkup
kovových
odpadů
Sběr a výkup
druhotných
surovin
MOS:2015

Tabulka 59: Třídící linky na území Vlašimi

Adresa provozu mimo území ORP
Č.

1.

Provozovatelé
zařízení

EVE Domašín
s.r.o.

Ulice a číslo
popisné

Obec

ZÚJ

Areál
vojenských
skladů na
PHM
DomašínBruk

Domašín

563048

Průměrně
Roční
využitá
maximální roční
kapacita [t] kapacita
[t]

Provozovatel/vlastník
(O, S)

Poznámky

X

S

Plastové
obaly

X

Zdroj dat: MOS:201
mapování území, KÚ SK - http://odpady.kr-stredocesky.cz/websouhlasy/, provozovatelé zařízení, ČSÚ http://apl.czso.cz/iSMS/cisdet.jsp?kodcis=51
Společnost EVE Domašín, s.r.o. provádí zpracování plastových obalů, které nejsou dováženy z území ORP Vlašim.
Na území města Vlašimi ani v rámci území ORP nejsou třídící linky využívané obcemi ORP. Separovaný odpad je
předáván k dalšímu zpracování mimo území ORP. Ostatní odpad (neseparovaný) je přímo skládkován.
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Tabulka 60: Koncová zařízení vytříděného odpadu v blízkosti území města Vlašim

Č.

Provozovatelé
zařízení

Adresa provozu mimo území ORP
Ulice a číslo
popisné

Obec

1.

AMT Příbram

Na Flusárně 168 Příbram

2.

SITA Benešov

Jana Nohy 1237 Benešov

3.

Antonín Peterka

4.

Profiodpady

U
autobusového
nádraží 655
U Vodojemu
914/15

Provozovatel/vlastník
Poznámky
(O, S)

ZÚJ

S

sklo

529303

S

plasty, papír,
nápojové kartony

530905

S

plasty, papír,
nápojové kartony

539911

Votice

veškerý tříděný
odpad
Zdroj dat: MOS:2015
mapování území, KKÚ SK - http://odpady.kr-stredocesky.cz/websouhlasy/, provozovatelé zařízení, ČSÚ http://apl.czso.cz/iSMS/cisdet.jsp?kodcis=51
Praha Libuš

500119

S

Tabulka 61: Obory jednotlivých středních škol, školní rok 2012/2013

Obory- Gymnázium

Počet žáků

Průměrný počet žáků/tř.

148

Počet
tříd
6,32

Gymnázium čtyřleté
(výuka podle ŠVP)
Gymnázium osmileté
(výuka podle ŠVP)
Celkem

188

8,68

24,48

336

14

24,00

23,42

Obory – Obchodní
Počet žáků
Počet
Průměrný počet žáků/tř.
akademie
tříd
63-41-M/02 Obchodní
204
8
25,5
akademie
78-42-M/02 Ekonomické
103
4
25,75
lyceum
Celkem
307
12
25,58
Učební obory se dále dělí do vzdělávacích programů, a to Obchodní akademie – zaměření Ekonomika a podnikání,
Obchodní akademie – zaměření Zahraniční obchod a mediální komunikace, Obchodní akademie – zaměření Marketing s
rozšířenou cizojazyčnou výukou, Obchodní akademie – zaměření Evropský hospodářský asistent, Obchodní akademie –
zaměření Cestovní ruch a Ekonomické lyceum. Zdroj dat: MOS:2015
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Tabulka 62: Obory jednotlivých středních škol, školní rok 2012/2013

Kód a název oboru zakončený maturitní zkouškou –
Počet žáků
SOŠ a SOU Vlašim
65-41-L/01 Gastronomie
30
65-42-M/01 Hotelnictví
66
64-41-L/51 Podnikání
46
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem
23-68 H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
9
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů
56
29-54-H/01 Cukrář
38
31-58-H/01 Krejčí
0
36-67-H/01 Zedník
10
65-51-H/01 Kuchař - číšník
105
41-55-E/01 Opravářské práce
34
29-51-E/01 Potravinářská výroba
21
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
22
31-59-E/01 Šití oděvů
0
36-67-E/01 Zednické práce
0
Celkem
437
Obory – SPŠ Vlašim
Počet žáků

Počet tříd

23-41-M/01 Strojírenství
33-42-M/01 Nábytkářství
23-45-L/01 Mechatronik

49
59
4

23-45-L/01 Mechanik seřizovač

5

36-47-M/01 Stavebnictví
78-42-M/01 Technické lyceum
23-45-L/01 Mechatronik

108
65
5

23-45-L/01 Mechanik seřizovač

10

23-45-L/004 Mechatronik
23-45-L/001 Mechanik seřizovač
23-43-L/506 Provozní technika – denní studium
64-41-L/524 Podnikání – denní studium
23-43-L/506 Provozní technika – dálkové studium
64-41-L/524 Podnikání – dálkové studium
23-56-H/001 Obráběč kovů (výuční list)
23-51-H/001 Zámečník (výuční list)

14
14
0
0
0
14
0
0

3
2
Žáci jsou zařazeni
do třídy strojírenství
nebo nábytkářství
Žáci jsou zařazeni
do třídy strojírenství
nebo nábytkářství
4
4
1(spojeni s oborem
mechanik
seřizovač)
1(spojeni s oborem
mechatronik)
1
1
0
0
0
1
0
0
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2
3
2
1
3
3
0
2
5
3
3
2
0
0
29
Počet tříd

Průměrný počet
žáků/tř.
15
22
23
9
18,7
12,6
0
5
21
11,3
7
11
0
0
15,1
Průměrný počet žáků
na třídu
23.4
23,4
23,4

23,4

27
16,25
15

15
14
14
0
0
0
14
0
0
Zdroj: MAS Blaník, 2015
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Tabulka 63: Jazykové možnosti jednotlivých škol, školní rok 2012/2013

Jazyk

Gymnázium

Anglický jazyk
Německý jazyk
Francouzský jazyk
Ruský jazyk

Ano (336 žáků)
Ano (215 žáků)
Ne
Ano (68 žáků)

Obchodní
akademie
Ano (306 žáků)
Ano (171 žáků)
Ano (40 žáků)
Ano (97 žáků)

Střední průmyslová
škola
Ano (309 žáků)
Ano (88 žáků)
Ne
Ano (14 žáků)

SOŠ a SOU
Ano (421 žáků)
Ano (249 žáků)
Ne
Ne
Zdroj: MAS Blaník, 2015

Tabulka 64: Rozložení obyvatel dle volebních okrsků

Volební
okrsek

Nad
18 let

Do 18
let

Celkem

Rozsah oblasti volebního okrsku/ulice

1 - Vlašim

896

189

1085

2 - Vlašim

495

105

600

28. Října, Blanická, Boženy Němcové, Erbenova, Hrubínova, Ivana Olbrachta,
J. V. Sládka, Jinošov, Jungmannova, K. H. Máchy, Karlova, Karoliny Světlé,
Ke Spravedlnosti, Lidická, Navrátilova, Obora, Obránců míru, S. K. Neumanna, Stará
Obora, Sv. Čecha, U Topolů, Vítězslava Nezvala, Jana Zajíce
Bohuslava Martinů, Spojovací, V Sadě; Vorlinská alej

3 - Vlašim

987

245

1232

4 - Vlašim

1353

279

1632

5 - Vlašim

848

168

1016

Husovo nám., Komenského, Lumíra Březnovského, Na Sádkách, Prokopova, Riegrova,
Sokolská, Sportovní, Na Tenise

6 – Vlašim

698

179

877

7 - Vlašim
8 - Vlašim

899
633

189
126

1088
759

9 - Vlašim
10 Vlašim

789
887

168
189

957
1076

11 Domašín
12 –
Nesperská
Lhota
13 Bolina
Celkem

637

147

784

A. Roškotové, Havlíčkova, Jana Masaryka, Lidická, Luční, Nádražní, Okružní,
Průmyslová, Serváce Hellera, Tovární
Havlíčkova, Lidická, Prokopova, Tylova
Benešovská, Březinská, Divišovská, Jana Očka, K Vodárně, Nerudova, Palackého nám.,
Ppor. Příhody, Radnická, Růžová, Severní, Starý Mlýn, Tř. Politických Vězňů,
Třebízského, U Tržiště, Vítězslava Hálka, Vrchlického
Březina, Družstevní, Nad Řekou, Ppor. Příhody, Severní, Sídliště
Alšova, Brožíkova, Čechov, Československé Armády, Foglarova, Heydukova,
Hynaisova, Jiráskova, Jiřího Wolkera, K Borovičkám, K. V. Raise, Klicperova, Krátká,
Mánesova, Na Potoce, Na Rámě, Na Valech, Pittermannova, Pláteníkova,
Poděbradova, Ratajská Trocnovská, U Mlýna, Úzká, Vlasákova, Žižkovo nám.
Domašín, Hrazená Lhota, Znosim

75

17

92

Nesperská Lhota, Chobot, Polánka

319

55

374

Bolina, Bolinka

9 516

2 056

11 572

Blanická, Dobrovského, Dvořákova, Fibichova, Janáčkova, Kollárova, Longenova, Nad
Tratí, Oskara Nedbala, Pod Tratí, Smetanova, Sukova, Školní, Škroupova,U Lesa , U
Vorliny , V Sadě, Za Hřištěm, Zahradní
Blanická, Dolnokralovická, Dvůr, Jana Masaryka, Komenského, Lidická Serváce
Hellera, U Valchy, Velíšská, Zámecká

Zdroj: MěÚ Vlašim - Odbor vnitřních věcí, 2016
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Tabulka 65: Počet a objem finančních prostředků vyplacených dávek státní sociální podpory a dávek pěstounské péče

2014

Počet
vyplacených Objem v Kč
dávek

2015

Objem v Kč

Počet vyplacených
dávek

leden

1 938

5 725 583

Leden

1 867

5 944 421

únor

1 948

5 921 767

Únor

1 921

6 006 718

březen

1 930

5 837 928

Březen

1 889

6 054 845

duben

1 958

5 952 508

Duben

1 891

květen

1 865

5 820 388

Květen

1 838

5 924 893

červen

1 950

6 035 273

Červen

5 993 776

červenec

1 896

5 913 837

červenec

1 866
1 871

srpen

1 901

5 873 492

Srpen

1 779

5 693 996

září

1 914

5 869 186

Září

1 887

5 836 670

říjen

1 650

5 609 602

Říjen

listopad

1 580

5 536 219

prosinec
celkem

1 948

6 007 625
22 478

6 175 520

5 929 281

5 460 421

listopad

1 602
1 603

prosinec

1 853

6 037 056

70 103 408 Celkem

5 666 189
21 867

70 723 786

Zdroj: Úřad práce České republiky - Kontaktní pracoviště Benešov, Detašované pracoviště
Vlašim, sděleno e-mailem na vyžádání v dubnu 2016
Tabulka 66: Počet a objem finančních prostředků vyplacených na dávky pomoci v hmotné nouzi

leden

Počet
vyplacených Objem v Kč
dávek
260
1 167 263

únor

267

1 214 380

Únor

283

990 220

březen

351

1 599 464

Březen

371

1 403 318

duben

314

1 464 107

Duben

286

1 096 857

květen

300

1 380 611

Květen

313

1 147 787

červen

371

1 610 776

Červen

320

1 152 620

červenec

380

1 596 940

červenec

277

990 460

srpen

307

1 390 147

Srpen

279

1 023 363

září

341

1 299 044

Září

295

1 100 778

říjen

368

1 296 110

Říjen

270

1 026 658

listopad

280

1 083 109

listopad

283

1 120 717

prosinec

442

1 633 323

prosinec

328

1 233 253

celkem

3 981

celkem
16 735 274
3 659
13 509 689
Zdroj: Úřad práce České republiky - Kontaktní pracoviště Benešov, Detašované pracoviště
Vlašim, sděleno e-mailem na vyžádání v dubnu 2016

2014

2015

Počet vyplacených
dávek

Objem v Kč

Leden

354

1 223 658
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Tabulka 67: Počet a objem finančních prostředků vyplacených na příspěvek na péči a příspěvek na mobilitu

2014

Počet
vyplacených
dávek

Objem v Kč

2015

Počet vyplacených dávek

Objem v Kč

leden

989

2 741 600

Leden

1 076

3 212 223

únor

990

2 789 400

Únor

1 073

3 056 200

březen

994

2 865 200

Březen

1 083

3 276 560

duben

1 035

3 036 400

Duben

1 021

2 955 200

květen

990

3 035 810

Květen

1 030

2 887 499

červen

1 047

3 081 281

červen

1 043

3 185 863

červenec

1 019

2 664 419

červenec

1 066

3 124 200

srpen

1 052

2 985 452

srpen

1 020

2 978 370

září

1 024

2 773 224

září

1 023

2 782 091

říjen

1 037

2 879 200

říjen

1 074

3 100 400

listopad

1 060

3 440 000

listopad

1 038

2 808 200

prosinec
celkem

1 055
12 292

3 109 560
35 401 546

prosinec
celkem

1 043
12 590

3 258 000
36 624 806

Zdroj: Úřad práce České republiky - Kontaktní pracoviště Benešov, Detašované pracoviště
Vlašim, sděleno e-mailem na vyžádání v dubnu 2016
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Tabulka 68: Kryty civilní ochrany

Poř.
číslo
1.
2.

Eviden.

Obec

Majitel SÚ

Odolnost

Kapacita

číslo SÚ
2010014 Vlašim
2010015 Vlašim

SÚ
Sídliště 968 – škola
Sídliště 968 - škola

Město Vlašim
Město Vlašim

5.
5.

150
150

2010016 Vlašim

Severní 986

Město Vlašim

5.

75

2010017 Vlašim

Severní 987

Město Vlašim

5.

75

2010018 Vlašim

Družstevní 988

Město Vlašim

5.

75

2010019 Vlašim

Družstevní 989

Město Vlašim

5.

75

2010020 Vlašim

Severní 999/A

Město Vlašim

5.

68

2010021 Vlašim

Severní 999/B

Město Vlašim

5.

50

2010022 Vlašim

Severní 1000

Město Vlašim

5.

64

2010023 Vlašim

Severní 1020

Město Vlašim

5.

64

2010024 Vlašim

Severní 1021

Město Vlašim

5.

68

2010025 Vlašim

Severní 1023

5.

64

4.

240

4.

300

4.

175

4.

300
775

2010029 Vlašim
2010030 Vlašim
3.

Adresa umístění

2010031 Vlašim

4
2010032 Vlašim
CELKEM

Město Vlašim
Sellier &Bellot,
S&B a.s. objekt 131 a.s. Vlašim
Sellier & Bellot,
S&B a.s. objekt 230 a.s. Vlašim
Sellier & Bellot,
S&B a.s. objekt 204a a.s. Vlašim
Sellier & Bellot,
S&B a.s. objekt 204b a.s. Vlašim

Poznámka

Kryt v roce 2012
vyřazen
Kryt v roce 2012
vyřazen
Kryt v roce 2012
vyřazen
Kryt v roce 2012
vyřazen
Kryt v roce 2012
vyřazen
Kryt v roce 2012
vyřazen
Kryt v roce 2012
vyřazen
Kryt v roce 2012
vyřazen
Kryt v roce 2012
vyřazen
Kryt v roce 2012
vyřazen
Kryt v roce 2010
vyřazen
Kryt v roce 2010
vyřazen

Zdroj: HZS UO Benešov, upraveno dle informací Odboru majetkového MěÚ
Pozn. Kryty ve vlastnictví města Vlašimi vyřazeny z centrální evidence úkrytů na základě rozhodnutí
Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. Kryty Sellier & Bellot, a. s. vyřazeny v roce 2010 při
prodeji části areálu OKZ Holdingu.
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Tabulka 69: Přehled poskytovatelů primární zdravotní péče a zařízení lékárenské péče ve Vlašimi

Typ zařízení

Samostatná
ordinace
praktického lékaře
pro děti a dorost

Jméno a příjmení (název)
poskytovatele
MUDr. Jaroslava Matuchová

MUDr. Alena Volková, Jana Masaryka 1711, 258 01 Vlašim, tel.
317 844 670, IČ 68999631

MUDr. Helena Potančoková

MUDr. Helena Potančoková, Lidická 1715, 258 01 Vlašim, tel.
606 680444, IČ: 9828452

MUDr. Jan Koláčný

AKA, s. r. o., Lidická 1715, 258 01 Vlašim, IČ 27572561

MUDr. Ema Hloušková

MUDr. Ema Hloušková, Lidická 402, 258 01 Vlašim, tel.
317 844 215, IČ: 47085240
MUDr. Jan Frajtko, Lidická 667, 258 01 Vlašim, tel. 317 892 884,
IČ: 65262867
IKEMEDICAL, s. r. o., Lidická 1715, 258 01 Vlašim, tel.
317 844 668, IČ 01882554
MUDr. Věra Kyliánková, s. r. o., Lidická 1715, 258 01 Vlašim, tel.
317844667, IČ: 24210099
Polívková, Lonský, s. r. o., Tovární 1863, 258 01 Vlašim, tel.
317 845 909, IČ: 24290394
MUDr. Dagmar Strnadová, s. r. o., Lidická 930, 258 01 Vlašim,
tel. 317 844 494, IČ: 4210749
MUDr. Hana Sýsová, Lidická 1715, 258 01 Vlašim, tel.
317 845 261, IČ 65262859
MUDr. Petra Šimonová, Žižkovo nám. 133, 258 01 Vlašim, tel.
777 186 374
MUDr. Jana Herwigová, Lidická 667, 258 01 Vlašim, tel.
317 892 894, IČ: 65262999
MUDr. Jana Zemanová, Husovo nám. 47, 258 01 Vlašim, tel.
317 844 673,IČ: 47087820
MUDr. Aleš Košťák, Lidická 667, 258 01 Vlašim, tel.
317 892 874, IČ: 14461811
MUDr. Miloslav Maceška, A. Roškotové 1857, 258 01 Vlašim,
tel. 317 844 678, IČ: 47085487
MUDr. Jan Pěkný, U Vorliny 1500, 258 01 Vlašim, tel.
317 846 380, IČ 67775438
MUDr. Karel Pěkný, Husovo nám. 47, 258 01 Vlašim, tel.
317 844 813, IČ 47087722
MUDr. Jana Mikolášková, Lidická 1715, 258 01 Vlašim, tel.
317 844 970, IČ 49828428
MUDr. Marta Seidlová, A. Roškotové 1857, 258 01 Vlašim, tel.
317 844 663, IČ: 47087757
MUDr. Pavel Seidl, A. Roškotové 1857, 258 01 Vlašim, tel.
317 844 662, IČ 47087765
MUDr. Anna Dušková, Husovo nám. 47, 258 01 Vlašim, tel.
317 844 677, IČ: 47085495
MUDr. Daniel Brodan, Lidická 667, 258 01 Vlašim, tel.
317 892 847

MUDr. Irád Kevický
MUDr. Věra Kyliánková
MUDr. Petra Polívková
MUDr. Václav Lonský
MUDr. Dagmar Strnadová
MUDr. Hana Sýsová
MUDr. Petra Šimonová
MUDr. Jana Herwigová
MUDr. Jana Zemanová
MUDr. Aleš Košťák
MUDr. Miloslav Maceška
Samostatná
ordinace
praktického lékaře stomatologa

MUDr. Jan Pěkný
MUDr. Karel Pěkný
MUDr. Jana Mikolášková
MUDr. Marta Seidlová
MUDr. Pavel Seidl
MUDr. Anna Dušková

Samostatná
ordinace

MUDr. Jaroslava Matuchová, s. r. o., Jana Masaryka 1711,
258 01 Vlašim, tel. 317 844 364, IČ: 03497241

MUDr. Alena Volková

MUDr. Jan Frajtko

Samostatná
ordinace
praktického lékaře
pro dospělé

Kontakt

MUDr. Daniel Brodan
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praktického lékaře gynekologa

MUDr. Jan Ján

MUDr. Jan Ján, Lidická 1715, 258 01 Vlašim, tel. 317 844 672

MUDr. Daniela Frisová

GYNEDAN, s. r. o., Benešovská 621, 258 01 Vlašim, tel.
317 843 147, IČ 24306517
MUDr. Hana Půtová, s. r. o., Lidická 1715, 258 01 Vlašim, tel.
317 842 189, IČ: 03136124
Mgr. Jana Sátrová, Lékárna, U Zlatého jelena, Žižkovo nám. 133,
258 01 Vlašim, tel. 317 842 256, IČ 69361509
ČESKÁ LÉKARNA HOLDING, a.s., Dr. Max, lékárna, Komenského
1894, 258 01 Vlašim, tel. 317 711 719, IČ: 28511298
Mgr. Renata Ptáčníková, lékárna, Lidická 930, 258 01 Vlašim,
tel. 317 842 382, IČ: 70794596
PhMr. Alena Červenková, lékárna, Lidická 402, 258 01 Vlašim,
tel. 317 845 637, IČ: 48548171 (lékárna ALMA)
Vlašimská lékárna, a.s., Jana Masaryka 445, 258 01 Vlašim, tel.
317 844 830, IČ: 27450007
Zdroj: Město Vlašim, 2016

MUDr. Hana Půtová
Mgr. Jan Sátrová
Lékárna Dr. Max
Zařízení lékárenské
péče

Mgr. Renata Ptáčníková
PhMr. Alena Červenková
Vlašimská lékárna, a.s., Lékárna
Magnolie
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Tabulka 70: Rozdělení nezaměstnaných dle věkové struktury

Věk/z toho žen
2015
2014
2010

Do 19
16/10
21/13
23/10

20-24
36/16
47/25
72/33

25-29
34/14
42/17
54/25

30-34
32/13
50/25
58/24

35-39
30/17
56/25
40/20

40-44
33/16
30/20
38/22

45 - 49
23/15
33/21
42/20

50 – 54
41/24
35/22
54/27

55 – 59
46/27
53/28
43/12

nad 60 let
9/1
11/0
11/0

CELKEM
300
378
435

Zdroj: Úřad práce, sděleno e-mailem, údaje k 31. 12. daného roku
Tabulka 71: Rozdělení nezaměstnaných dle délky evidence na Úřadu práce

Nezaměstnaní/
z toho ženy
2015
2014
2010

do 3
měsíců
117/41
151/66
196/72

3–6
měs.
58/33
64/37
112/54

6 – 9 měs.

9 – 12 měs.

12 – 24 měs.

nad 24 měs.

35/21
33/20
32/13

18/10
24/13
29/23

31/22
58/32
51/23

41/26
48/28
15/8

Zdroj: Úřad práce, sděleno e-mailem, údaje k 31. 12. daného roku
Tabulka 72: Rozdělení nezaměstnaných dle nejvyššího dosaženého vzdělání
Vzdělání/
z toho ženy

Bez
vzdělá
ní

S neúplným
základním
vzděláním

Se základním
vzděláním +
praktická
škola

S nižším
středním
vzděláním

S nižším
středním
odborným
vzděláním

Střední
odborné
vzdělání
(vyučen)

Se středním
vzděláním
(bez
maturity)

S ÚSV
vzděláním

S ÚSO
vzděláním
(vyučen s
maturitou)

S ÚSO
vzděláním
s maturitou
(bez vyučení)

S vyšším
odborným
vzděláním

S
bakalářským
vzděláním

S VŠ
vzdělává
ním

2015

0/0

1/0

69/43

0/0

9/3

103/48

2/2

8/4

22/9

61/32

8/5

3/0

14/7

2014

0/0

0/0

75/43

0/0

9/2

132/53

5/5

15/7

23/12

86/57

7/6

7/3

19/8

2010

0/0

0/0

78/42

0/0

13/4

187/55

1/1

10/4

41/18

77/48

4/3

3/2

24/16

Zdroj: Úřad práce, sděleno e-mailem, údaje k 31. 12. daného roku
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Obrázek 12: Mapa zastávek MHD Vlašim
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Tabulka 73: Jízdní řád MHD Vlašim
31
26
24
34
29

X13
X13
X13
X22
X31

35
36
22
27
25
20
32
33
18
23
30
21
16
19
14

51
X22
X13
X39
X13
X39
X13
X13
X
X
X13
X
X
X
X

14:15
14:10
13:50
13:15
13:13

11:20
10:42
9:10

-

-

-

-

-

-

13:25
12:00
-

1
17

①⑤-37
X13

9:10
9:00

-

-

-

-

-

-

3
6
12
2
10
15
37
8
13
11
9
7
5
4

②③④-38
②③④-38
X13
①⑤-37
X13
X13
X13
X13
X13
X
X39
X13
X39
X13

9:00

-

-

-

-

-

-

16:20
16:20
16:16

-

-

-

-

17:36
17:36
-

-

-

-

-

14:35

-

-

-

16:35
-

-

17:46
-

-

-

-

-

-

16:00
14:10
14:40
-

-

-

-

-

-

13:00
-

-

-

8:25
8:22
8:10
-

14:30

-

-

-

7:25
7:45

-

-

-

6:35
6:35
5:47
5:45
5:45
5:45

-

-

-

-

-

Program rozvoje města Vlašimi na roky 2015–2025

-

12:55

7:34
-

-

-

-

-

-

-

-

5:30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7:27
-

-

-

-

-

-

-

17:15

-

-

16:50

-

-

-

-

-

-

-

15:35

-

-

-

-

14:30

-

-

-

15:35
15:15
15:09

-

14:30

-

-

-

-

-

13:20

-

-

-

11:45
11:45

-

-

-

13:20

-

-

-

-

-

-

-

-

8:35

-

-

-

8:30

-

-

-

7:45
-

-

-

8:35
8:35
8:35
-

-

-

-

8:28

-

-

-

-

-

7:05

-

-

5:40

-

-

-

-

-

7:03

-

5:35

-

-

-
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14:15
14:15
-

10:15
9:40

6:18

5:35
5:32
5:35
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X – jezdí v pracovní dny
①②③④⑤ - pracovní dny Po- Pá
13 – nejezdí o školních prázdninách
22 – jede v době školních prázdnin
39 – nejezdí o celozávodní dovolené Sellier & Bellot a.s.
31 – nejede 31.12.2015
37 – jede v době školních prázdnin mimo 25.12., 1.1., 25.3.,28.3., 28.10.
38 - jede v době školních prázdnin mimo 24.12.,5.7.,6.7.,28.9.
51 – jede 31. 12. 2015
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Hrazená Lhota

Domašín, U
transformatoru
Domašín,
kolonie
Domašín, žel.st

Domašín, nám.

Domašín, brána

Vlašim, Hřbitov

Vlašim, Spořilov

Vlašim, Sídliště

Vlašim, Okružní
– Tesco
Vlašim, rest U
Kozla
Vlašim,
Politických
věznů

Vlašim, MěU

Vlašim, Budvar

Vlašim, žel.st.

Vlašim, U
Vorliny
Vlašim, hotel
Vorlina

Vlašim, ZŠ
Vorlina

Vlašim, kolonie
Vlašim,
Navrátilova
školka
Vlašim,
Navrátilova

Vlašim, záv.

Vlašim, Obora

Bolinka

Bolinka, haj.

Bolina, rozc.

Bolina

Zastávka

Spoj

Vysvětlivky:

Příloha č. 2: SWOT analýzy jednotlivých
klíčových oblastí
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DOPRAVA
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

☺ Město je umístěno v dobré vzdálenosti od D1
☺ Funguje spolupráce v dopravní obslužnosti v rámci
sdružení obcí Benebus
☺ Funguje Městská hromadná doprava
☺ Existuje vnitrostátní letiště (směrem na Radošovice)
☺ Fungující železnice (Trhový Štěpánov-VlašimBenešov)

 Složitá je dopravně bezpečnostní situace u školských
zařízení
 Není dokončen obchvat města (Lidická ulice –
směrem na Kondrac)
 Je citelný nedostatek parkovacích míst ve městě
 Špatný je stav dopravní infrastruktury ve vlastnictví
kraje (krajské komunikace)
 Špatný technický stav napojení města na D1 – ze
směru na Pavlovice
 V částech města jsou neopravené chodníky
 Stávající přechody pro chodce jsou ve špatném
(dokonce i nenormovaném) stavu
 Chybí chodník směrem ke hvězdárně (na Kondrac)
 Chybí chodník směrem od Billy k Prádelně Kyselý
(Vlasákova ulice)
 Vybrané části města jsou přetížené dopravou –
centrum města, Navrátilova ulice
 „Bezpečnostní ostrůvek“ v Domašíně je špatně
technicky řešen (ačkoliv je nový – z r. 2015)
 Významně chybí komplexní dopravní hřiště se
zázemím
 Špatný je stav vybraných místních komunikací –
zejména Sídliště Sever, Navrátilova ulice, Lidická ulice
 Nedořešené jsou majetkoprávní vztahy k pozemkům
pod letištěm (65 % vyřešeno, zbytek v jednání)
 Chybí chodník na hřbitov (provizorní je z panelů)
 Ve špatném stavu je chodník Vlašim–Domašín–ul.
Benešovská
 Omezená je prostupnost územím – chybí místní
komunikace – zejména v extravillánu
 Ve špatném stavu je chodník v Domašíně (výpadovka
směrem na Benešov)

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY








Investice do řešení problémů dopravních komunikací
ve správě Středočeského kraje – vybudování
kruhového objezdu U Kozla, ale i v dalších částech
města – př. U Benzíny, u kolejí (čerpací stanice KM
Prona), při výjezdu z Palackého nám.
Realizace obchvatu města – patří do kompetencí
Středočeského kraje
Propojení spádových a nejbližších obcí stezkami pro
pěší a cyklisty (Pavlovice, Bolinka, Červený dvůr a
Hvězdárna v úseku Vlašim - Modrá kaplička, Domašín
– nádraží).

Program rozvoje města Vlašimi na roky 2015–2025

Snížení spojů veřejné dopravy (špatně nastavené
nové smlouvy pro licence od r. 2019)
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ŠKOLSTVÍ
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

☺ Ve městě existuje skupina aktivních rodičů (spolupracující,
hledající řešení reformy školství)
☺ Každá škola má vlastní webové stránky - je dobrý přístup
k informacím pro děti, rodiče a další zájemce
☺ Školy jsou ochotny ke změně, hledají se nové cesty pro rozvoj
☺ Ve městě funguje ZŠ Vlašim Březinská – je třeba ji zachovat
☺ Rodiče jsou ochotni se vzdělávat (i když toto neplatí
většinově)
☺ ČSOP Vlašim, Spolkový dům, RC Světýlka, školy a další
instituce organizují vzdělávací kurzy pro rodiče, děti a další
zájemce
☺ Ve města existují alternativní výukové směry na MŠ a ZŠ třída Montessori v MŠ Vorlina a třídy na ZŠ Vlašim Sídliště
☺ Funguje dětská skupina i pro větší děti při Diakonii ČCE
☺ V posledních letech došlo k rekonstrukci školních budov obou
základních škol (zateplení, změna způsobu vytápění)
☺ Nedostatek míst ve školkách v letech 2008 – 2010 byl vyřešen
novostavbou MŠ Vorlina a zřízením odloučené třídy MŠ
Velíšská, tzv. Na Tenise
☺ Ve městě funguje Spolkový dům jako zázemí pro neformální
činnost
☺ Ve městě funguje středisko volného času MěDDM, který má
z roku 2011 kompletně nové zázemí (rekonstrukce budovy
bývalé městské radnice) – nabízí cca 100 pravidelných
kroužků ročně (2015 – 117 kroužků, nově také registrované
aktivity pro seniory)
☺ V budově MŠ Vorlina funguje tzv. Centrum denní péče –
služby hlídání dětí do 3 let (až do věku 6 let)
☺ Školní jídelny jsou zapojeny v projektu pro zajištění obědů pro
sociálně slabé (nadační prostředky)
☺ Budovy mateřských škol jsou relativně investičně zajištěné
včetně nových dětských hřišť financovaných v roce 2009 z tzv.
Norských fondů
☺ Kapacita škol i školek je odpovídající počtu žáků dle stávající
legislativy
☺ Školy se zapojují do projektů – využívají dotační možnosti
☺ Město komunikuje a spolupracuje s alternativními směry
výuky (Montessori pedagogika)
☺ Ve městě funguje Základní umělecká škola nabízející 4
umělecké obory
☺ Město je zřizovatelem městské knihovny
☺ Ve městě funguje Podblanické ekocentrum ČSOP – středisko
EVVO

 Chybí školní psycholog na obou základních
školách i pro školky
 Nedostatečně hodnocené jsou vzdělávací
programy
 Existuje velká skupina pasivních rodičů,
nespolupracujících, kteří spoléhají, že za ně
škola vyřeší výchovu dětí
 Jsou nevhodné podmínky pro integraci žáků
se speciálními potřebami do klasických ZŠ
(nutné plánovat bezbariérově, menší počty
dětí ve třídách, atp.)
 Potřebná je modernizace učeben škol
 Je nedostatek asistentů pedagoga
(nedostatek financí) + nedostatečné je
zázemí pro asistenty (př. kabinety, atp.)
 Nedostatečná je kapacita pedagogickopsychologické poradny – nedostatek
personálu, nevyhovující prostory, chybějící
zázemí (př. vč. možnosti hovořit s rodičem
bez přítomnosti dítěte – hernička, atp.)
 Absence mužů ve školství (otázka nízkých
platů bez možnosti adekvátního kariérního
růstu)
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PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY













Další aktivní lidé zajímající se o vzdělání a školství
Nabídka dalšího vzdělávání pedagogů ze strany různých
orgánů
Zájem mladých o nové trendy, aktivita
Vznik zázemí pro dospělé absolventy ZŠ Březinská – následná
péče
Realizace projektu - Místního akčního plánu vzdělávání
Koncentrace všech oborů ZUŠ Vlašim do jedné budovy – ZUŠ
je zřízena Středočeským krajem
Změna způsobu financování škol (nikoliv normativ na žáka)
Optimalizace nabídky oborů středních škol
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Konkurence mezi školami „přetahování" se o
žáky“
Sílící trend odcházení dětí ze ZŠ na víceleté
gymnázium, což má vliv na úroveň i kvalitu
zůstavších tříd
Nedostatečná mediální, ekologická výchova
a výchova zdravého životního stylu
v rodinách
Nízký status učitelů a s tím související přístup
rodičů k učitelům
Nedostatek financí ve školství
Školství jako nedoceněná profese
Přístup rodičů potažmo dětí k mimoškolním
aktivitám, dítě má být priorita 1. kategorie
Nedostatek míst ve školách a školkách při
změně legislativy – např. změna
maximálního počtu žáků na třídu při
zohlednění požadavků na inkluzi
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KULTURA, SPORT, CESTOVNÍ RUCH, VOLNÝ ČAS
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

☺

Unikátní rozlehlý zámecký park v centru města – volně
přístupný veřejnosti ve vlastnictví města
☺ Široká stávající nabídka kulturních, volnočasových
a sportovních aktivit ve městě i jeho okolí
☺ Fungující pospolitost ve městě – množství aktivních, tvořivých
a inspirativních lidí se zájmem o veřejnou činnost
☺ Tradice spolkového života, pestrý spolkový život i v současnosti
☺ Dobré předávání informací v rámci místní komunity – městský
zpravodaj, městské vývěsky, web, kalendář akcí
☺ Existence Místní akční skupiny Blaník
☺ Nově opravené historické centrum Vlašimi z dotace ROP
☺ Existence řady unikátních turistických cílů - Hvězdárna
ve Vlašimi, zámecký park, Muzeum Podblanicka - expozice
střelectví, paraZoo, Podblanická galerie ve Vlašimské bráně,
sportovní střelnice
☺ Vytvořená síť cyklotras s doprovodnou propagací
☺ Zapojení do regionálních a nadregionálních projektů – Kraj
blanických rytířů – turistická oblast, geopark Kraj blanických
rytířů
☺ Májové slavnosti pořádané městem Vlašim jako akce
nadreagionálního významu
☺ Ve městě fungují zavedené kulturní instituce s pevnou
programovou dramaturgií – zejména Kulturní dům Blaník,
Spolkový dům, Hvězdárna, Podblanické ekocentrum, Muzeum
Podblanicka a další
☺ Množství památek sloužících jako turistické cíle ve městě
i v okolí
☺ Existuje silný lokální strategický partner fotbalového klubu –
Sellier & Bellot, a. s.
☺ Je vybudovaná základní síť pro sportovní aktivity – zimní,
fotbalový a atletický stadion, koupaliště
☺ Je vybudovaná základní síť volnočasových a dětských hřišť
☺ Ve městě fungují profesionální sportovní kluby, které se
účastní nadregionálních a celostátních ligových soutěží
☺ Fungující je synergie působení města s dalšími subjekty v rámci
ČR atp.
PŘÍLEŽITOSTI















Podpora, výchova a motivace dětí a mládeže ke spolkové,
kulturní a zájmové činnosti
Podpora mezigeneračních vztahů, vzájemného předávání
zkušeností
Podpora akcí zaměřených na specifické cílové skupiny
(hendikepovaní, senioři, rodiny s dětmi, edukační aktivity pro
školy)
Podpora rozvoje šetrného cestovního ruchu (např. turistické
kroužky při rodinných centrech, školách, klubech seniorů) a
cykloturistiky
Podpora zájmu návštěvníků města o místní a regionální
produkty a služby
Synergie poskytovatelů služeb v ČR – společné vstupenky, atp.







HROZBY
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Nedostatečné je zapojení a začlenění hendikepovaných
osob do kulturní, zájmové a spolkové činnosti –
minimální nabídka speciálně zaměřených akcí,
bezbariérových prostor, atd.
Posílit je třeba údržbu cyklostezek kolem města
Chybí možnost ubytovat větší skupinu (autobus)
Některá ubytovací zařízení ve městě nemají potřebnou
kvalitu (Sporthotel, částečně Hotel Vorlina)
Sportovní areál Na Lukách není dovybaven a chybí
ubytování v návaznosti na sportovní zázemí
Nedostatečné značení nejen turistických cílů ve městě a
okolí - chybí dopravní značení (hnědé značky), chybí
informační značení pro návštěvníky města; koncepce
této infrastruktury není jednotná

Malé zapojení mladé generace do kulturního a
společenského života města – chybějící motivace,
chybějící „leadeři“ - vůdčí osobnosti
Malé zapojení podnikatelů do propagace a aktivit
v cestovním ruchu celkově
Rostoucí „byrokratická“ náročnost spojená s pořádáním
veřejných a spolkových akcí všeho druhu
Pokles návštěvnosti akcí obecně – tj. nezájem na straně
uživatelů
Nedostatek financí na koncepční péči o hmotné a
nehmotné kulturní dědictví
Vzrůstající technologická a finanční náročnost údržby
infrastruktury
Vzrůstající finanční náročnost realizovat aktivity pro děti
a mládež
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

☺ Existence zámeckého parku v centru města
☺ Zámecký park a tok řeky Blanice jsou zařazeny v systému
Natura 2000
☺ Okolí podél řeky Blanice je upravené, v roce 2014 došlo
k realizaci projektu revitalizace toku (akce Povodí)
☺ Blanice je zabezpečena s ohledem na možné povodně
(projekt z roku 2014)
☺ Fungující dobrá údržba veřejné zeleně a veřejného
prostranství obecně (TS Vlašim, ČSOP, další)
☺ Je dobře zajištěný sběr komunálního odpadu i dalšího
odpadu - nebezpečného odpadu, BIO, plastů, skla, papíru,
kovů, tetrapaků
☺ Ve městě existuje jenom malé množství znečišťovatelů a ti
respektují zákonná nařízení
☺ Parkem vede několik naučných stezek a jsou udržované
☺ Ve městě je dostatečné množství udržované a revitalizované
zeleně
☺ Jsou zde vyhlášené památné stromy (např. lipové aleje u
Lorety, lípa u Domašínské brány)
☺ Ve městě je vysoký podíl sídelní zeleně
☺ Záplavové území je téměř volné, je v něm situováno pouze
málo staveb ohrožených povodněmi
☺ Stav ovzduší je dobrý
☺ V poslední době došlo k výraznému zlepšení kvality
povrchových vod v tocích
☺ ČSOP Vlašim provozuje stanici pro hendikepované živočichy
(ekocentrum) a záchrannou stanici (areál Jinošov u Pavlovic)
☺ ČSOP Vlašim provozuje v Podblanickém ekocentru středisko
ekologické výchovy

 Nedostatečná je informovanost obyvatel o
péči o městskou zeleň (kácení/výsadby)
 Veřejný (ne)pořádek – nezájem lidí o veřejná
prostranství a sdílené prostory – nezájem o
udržení pořádku
 Nedostatečná infrastruktura polních a lesních
cest zvyšující prostupnost krajiny
 Místy se vyskytují tzv. černé skládky, které
město neustále odstraňuje
 Velké množství lokálních topenišť
 Vysoké světelné znečištění, které koliduje
zejména s aktivitami vlašimské hvězdárny

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY













Urychlení komplexních pozemkových úprav
Efektivní využívání užitkových vod a dalších zdrojů vody
v krajině
Zadržování dešťových vod v krajině prostřednictvím
odbahňování rybníků, budování nových nádrží včetně jímek,
tůní a poldrů
Rozšíření centrálního zásobování teplem a tím snížení počtu
lokálních topenišť
Realizace prvků ÚSES
Změna systému osvětlení, snížení světelného smogu
Zřízení útulku pro opuštěná domácí zvířata
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Nedostatečné zdroje vody, ohrožení zdrojů
vody v krajině
Narůstání eroze, úbytek volné půdy – zvlášť
zemědělské, neuvážlivý zábor ZPF
Extrémní výkyvy počasí – vichřice, povodně
působící škody na majetku
Pokračující nepříznivé vlivy změny klimatu
Nedostatečná aktivita a podpora aktivitám,
které se snaží o adaptaci na změnu klimatu
Realizace projektu vysokorychlostní trati ve
scénáři s negativním dopadem na krajinný ráz
a prostupnost krajiny
Nedostatek vody pro již povolené odběry z
Blanice
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BEZPEČNOST, BYTOVÁ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ TEMATIKA
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

☺ Ve městě funguje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
(prevence i následná péče) - ZRNKO (provozuje Diakonie ČCE)
☺ Hospic Dobrého pastýře Čerčany a domácí hospicová péče –
poskytuje služby vlašimským občanům
☺ Domácí péči poskytuje Charita Vlašim
☺ Ve městě funguje Domov pro seniory, p. s. s.
☺ Aktivní je Klub důchodců při městě Vlašim
☺ Akivní jsou organizace pro zdravotně hendikepované
☺ Ve městě funguje pečovatelská služba + osobní asistence
(Pečovatelská služba okresu Benešov)
☺ Konají se materiální sbírky - Charita Vlašim, Diakonie Broumov
☺ Fungují volnočasové aktivity pro děti (Domeček, Podblanické
ekocentrum, Spolkový dům a další), pro tyto aktivity jsou
dostatečné lidské zdroje v komunitě
☺ Dobrá je spolupráce s Odborem sociálním a zdravotním
Městského úřadu Vlašim, poskytovatelů navzájem, s městem
(i v otázkách financování, či správy)
☺ Ve Vlašimi funguje Azylový dům pro matky s dětmi Diakonie CCE
☺ Existuje občanská poradna, Farní obchůdek, Sociálně aktivizační
služba (SAS) pro seniory a občany zdravotně hendikepované
☺ Město vlastní byty v domech s pečovatelskou službou a
bezbariérové byty
☺ Město má zřízenou městskou policii
☺ Ve městě není a v minulosti ani nebyla sociálně vyloučená lokalita
☺ Nízká je nezaměstnanost i kriminalita
☺ Noclehárna v Benešově je dostupná i občanům Vlašimi
☺ Existují lidské zdroje pro sociální služby v regionu – jsou
realizovány projekty, čerpány dotační prostředky
☺ Ve městě je sídlo hasičského záchranného sboru a stanoviště
záchranné služby
☺ Aktivní jsou sbory dobrovolných hasičů (Domašín, Vlašim, Bolina)
☺ Ve Vlašimi sídlí Policie ČR

 Chybí nízkoprahové zařízení pro děti a
mládež jako sociální služba
 Chybí adiktologické služby – zázemí pro
terénní pracovníky; poradna, kontaktní
místo pro klienty a jejich rodiny
 Je nedostatek financí na terénní péči
(sociálně aktivizační služba) pro rodiny
s dětmi – sanace rodiny
 Chybí denní stacionář pro seniory a
zdravotně hendikepované
 Špatná dostupnost LDN – Benešov, Ledeč
(mimo ORP Vlašim)
 Chybí možnost chráněného bydlení
navazující na azylové služby
 Chybí sociální byty (malometrážní)
 Chybí přestupní bydlení pro sociálně
slabé a osoby se zdravotním postižením

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY











Rozvoj a podpora dobrovolnictví
Aktualizace komunitního plánu poskytování sociálních služeb
okresu Benešov
Organizovaná setkávání poskytovatelů sociálních služeb
Větší podpora absolventů při uplatnění na trhu práce
Podpora částečných úvazků pro matky s dětmi (podpora ÚP)
Změna způsobu financování sociální služby (příspěvky na péči,
dotační tituly státní, krajské a další)
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Rostoucí kriminalita související s výrobou,
distribucí a užíváním návykových látek
Stárnutí populace
Rostoucí nezaměstnanost
Nedostatek finančních prostředků na
investice z rozpočtu (změna např.
rozpočtového určení daní, výkyvy výběru
daní, atp.)
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ROZVOJ MĚSTA
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

☺ Město využívá dotačních titulů a dalších vnějších
finančních zdrojů pro údržbu, opravu, či výstavbu
obecního majetku nebo veřejných prostranství
☺ Město patří v čerpání evropských dotací mezi jedno z
nejúspěšnějších v ČR (disponuje lidskými zdroji a
zkušenostmi při čerpání dotací, vč. spolupráce s
partnery v území)
☺ Průběžně je budována a opravována technická
infrastruktura - ČOV, přivaděč a napojení na UVŽ,
vodovod, plynofikace
☺ Územní plán je zpracován aktuálně dle nového
stavebního zákona a průběžně aktualizován změnami
☺ Ve městě je průmyslová zóna definována územním
plánem s možností rozvoje
☺ Ve městě jsou velcí stabilní zaměstnavatelé zejména Sellier & Bellot, a. s., Prádelna Kyselý, a. s.,
společnosti zabývající se balící technikou
☺ Neexistují ekologicky problematické brownfields ve
vlastnictví města, v celém městě je takovým
brownfieldem pouze bývalý zimní stadion ve
vlastnictví TJ Spartak (v parku)
☺ Město je plynofikované kromě malých osad
☺ Znosim, Polánka – vodovod napájen ze studní

 Město vlastní řadu nevyužívaných budov (Husův
dům, bývalá poliklinika na Husově náměstí, bývalé
tepelné výměníky, škola Domašín, hájenka Bruk)
 Ve městě narůstá počet občanů nepřihlášených
k trvalému pobytu (vč. cizinců)
 Chybí vodovod v osadách Nesperská Lhota, Hrazená
Lhota
 Technicky nepřipravená je průmyslová zóna (chybí
přípojky a základní infrastruktura – komunikace)
 Na části území není dešťová a splašková kanalizace
oddělena (zdrže, separátor) – tj. splašková i dešťová
kanalizace je svedená do jedné sítě (není možné
využít/znovupoužít užitkovou vodu)
 Úpravna vody není dimenzována na řešení čištění
užitkové vody – nárazově dochází k zahlcování ČOV
povrchovými vodami
 Elektronizace státní správy je pomalá – zejména chybí
mapový portál
 Špatný je přivaděč vody podél Blanice do ČOV (nutná
oprava)
 Absence veřejných prostranství v nově vznikajících
lokalitách (hřiště, klidové zóny, hrací zóny, místo pro
nádoby na tříděný odpad)

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY








Zavedení legislativní povinnosti sladit místo
podnikání a provozování podnikání (eliminace
odvádění daní v jiném městě než je skutečné místo
podnikání)
Nové využití bývalého zimního stadionu v parku
(vlastnictví TJ Spartak)
Využití budov v centru města (Husův dům, bývalá
poliklinika)
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Vylidňování centra/nárůst trendu stěhování se
obyvatel na periferii – trend tzv. urban sprawl
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Příloha č. 3: Seznam členů pracovních skupin
Pracovní skupina 1 - „Doprava“
Předseda skupiny: Karel Kroupa (Město Vlašim)
Členové skupiny: Ing. Jitka Hořtová (Městský úřad Vlašim); Ing. arch. Tomáš Russe (Architekt); Tomáš Zamrzla
(Městská policie Vlašim); Jan Kuklík (Městská policie Vlašim); Bc. Milan Mach (Policie ČR); Miroslav Kněžík (Technické
služby Vlašim, s. r. o.); Petr Blabol (Správa zámeckého parku); Jiří Čihák (ČSAD Benešov, a.s.); Eva Lupačová (Městský
úřad Vlašim); Jiří Vondruška (Městský úřad Vlašim); Pavel Serňuk (Hnutí ANO); Ivana Dřízalová, DiS. (Krajský úřad
středočeského kraje – odbor dopravy); Ing. Jaroslav Růžička (Krajský úřad středočeského kraje – odbor dopravy);
Alena Stařečková (České dráhy a.s.); Tomáš Pojsl (České dráhy a.s.); Lukáš Fort (České dráhy a.s.)
Pracovní skupina 2 - „ Kultura, sport, cestovní ruch a volný čas“
Předseda skupiny: Mgr. Radovan Cáder (předseda finanční komise, ředitel Muzea Podblanicka, p. o.)
Členové skupiny: Ing. Jitka Hořtová (Městský úřad Vlašim); Karel Kroupa (Město Vlašim); Vladimír Bouma (Městský
úřad Vlašim); Adam Čuřín (Hnutí ANO); Mgr. Eva Hájková (Spolkový dům Vlašim, zastupuje Miroslav Brožek); Jiří
Hroch (TJ Spartak Vlašim); Luděk Janko (Sportovní zařízení města Vlašimi); PaedDr. Petr Martínek (Člen zastupitelstva
města Vlašimi); Markéta Pytlíková; Lenka Röschelová (Podblanické infocentrum Vlašim); Eva Venderová (Městský
úřad Vlašim)
Pracovní skupina 3 - „Školství“
Předseda skupiny: Mgr. Olga Šťastná (ředitelka ZŠ Sídliště)
Členové skupiny: Karel Balík (Městský úřad Vlašim); Ing. Jitka Hořtová (Městský úřad Vlašim); Mgr. Petr Jíša (Základní
škola Vorlina); Bc. Lenka Škorpová (Městský úřad Vlašim); RNDr. Věra Chroustová (Gymnázium Vlašim); Mgr. Zdeněk
Krejča (Střední průmyslová škola Vlašim); Ing. Vladislav Novotný (Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,
Vlašim); Mgr. Jaroslava Trochtová (Pedagogicko–psychologická poradna Středočeského kraje - pracoviště Benešov);
Bc. Iveta Beníčková (Mateřská škola K Vodárně); Mgr. Hana Cacáková (Mateřská škola Kolonka); Hana Habalová
(Školní jídelna Vorlina); Eva Moudrá (Školní jídelna Sídliště); Bc. Jana Píchová (Mateřská škola Vorlina); Mgr. Jitka
Fialová (Rodinné centrum Světýlka); Mgr. Jolana Vesecká (Mateřská škola Sedmikráska Domašín); Josef Slunečko
(Člen zastupitelstva města Vlašimi); Mgr. Alena Matějovská (Mateřská škola Velíšská); Mgr. Petra Dubová Bouzová
(Městská knihovna Vlašim)
Pracovní skupina 4 - „Životní prostředí“
Předseda skupiny: Karel Kroupa (Město Vlašim)
Členové skupiny: Ing. Jitka Hořtová (Městský úřad Vlašim); Karel Kroupa (Místostarosta města Vlašim); Ing. Jan Bursík
(Osadní výbor Domašín); Jaroslav Lukeš (Technické služby Vlašim, s. r. o.); Mgr. Kateřina Červenková (Český svaz
ochránců přírody Vlašim); Ing. Bc. Petr Havlín (Vlašimské městské lesy, s. r. o.); Petr Blabol (Správa zámeckého parku);
Ing. Roman Farion (EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o.); Ing. Ladislav Kadleček, PhDr. Ladislav Slezák (Městský úřad
Vlašim); Ing. Nikola Svobodová (Městský úřad Vlašim)
Pracovní skupina 5 - „Bezpečnost, bytová, sociální a zdravotní tematika“
Předseda skupiny: Mgr. Pavla Kovalská (OSZ MěÚ Vlašim)
Členové skupiny: Ing. Jitka Hořtová (Městský úřad Vlašim); Karel Balík (Městský úřad Vlašim); Mgr. Petr Jíša (ředitel
ZŠ Vorlina); Ing. Bc. Václav Fejtek (Městská policie Vlašim, zastupuje p. Radek Spáčil); Bc. Milan Mach (Policie ČR); Bc.
Jana Srbová (Městský úřad Vlašim), DiS.; Bedřich Musil (Člen komise bytového hospodářství); Jaroslav Procházka
(Sbor dobrovolných hasičů Vlašim); Mgr. Jiří Zatřepálek (Magdalena o.p.s.); Mgr Libor Kočí ( Charita Vlašim); Petr
Dvořák (Diakonie ČCE – středisko střední Čechy); Jana Vajsarová, DiS. (Domov ve Vlašimi); Bc. Lenka Perglová
(Probační a mediační služba Benešov)
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Pracovní skupina: 6 „Rozvoj města“
Předseda skupiny: Josef Slunečko (Předseda komise výstavby města Vlašimi)
Vedoucí skupiny: Karel Balík (Městský úřad Vlašim); Ing. Jitka Hořtová (Městský úřad Vlašim); Karel Kroupa (Město
Vlašim); Ing. Jan Bursík (Osadní výbor Domašín); Zdeněk Dvořák (Městský úřad Vlašim); Mgr. Zuzana Klímová
Vaňková/Mgr. Renata Vondráková (MAS Blaník, z. s.); Ing. Bc. Ivana Kotrčová (Městský úřad Vlašim); Ing. Lukáš Kuklík
(Hnutí ANO); Eva Lupačová (Městský úřad Vlašim); Ing. Josef Novák (Osadní výbor Nesperská Lhota); Ing. arch Tomáš
Russe (Architekt); Ing. Jiří Švejda (Městský úřad Vlašim)
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Příloha č. 5: Výpis z usnesení o schválení
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Příloha č.6: Závěr zjišťovacího řízení
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Příloha č.7: Výpis z usnesení zastupitelstva
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Příloha č.8: Seznam realizovaných aktivit
Vazba na
opatření

Aktivita

K-1-4

Rekonstruovat WC u letního kina

D-1-1

D-1-2
D-1-3

Plánovaný Realizováno Investor
termín
realizace
2016
2016
Město Vlašim

Odhadované
náklady

Vynaložené
náklady

Zdroj financování

500 000,-

Vlastní zdroje

Řešit prostor před ZŠ Vorlina z pohledu bezpečnosti
dopravy (přechody, zastávky, bezpečnost dopravy –
prvky toto zajišťující)

2016-2017

2017

Město Vlašim

5 000 000,-

Vybudovat dopravní hřiště pro všechny věkové
kategorie v areálu Na Lukách
Spolupodílet se na realizaci projektu Středočeského
kraje - Kruhový objezd "U Kozla"

2016/2017

2017

Město Vlašim

3 000 000,-

SC 1.2 (IROP) –
BEZPEČNOST
Vlastní zdroje
Dotace
Vlastní zdroje

2016/2017

2018

Středočeský kraj

35 000 000,-

Město Vlašim

6 000 000,-

SC 1.1 (IROP)
Pouze s vazbou na TEN-T
Rekonstrukce,
modernizace či výstavba
silnic
Vlastní zdroje

D-1-3

Vybudovat sjezd do sportovního areálu Na Lukách

2017

2018

Město Vlašim

12 000 000,-

D-4-2

Opravit chodník v Benešovské ulici

2017

2017

Město Vlašim

15 000 000,-

D-4-2

2017

2017

Město Vlašim

500 000,-

2016

2016

Město Vlašim

300 000,-

Vlastní zdroje

D-4-2

Opravit chodník v Havlíčkově ulice mezi paneláky
(1568/9 - 1563/4, a kolem zbouraného RD)
Opravit chodník spojující Žižkovo náměstí a novou
cyklostezku + vyřešení napojení této cesty na
cyklostezku (je tam takový "hup"/hrbol)
Vybodovat nový chodník v Bolině

Vlastní zdroje
Dotace SFDI
Vlastní zdroje

-

2018

Město Vlašim

-

Vlastní zdroje

D-4-2

Vybudovat nový chodník v Bolince

2016

2017

Město Vlašim

Vlastní zdroje
Dotace SFDI

D-6-1

Instalovat informační tabule při příjezdu do města od 2016

2016

Město Vlašim

10 000 000,5 000 000 dotace
100 000,-

D-4-2
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Kondrace, Pavlovic, Čechtic, Benešova, Velíše

D-4-3

Vytvořit plán současných a budoucích veřejných
osvětlení s případným doplněním do "slepých
míst"
Zajistit obnovení provozu letiště Vlašim

2016

2016

Město Vlašim

2016

2016

Město Vlašim

-

D-4-3

Opravit příjezdovou cestu k panelovému domu
v ulici Blanická č. p. 1299
Doplnit osvětlení u Domu s pečovatelskou
službou (Sídliště Sever)
Doplnit osvětlení ve městě na Sídlišti Sever

D-4-3

Nové osvětlení u Základní školy Vorlina

-

D-1-4

-

D-4-1

Obnovit přechod pro chodce v lokalitě - proti
železným schodům – pokračování ulice Na
Potoce
Opravit informační zařízení v hale vlakového
nádraží
Opravit komunikaci do Vracovic

D-6-1

Instalovat informační tabule při vjezdu do města

-

ŠK-3-1

Zpracovat rozvojový plán škol MAP I

2016

2018

Město Vlašim

D-4-4
D–4-1
D-4-3

D-5-1

Vlastní zdroje

300 000,-

Vlastní zdroje

-

4 000 000,-

3 500 000,-

SC 3. 3. (OP VVV)

ŠK-1-4, ŠK- Hledat nové prostory pro Montessori
2-3
pedagogiku/výuku (týká se ZŠ)

2016

ŠK-2-1

2016

2018

Město Vlašim
MŠ Velíšská

8 500 000,15 000 000,-

SC 2. 4. (IROP)

2016

2016

Město Vlašim

1 500 000,-

Vlastní zdroje

2017

2018

Město Vlašim

ŠK-2-4

ŠK-2-5

Realizovat bezbariérovost pravého křídla školky MŠ
Velíšská a rozšíření prostor MŠ Velíšská vzhledem
k požadavkům KHS
Rozšířit areál zahrady MŠ K Vodárně, rekonstruovat a
rozšířit plot okolo MŠ K Vodárně a vybudovat nové
sportovní hřiště (rozměru volejbalového hřiště)
Instalace kamerového systému v okolí školy -ZS
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Sídliště
ŠK-2-1

ŠK-2-1
ŠK-2-1

ZŠ Sídliště

Zlepšit kvality zázemí pro zájmové, neformální a
2017
celoživotní vzdělávání při ZŠ Vorlina (rekonstrukce
učeben, oddělený vlastní vchod, vznik souvisejícího
zázemí, vybavení prostor)
Postavit novou bránu u kuchyně MŠ Velíšská a
2017
rekonstruovat vstupní branku - zabezpečit
Vytvořit sociální zázemí (WC, umývárna) pro strávníky jídelny - ZŠ Vorlina

2019

Město Vlašim
ZŠ Vorlina

4 500 000,-

IROP, 2.4

2017

Město Vlašim

300 000,-

Vlastní zdroje

ŠK-2-1

ŠK-2-1 Rekonstrukce vchodu do areálu ZŠ Vorlina

K-1-1

Řešit převod celého areálu od TJ Spartak

2016

2018

K-3-4

Řešit provozní řády, provozní dobu, pravidla využívání
2016
městských hřišť

2017

Město Vlašim a
další organizace
provozující hřiště

Není stanoveno

2016

2016

SZMV, p. o.

700 000,-

2016

2016

SZMV, p. o.

200 000,-

K-1-4
K-1-4

Rekonstruovat hřiště BEACH volejbalu v areálu Na
Lukách
Umístit altány a jiné zastínění v areálu koupaliště Na
Lukách

k-1-4

Nově zbudovat sprchy na koupališti

2017

2018

Město Vlašim

K-2-1

Vybudovat hřiště v Domašíně

2016/2017

2018

Město Vlašim

2016/2017

2017

Město Vlašim

2017

2017

2016/2017

2018

2016

2017

K-1-4
K-1-4
ŽP-2-1
ŽP-2-2
ŽP-1-1

Spolupodílet se na rekonstrukci střechy na Sokolovně
Domašín
Rekonstruovat sociální zázemí Blaník (WC u salonku a
WC u šatny)
Zabezpečit svah „u bývalého letního kina“, likvidace
zbylých stavebních objektů
Umístit závěsné nádoby se zelení/květinami na
Komenského ulici a Žižkově náměstí
Otvírací dobu ve sběrném dvoře uzpůsobit potřebám
občanů
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S-1-1

Vytvořit koncepci městské zeleně a zajistit průběžnou 2017
kvalitní údržbu
Domašín - upravit odvodňovací žlab od kravína
směrem ke hřbitovu (voda teče na komunikaci)
Podpořit vznik Adiktologické poradny ve Vlašimi 2016
detašované pracoviště Magdalény, o.p.s. jako zázemí
pro terénní
2016
Zpracovat Plán prevence kriminality 2017-2019

S-1-1

Zpracovat Plán protidrogové prevence 2017-2019

2016

Podporovat vytvoření dětské skupiny v Azylovém
domě Diakonie ČCE
Prověřit finanční náročnost zavedení sníženého
jízdného MHD pro starobní důchodce a studenty do
20 let,a následně případně opatření realizovat
Zajistit prostor teplárenského komína proti vstupu
nepovolaných osob
Vykoupit podílníky z hájenky v Bruku

2016

2018

Diakonie CČE

2016

2018

Město Vlašim

-

2017

Město Vlašim

2017

2018

Město Vlašim

2018

Město Vlašim

3 000 000,-

SC 1. 2. (OPŽP)

2018

Dalkia, a. s.

5 000 000,-

MPO, Dotace

2018

Město Vlašim

6 000 000,-

Vlastní zdroje
Dotace

ŽP-2-2
ŽP-3-1
S-4-1

S-3-4
S-1-1

S-1-1
R-2-1
R-3-4
R-3-4
R-3-4

Řešit stav nekvalitní vody ve Znosimi (nový přivaděč
2016/2017
do vodojemu)
Realizovat kompletní rekonstrukci centrálního
2017
zásobování teplem v lokalitě Vorlina
Rekonstruovat kanalizaci a vodovod v Severní ulice, 2016
ulici Podpor. Příhody
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2017

Město Vlašim

Není stanoveno

2017

Magdaléna,
o. p. s.

Není stanoveno

Vlastní zdroje
Dotace

Město Vlašim

Vlastní zdroje

Město Vlašim

Vlastní zdroje
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Vlastní zdroje

-

Vlastní zdroje
Vlastní zdroje
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D-1-1

D-4-2

Řešit prostranství okolo ZŠ Sídliště z dopravně bezpečnostního hlediska (zejm. řešení otáčení vozidel
rodičů, bezpečný pohyb chodců, napojení na hlavní
komunikace)
Rekonstrukce části Vlasákovy ulice od Billy k ulici
Brožíkova (budovy KTM), kolem Prádelny Kyselý
Opravit chodník mezi plotem a paneláky u hřiště - v
okolí MŠ Velíšská
Opravit
chodník
v
Lidické
ul.
Směrem
k Sellier & Bellot, a. s. až do Obory
Řešit uspořádání a rekonstrukci Navrátilovy ulice (
kanalizace, vozovka)
Opravit chodník v ulici A. Roškotově (spodní část)

D-4-1

Opravit komunikaci – ulice Vlasákova ulice

2019

D-4-1

Opravit komunikaci - z Domašína na Znosim

2019

ŠK -2-1

Zlepšení kvality vzdělávání na ZŠ Sídliště – půdní
vestavba odborných učeben, modernizace stávajících
učeben, zajištění bezbariérovosti, konektivita,
související zázemí, vybavení prostor, zeleň

2019

2019

Město Vlašim
ZŠ Sídliště

35 000 000,-

Dotace

ŠK-2-1

Realizovat bezbariérovost školky (levé křídlo) a 2019
rozšíření prostor MŠ Velíšská vzhledem k požadavkům
KHS
Realizovat přístavbu MŠ K Vodárně (kompletní 2019
vybavení nové části objektu a další související výdaje,
zajištění bezbariérovosti, zeleň)

2019

Město Vlašim
MŠ Velíšská

8 500 000,15 000 000,-

Dotace

2019

Město Vlašim, MŠ 6 500 000,K Vodárně

Dotace

ŠK-2-3

Zřídit výtvarnou učebnu na ZŠ Sídliště

2019

Dotace

ŠK-2-4

ŠK-2-4 Realizovat přírodní zahradu při MŠ Velíšská - hřiště,
mlhoviště

2019

Město Vlašim
ZŠ Sídliště
Město Vlašim

D-4-2
D-4-2
D-4-2
D-1-3

ŠK-2-1

Program rozvoje města Vlašimi na roky 2015–2025

2020

2019

Město Vlašim

6 000 000,-

Vlastní zdroje
Dotace

2018

2019

10 000 000,300 000,-

Vlastní zdroje
Dotace
Vlastní zdroje

2019

2019

Středočeský kraj
Město Vlašim
Město Vlašim

2019

2019

Město Vlašim

800 000,-

Vlastní zdroje

2019

2019

Město Vlašim

15 000 000,-

2017

2019

Město Vlašim

900 000,-

Vlastní zdroj
Dotace
Vlastní zdroje
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K-1-4
S-4-1
R-3-2
R-3-4
R-3-4

R-3-4
D-4-1
ŠK -2-4

Postupně rekonstruovat Kulturní dům Blaník (okna vč.
el. otvírání, rolety, vchodové dveře, vzduchotechnika, 2020
WC, parkety)
Upravit orientační systém v poliklinice (ul. Lidická) vč. 2019
vybavení chodeb
Opravit střechu na radnici v Domašíně
2016

Vlastní zdroje

2019

Město Vlašim
KD Blaník

Dle potřeby

2019

Město Vlašim

500 000,-

Vlastní zdroje

2019

Město Vlašim

500 000,-

Vlastní zdroje

Napojit vodu ze studní (původní pitná voda pro 2016
Domašín) na hřbitov
Rekonstruovat kanalizaci a vodovod v lokalitě Sídliště 2016
Sever

2019

Město Vlašim

200 000,-

Vlastní zdroje

2019

Město Vlašim

6 000 000,-

Vlastní zdroje
Dotace

Rekonstruovat komunikaci a sítě v ulici Podpor. 2016
Příhody a Severní
Opravit komunikaci - ulice Severní

2019

Město Vlašim

2020

Město Vlašim

Realizovat projekt zahrady – Půda dává život zahradě
MŠ Vorlina

2020

Město Vlašim

Program rozvoje města Vlašimi na roky 2015–2025
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Vlastní zdroje
Dotace
Vlastní zdroje
Dotace
Vlastní zdroje
Dotace
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Příloha č.9: Seznam vyřazených aktivit
Vazba na Aktivita
opatření

Popis vyřazení

K-1-4

Rekonstruovat letní kino

Sesuv svahu letního kina

K-1-1

Řešit věcné břemeno průjezdu k bývalému areálu letního kinu (podél bývalého pivovaru)

Sesuv svahu letního kina

ŽP-3-3

Požadovat po majiteli bývalého zimního stadionu odstranění zbytkového čpavku z technologie bývalého zimního Převod majetku na Město Vlašim
stadionu

S-1-1

Jednat s vlastníky neobydlených objektů ve městě, které jsou hrozbou z důvodu porušené statiky, vzniku požárů,
páchání trestné činnosti apod., od působení nepovolaných osob apod. o zabezpečení objektů nebo jejich využití -

K-1-1

Řešit věcné břemeno průjezdu k areálu letního kina (podél bývalého pivovaru)

Sesuv svahu letního kina

K-1-2

Vybudovat hřiště pro baseball a softbal

Aktivita připravována u sokolovny

S-4-1

Zpracovat studii možností poskytování zdravotní péče ve Vlašimi s výhledem na 10 let (město, ORP) ve spolupráci Nesouvisí s poskytováním zdravotní péče,
se zdravotními pojišťovnami
ale s pronájmem či nabídkou vybavení
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