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ÚVOD
Strategický plán rozvoje města Tanvald 2016 – 2026 (dále SPRM) je koncepčním rozvojovým
dokumentem města. SPRM byl vyhotoven Programovým výborem a Pracovními skupinami
ve spolupráci se zpracovatelem SPRM Ing. Luďkem Suchomelem, MBA. SPRM je sestaven ze dvou částí,
analytické části a návrhové části.
Analytická část SPRM byla vyhotovena na základě posouzení vymezeného území, kde jako podklady
byly použity informace z územně plánovací dokumentace, podklady z databáze a dokumentů
jednotlivých odborů městského úřadu, statistické podklady a informace z ČSÚ, ČÚZK, Úřadu práce,
Krajského úřadu Libereckého kraje a informace z dalších souvisejících dokumentů, které mají vazbu na
rozvoj města Tanvald.
Návrhová část SPRM byla sestavena na základě potřeb řešeného území. Pro sestavení návrhové části
SPRM byly použity podklady z jednotlivých odborů městského úřadu. Současně byly jako vstupní
podklady použity informace, názory a připomínky z dotazníkového šetření a veřejného projednání
pracovního návrhu SPRM.
SPRM je hlavním nástrojem řízení rozvoje města a pro celkovou stabilitu veřejné správy města
je takový dokument potřeba. Na základě poznání situace ve městě a názorů a potřeb občanů,
podnikatelů, zájmových organizací a dalších subjektů ve městě byly zformulovány představy
o budoucnosti města spolu s činnostmi vedoucími k naplnění dohodnutých představ. V dlouhodobém
horizontu město konkrétními kroky/projekty směřuje k naplnění dlouhodobé vize a cílů.
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A. ANALYTICKÁ ČÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA TANVALD
A.1. CHARAKTERISTIKA OBCE

A.1.1. ÚZEMÍ
Tanvald je městem od roku 1905. Tanvald, v kterém žije téměř 7 tisíc obyvatel, je dnes přirozeným
správním centrem na pomezí Jizerských hor a Krkonoš. Má velmi dobrou dopravní dostupnost
a obslužnost po silnici i železnici. Pěkná příroda Jizerských hor, stezky pro pěší turistiku
i cykloturistiku, středisko sjezdového lyžování na Špičáku, udržované tratě pro běžkaře, autokemp
Tanvaldská kotlina, blízkost známého horského střediska Harrachov, Českého ráje, Polska a Německa
předurčují Tanvald a blízké okolí k výletům, rekreaci a sportování. Cestovní ruch přináší mnoha zdejším
lidem obživu. Po zániku textilního a strojírenského průmyslu je zde málo pracovních příležitostí.
Dlouhodobým cílem Tanvaldu a celého mikroregionu, do kterého patří mimo jiné
i Harrachov, je částečně zacelit výpadek pracovních míst v průmyslu právě pracovními příležitostmi
v cestovním ruchu. Do Tanvaldu jezdí lidé z blízkého okolí na úřady, k lékařům, za službami a nákupy,
za kulturou a sportem.
Dle administrativního členění je součástí územního celku NUTS II Severovýchod, Libereckého kraje
a okresu Jablonec nad Nisou. Od 1. ledna 2003 je Tanvald město s úřadem s rozšířenou působností
se správním obvodem s více jak 21000 obyvateli. Správní obvod obce s rozšířenou působností zahrnuje
celkově 10 obcí a je vymezen územím měst a obcí Albrechtice v Jizerských horách, Desná, Harrachov,
Jiřetín pod Bukovou, Kořenov, Plavy, Smržovka, Tanvald, Velké Hamry a Zlatá Olešnice.
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Město sousedí na severu s městem Desná a s obcí Albrechtice v Jizerských horách, na severozápadě
přes Kamenici s obcí Jiřetín pod Bukovou, na jihozápadě přes Kamenici s městem Smržovka, na jihu
s městem Velké Hamry a na východě s obcí Kořenov. Tanvald leží ve velmi členité krajině Jizerských
hor. Nejvyšším bodem je Tanvaldský Špičák (831 m. n. m.). Větší část území Tanvaldu spadá
do chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. Územím města protékají horské říčky, Desná od severu
a Kamenice od západu. Od soutoku obou vodních toků dále na jih pokračuje řeka jako Kamenice.
Soutok se nachází v jižní části města nedaleko kruhové křižovatky, kde se sbíhají silnice první třídy
I/10(E 65) a I/14.
Příloha č. 1 - Všeobecná mapa města Tanvald

Mapa klimatických oblastí podle E. Quitta (1971) - Klimatické oblasti Československa
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Klimatické charakteristiky chladných oblastí
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( zdro: Evžen Quitt, Klimatické oblasti Československa, 1971 )

Podnebí Tanvaldské kotliny podle již zmíněného informačního zdroje - Evžen Quitt – Klimatické oblasti
Československa - spadá do oblasti CH7 a částečně do CH6. Pro oblast označenou CH7
je charakteristické velmi krátké až krátké léto, mírně chladné a vlhké, přechodné období je dlouhé,
mírně chladné jaro a mírný podzim. Zima je dlouhá, mírná, mírně vlhká s dlouhou sněhovou pokrývkou.
Pro oblast označenou CH6 je charakteristické léto velmi krátké až krátké, mírně chladné, vlhké až velmi
vlhké, přechodné období je dlouhé s chladným jarem a mírně chladným podzimem, zima je velmi
dlouhá, mírně chladná, vlhká s dlouhým trváním sněhové pokrývky.
Tanvald leží na průsečíku historických urbanizačních os procházejících údolími již zmíněných řek Desná
a Kamenice. Tanvald nemá klasické náměstí, páteří města je Krkonošská ulice. Z pohledu hlavních
dopravních vazeb mají pro město význam především silnice I/10, I/14 a železniční tratě ČD 035 a ČD
036, spojující město se správními centry oblasti (Jablonec nad Nisou – 13 km,
Liberec – 25 km, Turnov – 32 km, Železný Brod – 16 km) a Polskem. Tanvald se Smržovkou a Desnou
tvoří po Liberci a Jablonci nad Nisou třetí největší koncentraci obyvatelstva v liberecké aglomeraci.
Vzájemné vazby mezi těmito městy lze charakterizovat jako kooperační a doplňující. Tanvald, vzhledem
ke své velikosti, poloze, ekonomickému potenciálu a koncentraci služeb, je mezi těmito obcemi
dominantní.

Strategický plán rozvoje města Tanvald (2016-2026)

6

Poloha města v Rozvojové oblasti OB 7 – Liberec dle PÚR ČR a dále vztah k hlavním dopravním osám
území vytváří zvýšené nároky na koordinaci hospodářského rozvoje území s ochranou přírody
a krajiny.
Území Tanvaldu je dle Zásad územního rozvoje Libereckého kraje zároveň zařazeno do Rozvojové
oblasti republikového významu Liberec ROB1, Rozvojových os nadmístního významu ROS4 (LiberecJablonec nad Nisou – Tanvald – Harrachov – hranice ČR) a ROS6 (Turnov-Železný Brod-Tanvald).
Řešené území je vymezeno správním územím města Tanvald o rozloze 1245 ha. Katastrálně je území
města členěno na 2 katastry, Tanvald (791,4 ha) a Šumburk nad Desnou (453,3 ha), tři městské (místní)
části – Tanvald, Šumburk nad Desnou, Žďár, a dvanáct základních sídelních jednotek – Český Šumburk,
Horní Tanvald, Malý Špičák, Popelnice, Průmyslový obvod, Světlá, Špičák, Šumburk, Šumburk – střed,
Výšina a Žďár.
Název katastru
Tanvald
Šumburk nad Desnou

Číslo k. ú.
765023
765031

Rozloha (m2)
7914155

4533130

Počet parcel
4202
3469

Budovy celkem
1437
779

( zdroj 1. 3. 2001 ČÚZK )
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CHARAKTERISTIKA MÍSTNÍCH ČÁSTÍ

Tanvald - (450 – 580 m. n. m.) leží východně od Jablonce n. N., po pravém břehu řeky Desné, levém
břehu Kamenice před jejich soutokem a po pravém břehu Kamenice v malém prostoru
před a po soutoku obou řek. Zahrnuje při Kamenici sídelní lokality Horní Tanvald a Výšina, kopec Špičák
(831 m n. m.) a severozápadně od něj sídelní lokalitu Valašsko. Je zde do 5000 trvale žijících obyvatel.
V území se nachází 106 objektů individuální rekreace a 16 ubytovacích zařízeními
(cca 379 lůžek). Zástavba se dá charakterizovat jako soustředěná, největší část zástavby tvoří sídliště
Výšina (4300) obyvatel. Tato dokumentace rovněž předpokládá výstavbu rodinných domků
na pozemcích pod rozvodnou, ovšem v malém rozsahu. Územní plán předpokládá rozvoj vícepodlažní
bytovou výstavbou, a to na pozemcích směrem k rozvodně ČEZ a.s. Dále se v malém rozsahu
předpokládá rozvoj dle této dokumentace na pozemcích pod rozvodnou pro výstavbu rodinných
domků. Protéká tudy řeka Kamenice, do které se zde vlévá řeka Desná. Severní část leží v CHKO Jizerské
hory a CHOPAV Jizerské hory. Území náleží do povodí řeky Kamenice.
Žďár (součástí k.ú. Tanvald) vznikal na východním úpatí Špičáku jako malorolnická osada v 17. století.
Po roce 1848 byl připojen k Tanvaldu. Žďár se nachází v severní části města Tanvald v nadmořské výšce
500 – 580 m. n. m. Zástavba převážně venkovských rodinných domů je rozptýlená na svažitém terénu,
kde žije do 300 trvale žijících obyvatel. Nachází se zde také 74 objektů využívaných
pro rodinnou rekreaci a 6 objektů hromadné rekreace (cca 103 lůžek). V budoucnu se počítá pouze
s částečným rozvojem nízkopodlažního bydlení v této lokalitě. Ve Žďáru pramení a Žďárem protéká
Žďárský potok ústící do řeky Desné, území náleží do povodí řeky Kamenice, CHKO Jizerské hory
a CHOPAV Jizerské hory.
Šumburk nad Desnou, východní část města rozkládající se na levém břehu říčky Desné. Dříve byl
samostatnou obcí s městskými právy, k Tanvaldu byl připojen 1942 a oficiálně 1946, tedy až po druhé
světové válce. Zahrnuje sídelní lokality Český Šumburk a Popelnice. Rozkládá se v nadmořských výškách
500 až 600 m. n. m. Žije zde do 2000 trvale žijících obyvatel. Přibližně polovina obyvatel žije na sídlišti
Šumburk nad Desnou a v jeho bezprostředním okolí v nízkopodlažní zástavbě, ostatní zástavba
převážně z rodinných domků, je rozptýlená. V území se nachází 147 objektů využívaných
pro individuální rekreaci a 18 ubytovacích zařízení (cca 390 lůžek). ÚP předpokládá rozvoj pouze
na pozemcích nad sídlištěm Šumburk nad Desnou a to nízkopodlažní zástavbou. Šumburkem
nad Desnou protéká místní potok Herta, který zde ústí do řeky Desné. Území náleží do CHKO Jizerské
hory a do povodí řeky Kamenice.
CHARAKTERISTIKA ZASTAVĚNÝCH ČÁSTÍ
Pro strukturu zastavěných území v Tanvaldu a Šumburku nad Desnou je charakteristická převaha ploch
obytné zástavby ve formách individuálního a hromadného bydlení, smíšených obytných ploch s příměsí
občanské vybavenosti, doplněných plochami občanského vybavení, veřejných prostranství, systému
sídelní zeleně a dopravní a technické infrastruktury. Plochy výroby a skladování představují izolovaný
areál původní tanvaldské průmyslové zóny jednoznačně vymezený soutokem Kamenice
a Desné a železniční tratí a dále plochy mezi silnicí I/10 a železniční tratí směrem do Desné.
V Českém Šumburku, Světlé, Popelnicích a Žďáru jednoznačně převažují plochy smíšené obytné
a rekreační.
Horní Tanvald představuje enklávu individuálního bydlení s malým zastoupením ploch občanského
vybavení situovaných podél silnice III/29042 a 29043.
Samostatnou pozici zaujímá Valašsko. Zahrnuje především plochy smíšené obytné a rekreační a dále
vytváří zázemí pro lyžařský areál Špičák.
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ZÁKLADNÍ PŘEHLED DAT MĚSTA TANVALD (zdroj ČSÚ)
Status:
NUTS 5 (obec):
Kraj (NUTS 3):
Okres (NUTS 4):
Obec s rozšířenou působností:
Pověřená obec:
Historická země:
Katastrální výměra:
Počet obyvatel:
Zeměpisné souřadnice:
Nadmořská výška:
PSČ:
Zákl. sídelní jednotky:
Části obce:
Katastrální území:

ZÁKLADNÍ STATISTICKÁ DATA O MĚSTĚ VZTAŽENO K ROKU 2013
Celková plocha území obce
Výměra orné půdy
Výměra zahrad
Výměra ovocných sadů
Výměra trvalých travních porostů
Výměra zemědělské půdy
Výměra lesní půdy
Výměra vodních ploch
Výměra zastavěných ploch
Výměra ostatních ploch

Město
CZ0512 563820
Liberecký (CZ051)
Jablonec nad Nisou
(CZ0512)
Tanvald
Čechy
12,45 km²
6 531 (1. 1. 2015])
50°44′15″ s. š.,
15°18′21″ v. d.
455 m n. m.
468 41
12
3
2

HODNOTA JEDNOTKA
1 244,73
[ha]
13,00
[ha]
67,13
[ha]
0,85
[ha]
369,94
[ha]
450,93
[ha]
572,74
[ha]
17,36
[ha]
47,02
[ha]
156,68
[ha]

Historie a historické souvislosti
Původní osídlení bylo převážně německé národnosti.
První zmínka o dřevařské osadě (s německým názvem Tannwald, „jedlový les“) na levém břehu
Kamenice pochází z druhé poloviny 16. století, kdy byla pravděpodobně součástí Smržovky;
samostatnou vsí se stala začátkem 17. století. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1611.
Zpočátku se obyvatelstvo živilo poddanskou lesnickou a zemědělskou prací. Začátkem 18. století
se zde začal pěstovat len a vyrábět příze, v polovině 18. století se v Tanvaldu uchytilo i tkalcovství.
Osídlena byla tehdy oblast dnešního Horního Tanvaldu. Počátkem 19. století byly v Tanvaldu i dva
mlýny, dvě brusírny skla a dvě bělidla prádla. V roce 1828 ke zdejšímu textilnímu průmyslu přibyla
strojová přádelna bavlny, poháněná vodním kolem. Opravárenská dílna přádelny se stala základnou
místní strojírenské výroby. V roce 1845 zahájila provoz první tanvaldská mechanická tkalcovna.
Důležitá byla pro rozvoj Tanvaldu stavba „Krkonošské silnice“ 1847, čímž teprve získal Dolní Tanvald
na významu. V roce 1850 se stal Tanvald sídlem soudního okresu a získal i poštovní úřad. Ve stejném
roce byl jako prvním představitelem obce zvolen Dr. Josef Rössler.

Strategický plán rozvoje města Tanvald (2016-2026)

9

Od roku 1875 byl Tanvald zapojen do železniční dopravy, stal se konečnou stanicí tratě z Železného
Brodu. Roku l894 získal Tanvald železniční spojení s Jabloncem nad Nisou. Roku 1902 byla zprovozněna
železniční trať do Polubného, což znamenalo napojení na „Královskou pruskou státní dráhu“.
V rámci konjunktury po prusko-rakouské válce (1866) došlo k dalšímu rozvoji textilní, sklářské
a strojírenské výroby, ke snižování pracovní doby z 15 na 12 hodin a snižování podílu dětských dělníků.
Hospodářská krize roku 1870 vyvolala vlnu nezaměstnanosti a stávek, z nichž nejznámější byla
svárovská stávka (Svárov tehdy patřil k Šumburku nad Desnou). Zchudnutí oblasti bylo způsobeno
nedostatkem bavlny za první světové války a protržením přehrady na Bílé Desné roku 1916. Roku 1918
byla uzákoněna osmihodinová pracovní doba. Vysokou nezaměstnanost a zastavení výroby v některých
továrnách způsobila světová hospodářská krize v letech 1929–1933.
V roce 1869 měl Tanvald i s osadou Žďár asi 2400 obyvatel, počátkem 20. století asi 3500 obyvatel,
převážně Němců. V letech 1848–1928 byl samosprávným okresem, od roku 1848 soudním okresem.
V dubnu 1895 byl Tanvald povýšen na městys a v roce 1905 na město. Od roku 1897 měla hlavní ulice
Tanvaldu a Šumburku nad Desnou elektrické veřejné osvětlení. Od roku 1908 byla
v Krkonošské ulici budova okresního soudu s věznicí a roku 1909 byla dokončena secesní budova
radnice. Z roku 1930 pochází městské koupaliště a z roku 1931 městské kino. Roku 1942 byl nařízením
německých říšských úřadů Šumburk nad Desnou připojen k Tanvaldu a zároveň byl
od Šumburku nad Desnou odtržen Svárov a připojen k Velkým Hamrům.
Mezi převážně německým obyvatelstvem Tanvaldu získala ve 30. letech vliv Sudetoněmecká strana.
V rámci Sudet byl Tanvald roku 1938 připojen k Německu a bylo zrušeno české vyučování. Místní
textilní firmy vyráběly výstroj pro německou armádu a od roku 1942 zde byl pracovní tábor
pro nuceně nasazené Rusy, Poláky, Francouze, Italy a další cizince.
Po roce 1945 byla většina původního obyvatelstva vysídlena a domy obydleli Češi z vnitrozemí.
Znárodněním zde vznikla textilní firma SEBA, strojírenská firma TOTEX a elektrotechnická firma ElektroPraga.
V Tanvaldu byl koncem roku 1947 vyvinut a poprvé v ČR veřejně předveden moderní televizní obraz.
V 60. až 80. letech vzniklo panelové sídliště Výšina, v 80. letech malé panelové sídliště Šumburk
nad Desnou. Tak mohly být uspokojovány především bytové potřeby zaměstnanců všech závodů SEBA
na Tanvaldsku, zaměstnanců ELITEXU a Jabloneckých skláren. Na Tanvaldsku byl nedostatek
pracovních sil a díky nabídce bytů se dařilo dělat nábor lidí na volná pracovní místa prakticky v celé
republice. V té době byl Tanvald jednou z československých „textilních velmocí“. SEBA Tanvald tehdy
měla ve všech svých závodech kolem 4 000 zaměstnanců a byla známá v celé zemi.
Po roce 1989 byla průmyslová výroba privatizována a utlumena, na významu nabývá turistický ruch.
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A.1.2. OBYVATELSTVO

A.1.2.1. Demografická situace
Demografická data jsou převzata ze statistických údajů ČSÚ a databáze města
Základní statistická data (obyvatelstvo) k 1. 1. 2014
Počet obyvatel
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let [počet]
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy
Počet obyvatel nad 65 let
Živě narození celkem
Zemřelí celkem
Přistěhovalí celkem
Vystěhovalí celkem

Hodnota
6 622
990
1 964
1 916
247
284
1 221
63
74
225
290

jednotka
[počet]
[počet]
[počet]
[počet]
[počet]
[počet]
[počet]
[počet]
[počet]
[počet]
[počet]

pozn.: počet cizinců k 31. 12. 2014 činil 162, celkový počet obyvatel i s cizinci je 6531
zdroj: Město Tanvald – evidence obyvatel

Grafické vyjádření demografických dat
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Změny počtu obyvatel v časové řadě let 2008 až 2014
2008
2009
Celkový počet
6 979
6 954
Celková změna počtu obyvatel
23
-25
z toho ženy
-5
-8
Přirozený přírůstek obyvatel
36
14
Počet živě narozených
106
84
z toho ženy
44
41
Počet zemřelých
70
70
z toho ženy
27
33
Přírůstek stěhováním
-13
-39
Počet přistěhovalých
278
228
Počet vystěhovalých
291
267

2010
6 950
-4
6
22
84
52
62
23
-26
208
234

2011
6 706
-62
-41
-2
74
36
76
35
-60
203
263

2012
6 698
-8
-2
2
65
39
63
29
-10
191
201

2013
6 622
-76
-42
-11
63
35
74
35
-65
225
290

2014
6 531
-91
-50
-1
60
26
61
25
-90
209
299

Zdroj dat: Město Tanvald – evidence obyvatel

Grafické vyjádření
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Ze statistiky a grafického vyjádření je patrné, že vývojová řada má klesající tendenci, a to v počtu
odstěhovaných obyvatel. Je to trend, který si jistě zaslouží pozornost a hledání řešení. Z dotazníkového
šetření je patrný neuspokojivý stav v sociální situaci ve městě a v nárůstu třecích momentů v soužití
s minoritními skupinami obyvatelstva, především Romů. Ze statistiky níže uvedené by se mohlo jevit,
že devítičlenná menšina Romů v takto velkém městě nemůže být příčinou negativní změny počtu
obyvatel. Skutečná velikost menšiny však je určitě násobkem uváděného počtu.

Věkové složení obyvatelstva k 31. 12. 2014
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Věková skladba obyvatelstva ukazuje na silnou skupinu v rozmezí 60-69 let.
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Národnostní menšiny se ve městě neevidují. Z dostupných statistických údajů lze vysledovat skladbu
podle národností. Reálná skutečnost se však může od té statistické lišit. Podle uvedeného je mimo
české národnosti nejvíce zastoupena slovenská menšina, následuje vietnamská, německá a polská.

Obyvatelstvo podle národnosti, období: 26. 03. 2011 (zdroj ČSÚ)
Celkem
6 435

muži
3 115

ženy
3 320

česká
moravská

4 212
3

2 006
1

2 206
2

slezská
slovenská

127

50

77

německá

50

26

24

polská

48

1

47

romská
ukrajinská

9
16

6
4

3
12

71
1 787

45
920

26
867

Celkem
5 506
42
1 257
2 119
1 189
130
55
348

muži
2 628
23
464
1 200
503
44
22
183

Obyvatelstvo celkem

z toho národnost

vietnamská
neuvedeno

Vzdělanostní struktura obyvatel
Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání
(Sčítání lidu, domů a bytů z r. 2011 – zdroj ČSÚ)
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let

z toho podle
stupně vzdělání

bez vzdělání
základní včetně neukončeného
střední vč. vyučení (bez maturity)
úplné střední (s maturitou)
nástavbové studium
vyšší odborné vzdělání
vysokoškolské

Strategický plán rozvoje města Tanvald (2016-2026)

ženy
2 878
19
793
919
686
86
33
165

14

Grafické vyjádření

Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let
bez vzdělání
základní včetně neukončeného
střední vč. vyučení (bez maturity)
úplné střední (s maturitou)
nástavbové studium
vyšší odborné vzdělání
vysokoškolské

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0
Celkem

muži

ženy

SOCIÁLNÍ SITUACE VE MĚSTĚ A REGIONU
Město má vypracovaný v současnosti platný komunitní plán na období 2011- 2015. V analytické části
jsou definovány následující cílové skupiny (ty jsou dále rozpracovány a zformulovány do priorit a cílů):
A: Cílová skupina Senioři a zdravotně postižení
B: Cílová skupina Rodina, děti a mládež
C: Cílová skupina Osoby sociálně vyloučené a tímto ohrožené
V letošním roce 2015 se zpracovává nový komunitní plán, který reaguje na nové skutečnosti v sociální
oblasti. V obci je již od roku 2010 realizováno komunitní plánování a v roce 2016 bude město rozvíjet
své služby již druhým, novým komunitním plánem.
Na tvorbě komunitního plánu pracují jak zástupci města, tak poskytovatelé sociálních služeb
i veřejnost. Komunitní plán je připravován pro mikroregion Tanvaldsko, a tudíž reaguje na potřeby
většího počtu obyvatel z dvanácti měst a obcí, které jsou součástí mikroregionu.
Vedle přípravy a realizace komunitního plánu v mikroregionu Tanvald se jeho realizátoři účastní také
plánování sociálních služeb v Libereckém kraji a mají možnost převádět poznatky získané na krajské
úrovni do své práce pro město Tanvald.
V roce 2016 bude město Tanvald spolupracovat na komunitním plánování s Agenturou pro sociální
začleňování, která zde zahájí svou činnost, bude komunitní plánování města podporovat a zaštítí jej
svými zkušenostmi.
Sociální situace ve městě s ohledem na porevoluční změny v hospodářství (zánik textilního
a sklářského průmyslu v místě i okolí) není příznivá. Většina dříve nájemních, podnikových bytů se
po zdařilé privatizaci v polovině devadesátých let minulého století stala byty ve vlastnictví uživatelů.
Už v roce 1995 tak v Tanvaldě změnilo vlastníka 1000 bytů, které byly ještě k 31. 03. 1995
ve vlastnictví města, do kterého většina z nich přešla v rámci privatizace podniku SEBA. V současné
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době se hodně lidí v Tanvaldě nachází v nepříliš dobré sociální situaci. Ve městě a blízkém okolí
je nedostatek pracovních příležitostí. Hlavně mladí lidé se z Tanvaldu stěhují za prací jinam, ze škol
se do Tanvaldu až na výjimky již nevracejí. Do Tanvaldu se lidé stěhují jen minimálně, protože tu není
práce a tudíž ani důvod proč se tady usadit. Existuje trh s byty a nabídka bytů převyšuje poptávku.
Volné byty jsou špatně prodejné nebo neprodejné a je i stále těžší je vhodně pronajmout. V mnoha
případech je řešením pro majitele volných bytů v osobním vlastnictví pronajmout byt sociálně slabším
obyvatelům, nezaměstnaným, kteří pobírají sociální dávky včetně peněz na bydlení, kteří sem
přicházejí s vidinou tu nějakou dobu pobýt. To s sebou přináší všeobecně známé negativní jevy. Tanvald
s téměř 7000 obyvateli tak patří v Libereckém kraji k městům, kde se koncentruje větší počet sociálně
vyloučených osob. Vzhledem ke snadné dostupnosti bydlení zde dochází k velké migraci
a koncentraci sociálně slabých a nepřizpůsobivých osob. V praxi to znamená, že tyto osoby nemají
téměř šanci získat práci, díky velkorysé politice státu mají zdarma „slušné“ bydlení a celkem ne příliš
komplikovaný přístup k sociální podpoře bez motivace na zajištění obživy vlastními silami.
Na dávkách hmotné nouze je dle informace ÚP 365 osob. Koncentrace těchto osob samozřejmě přináší
problémy a nevraživost mezi občany Tanvaldu.
Problémové lokality
Ve městě je možno hovořit zejména o dvou problémových lokalitách, v nichž bydlí ve starších bytových
domech větší počet obyvatel ohrožených sociálním vyloučením. Jde o prostor v Žákově ulici, bytový
dům čp. 425 a jeho bezprostřední okolí zahrnující i větší autobusovou zastávku Tanvald-centrum.
V bytovém domě čp. 425 bydlí většinou obyvatelé romské národnosti Romů a tento objekt je vstupní
branou bydlení Romů v Tanvaldě. Zdržuje se zde až stovka Romů, kteří přicházejí z jiných krajů i ze
zahraničí. Některým z nich chybí základní znalosti způsobu řádného bydlení a hospodaření, hygienické
a pracovní návyky. Neuznávají a nedodržují všeobecně platná pravidla. S těmito obyvateli jsou
problémy, které spolu s předsudky majoritní populace vyvolávají ve městě sociální napětí. Zmíněný
bytový dům je v soukromém vlastnictví, není udržován v řádném stavu a jeho stav a životní styl jeho
obyvatel budí všeobecnou kritiku a rozhořčení.
Druhou problémovou lokalitou ve městě je prostor kolem Krkonošské ulice v místní části Šumburk nad
Desnou na výjezdu po mezinárodní silnici E65 z města do sousední Desné. Zde se nachází několik
bytových domů, v nichž žijí Romové, kterým rovněž hrozí sociální vyloučení. Jejich životní styl rovněž
vyvolává napětí mezi nimi a majoritou.
Je třeba zmínit, že většina obyvatel z uvedených lokalit je nezaměstnaná a celá řada z nich nemá ani
zájem být zaměstnána. Romové žijí v početných rodinách a domácnostech a jak mnozí z nich sami tvrdí,
pracovat se jim nevyplatí. Nepojistné sociální dávky se počítají na všechny osoby v domácnosti
a v konečném součtu se zpravidla nejedná o zanedbatelnou sumu. Pokud ale jeden člen domácnosti
nastoupí do práce, je většinou příjem dávek do domácnosti snížen o částku jeho výdělku. V tu chvíli
tvrdí, že se mu pracovat nevyplatí, protože jako domácnost mají stejně peněz, jako dříve a on dělá
vlastně zadarmo.
Tanvald je vzhledem ke své dobré občanské vybavenosti spádovým centrem a sousedí s městy
Smržovkou a Desnou, hranice s nimi nejsou prakticky znatelné. Na okraji Smržovky směrem do
Tanvaldu se nachází kolem komunikace I/14 spojující Tanvald s Jabloncem nad Nisou řada bytových
domů, v kterých žijí obyvatelé, převážně Romové, kteří jsou rovněž ohroženi sociálním vyloučením.
Tito obyvatelé bydlí daleko od centrální části Smržovky, ale nedaleko centra Tanvaldu, zejména
tanvaldské obchodní zóny. Jejich způsob života se v mnoha ohledech rovněž vymyká běžnému
standardu majoritní společnosti. Problém těchto obyvatel se tak ze Smržovky přelévá do Tanvaldu.
Je nutné také konstatovat, že v Tanvaldě jako ve středisku správního obvodu je i sídlo plnohodnotného
kontaktního pracoviště úřadu práce, kam proudí nezaměstnaní a osoby pobírající nepojistné sociální
dávky, zejména dávky tolik diskutované hmotné nouze, což samo o sobě znamená větší koncentraci
sociálně slabšího obyvatelstva v Tanvaldu v denní době.
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Dále je v Tanvaldě několik míst, která lze označit jako místa zvýšené koncentrace obyvatel z řad Romů.
Jsou to dětská hřiště a sportoviště na sídlišti Výšina, dětská hřiště a sportoviště na Šumburku, prostory
parkovišť a parčíku s fontánou před obchodní zónou a autobusová zastávka Tanvald-centrum. Styl
trávení volného času těchto obyvatel a jejich dětí, kdy nedodržují běžné zvyklosti
a pravidla slušného chování a často páchají i drobné přestupky, vyvolávají u majoritní populace odpor
k celé komunitě Romů, kteří v Tanvaldě žijí nebo se zdržují.
Pro mladé lidi do 26 let je v Tanvaldu otevřené „Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež“, které
realizuje činnosti preventivního charakteru a umožňuje mladým lidem trávit svůj volný čas zajímavým
a produktivním způsobem. Nízkoprahové zařízení provozuje Charita Most.
Na potřeby všech obyvatel města Tanvald reaguje komunitní plán sociálních služeb, který představuje,
podporuje a hodnotí sociální služby poskytované ve městě. Současné služby, které jsou na území města
realizovány, jsou koncipovány tak, aby se na jejich realizátory mohli obrátit občané různého věku
a v různých sociálních situacích, které nejsou schopni zvládnout sami vlastními silami.
V níže uvedeném mapovém podkladu jsou vyznačena nejvíce problematická místa, kterým bude nutné
věnovat náležitou pozornost i do budoucna a hledat cesty k jejich nápravě. Bude nutné použít veškeré
dostupné nástroje k zamezení eskalace problémů a odstraňovaní sociálních rozdílů. Sociálním
klimatem ve městě a hlavně zvýšením zaměstnanosti se budou muset chtě nechtě intenzivně zabývat
a hledat přijatelná a proveditelná řešení i orgány města.

1 - Žákova ulice, 2 - Pekařství Mašek Dolní Smržovka, 3 - Krkonošská ulice v části Šumburk nad
Desnou na výjezdu do Desné, 4 - Pomník TGM v Krkonošské ulici, 5 - Bývalý Dům služeb na sídlišti
Výšina, 6 - Městský stadion na sídlišti Výšina u ZŠ Sportovní, 7 - Parkoviště obchodní zóny,
8 - Poštovní ulice, 9 - Park na Šumburku nad Desnou, 10 - Cyklotrasa Tanvald-Desná, 11 – Dětské
hřiště v ulici U Školky na Výšině, 12 – Prostor za ulicí U Lesíka.,
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A.1.2.2. Zájmová činnost
Spolková činnost, práce s mládeží a seniory
Ve městě funguje Senior klub, ve kterém každý měsíc probíhají akce s různým zaměřením. Konají se
zde přednášky lékařů, městské policie o bezpečnosti seniorů, známých osobností Tanvaldska,
cestopisné spojené s promítáním a hrátky s pamětí. Pro seniory se připravuje např. předvánoční
odpoledne a odpoledne ke Dni matek. Městský úřad pořádá zájezdy do partnerského města
Wittichenau v SRN. Komise pro občanské záležitosti pořádá zájezdy důchodců na zajímavá místa
v Čechách. Práci s mládeží se věnují kromě domu dětí a mládeže různé místní spolky.
Mezi nejpopulárnější akce pro děti, mládež a celé rodiny patří Pohár běžce Tanvaldu a Cesta lesem
pohádek. Město Tanvald každoročně uplatňuje politiku podpory zájmových organizací i řady dalších
organizací a subjektů, které svou činností přispívají k šíření dobrého jména města, zapojují
obyvatelstvo do zájmové činnosti a přispívají k rozvoji volnočasových kulturních, společenských,
sportovních a dalších aktivit. Forma a výše příspěvku na roky 2014 a 2015 je patrná z následující
tabulky.
Požadovaná
Příspěvek
Název organizace
Účel příspěvku
částka 2015
2014
Junák – svaz skautů a skautek ČR,
Jbc
Myslivecké sdružení Tři jedle
Tanvald

Základna Modrá Hvězda Tanvald

5 000

5000

Nákup krmiva, činnost

5000

5000

Český svaz včelařů, o.s. Tanvald

Nákup léčiv, činnost

3000

3000

ŠSK a CS ZŠ Tanvald, Sportovní 576

Činnost, nákup materiálu

20000

15000

Klub bojového umění Karate
Tanvald

Činnost, administrace, nájemné

23000

10000

DH-FR racing Tanvald

BOBOVKA CUP 2015

50000

5000

DH-FR racing Tanvald

Činnost, úprava tratě - Bobovka

100000

15000

TJ SEBA Tanvald

Činnost oddílů jednoty

170000

130000

Klub českých turistů Tanvald

Masopust 2015

2500

3000

Klub českých turistů Tanvald

Praha – židovské město - zájezd

2000

0

Klub českých turistů Tanvald

Činnost klubu

25000

15000

Tělocvičná jednota Sokol Český
Šumburk

Činnost jednoty

5000

5000

TOM Zálesák Tanvald

Činnost turistů s mládeží

8000

7000

SOSHIKI, klub bojových umění a
sportů Tanvald

Činnost, účast na závodech

15000

10000

Občanské sdružení zdravotně
postižených Tanvald

Činnost-rekondice, rehabilitace,
pobyty

45000

40000

Trialsport Tanvald v AČR

Činnost, kempy, údržba trati

30000

40000

TJ JISKRA TANVALD

Činnost, 2. liga volejbal, mládež

150000

138000

TJ Jiskra Tanvald, oddíl volejbal

Dětský karneval 21. 2. 2015

16000

0
pokračování
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MDC Maják Tanvald

Činnost – provoz centra,
dofinancování projektu MPSV a
LK

MDC Maják Tanvald

Cesta Lesem pohádek

MDC Maják Tanvald

Příměstské tábory

ČRS MO Tanvald

Činnost, oprava sádky

RSK mládeže Tanvaldsko

100000

71000

8000

6000

30000

10000

5000

4000

Činnost

30000

30000

ŠSK Gymnázium Tanvald

Činnost

4000

4000

Tenisový klub TANVALD

Činnost

90000

19000

Tenisový klub TANVALD

Karneval na ledě

4000

0

Tenisový klub TANVALD

Veřejné bruslení

2000

0

10000

0

957 500

590 000

Oddíl psích sportů TJ Sokol Maxičky,
Horská teniska – běh + canicross
Dámský běžecký klub Tanvald
Celkem

Na území města působí následující subjekty se zájmovou činností:
Školní sportovní klub při Gymnáziu Tanvald
Studentská společnost při Obchodní akademii Tanvald - Woof, o.s.
Školní sportovní klub při ZŠ Tanvald, Sportovní 576 + CS AŠSK
Mateřské a dětské centrum Maják
TJ Seba Tanvald
TJ Jiskra Tanvald
Junák – svaz skautů a skautek ČR Jablonec nad Nisou, (klubovna Tanvald)
A-TOM 2101 Zálesák Tanvald
Občanské sdružení CZECH STREETBALL Tanvald
TJ Sokol Český Šumburk
Klub českých turistů Tanvald
TRIALSPORT Tanvald v AČR
DH-FR racing Tanvald
Klub bojového umění KARATE Tanvald
SOSHIKI - škola bojových umění a sportů Tanvald
Tenisový klub Tanvald
Jezdecký klub Tanvald
Český svaz včelařů Tanvald - ZO Tanvald – Desná
Český svaz bojovníků za svobodu Tanvald – ZO Tanvald
Myslivecké sdružení TŘI JEDLE Tanvald
Český rybářský svaz MO Tanvald
Občanské sdružení zdravotně postižených Tanvald
Spolek Občanské Sounáležitosti ZVONY
Sbor dobrovolných hasičů Tanvald – Šumburk
Sbor dobrovolných hasičů Horní Tanvald
Železniční společnost Tanvald o.p.s. (ZUBAČKA, z. s.),
a další jako např.: Honební společenstvo Tanvald, Odborové sdružení železničářů, ZO žel., Radioklub
Tanvald, ROMA TANVALD, Sdružení pro vzdělávání a udržitelnost, SK Offroad Tanvald, SK Subi Off Road
Strategický plán rozvoje města Tanvald (2016-2026)
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team, SKS Tsrt ČR - D.C.G. Smržovka, Soukromý klub Euthanasie, o.s. Sportovní klub SUBI RACING TEAM,
Sportovní klub Trial Tanvald, TJ Maják Tanvald, Tanvald 21. století o. s., TJ AZ Tanvald.
Z uvedeného je patrná pestrá paleta zájmových organizací. Převažují sportovní organizace
a organizace se zaměřením na volnočasové aktivity dětí a mládeže.

A.1.2.3. Osvětová, informační a kulturní činnost
Významné kulturní a společenské akce pořádané v obci
Akce pořádané městem: Tanvaldské slavnosti, Ples města, festival Tanvaldské hudební jaro, přehlídka
HAF – Humor v amatérském filmu, Cyklostezka Járy Cimrmana, Vánoční svařák, Rozsvícení vánočního
stromku, Pálení čarodějnic, Masopust, zájezdy pro seniory, divadelní představení
a koncerty ve víceúčelovém městském kinu.
Významné aktivity spolků: Pohár běžce Tanvaldu, Cesta lesem pohádek, Novoroční výstup
na Štěpánku, Prvomájový výstup na Špičák, hasičská soutěž „O pohár starosty města Tanvaldu“.
Ve městě v oblasti kultury vyvíjí svou činnost amatérský divadelní spolek E. F. Burian, který je zaštítěn
městskou kulturní kanceláří.
Zdroje informací
Významným a ve velké míře navštěvovaným subjektem poskytujícím všestranné informace a služby
občanům i návštěvníkům města je městské infocentrum, které bylo v Tanvaldě zřízeno a otevřeno již
v roce 1996. Má velmi výhodnou polohu v centru města v Krkonošské ulici, hned za kruhovou
křižovatkou při vjezdu do města u mezinárodní silnice 1/10. Nabízí turistické průvodce, mapy,
publikace o Jizerských horách, pohlednice a suvenýry. Infocentrum přijímá inzerci do vývěsní skříňky
a také do kabelové televize. Od ledna 2007 je zde i veřejné internetové místo.
Významnými zdroji informací pro občany jsou oficiální webové stránky města a měsíčník vydávaný
městským úřadem „Tanvaldský zpravodaj“, který pravidelně vychází v tištěné i elektronické podobě.
Město nechalo instalovat a provozuje 5 webkamer. Díky nim mohou návštěvníci webových stránek
města nahlédnout do Tanvaldu, a získat tak aktuální informace o počasí a teplotě, o dění v obchodní
zóně nebo v autokempu, o dopravní situaci na mezinárodní silnici I/10. Největší návštěvnost webkamer
Tanvaldu je v zimním období, kdy jsou využívány zejména k zjištění sněhových podmínek
a sjízdnosti silnice první třídy směrem do Krkonoš a Polska.
Město provozuje televizní informační kanál, který mají možnost sledovat domácnosti přijímající
kabelovou televizi.
Vedení města průběžně informuje občany a širokou veřejnost o dění ve městě a činnosti orgánů
města. Zasedání zastupitelstva města jsou přenášena online. Projednávané materiály jsou v předstihu
zveřejňovány na webových stránkách města.
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A.1.3. HOSPODÁŘSTVÍ

A.1.3.1. Ekonomická situace
Charakter hospodářství ve městě
Ekonomická orientace města Tanvald prošla po revolučních změnách dramatickými strukturálními
změnami. Po roce 1989 byla průmyslová výroba privatizována a utlumena. Došlo k prudkému poklesu
zaměstnanosti v textilním průmyslu, který ve své podstatě téměř zanikl. Výroba v areálech bývalého
bavlnářského podniku SEBA na území města byla ukončena. Současné textilní firmy se orientují
na obchodní činnost (počet subjektů 10). V oblasti strojírenské výroby jsou registrovány na území
města čtyři firmy. V Tanvaldu jsou už jen menší zaměstnavatelé. Nezanedbatelnou roli jako
hospodářské subjekty hrají nemocnice, město, obchod a služby. Na významu nabývá turistický ruch,
dříve průmyslové město dnes žije především cestovním ruchem.
Lze konstatovat, že město má dostatečné plošné rezervy pro umísťování případné průmyslové výroby
do bývalých a stávajících výrobních areálů. Platný územní plán počítá i s rozvojem průmyslové zóny.
Tyto rozvojové plochy nebyly dosud vyčerpány.

z toho

Základní statistická data o městě ( vztahuje se k r. 2013)
Počet podnikatelských subjektů celkem
Zemědělství, lesnictví, rybářství
Těžba a dobývání
Zpracovatelský průmysl
Výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepla
Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami
Stavebnictví
Velko a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
Doprava a skladování
Ubytování, stravování a pohostinství
Informační a komunikační činnosti
Peněžnictví a pojišťovnictví
Činnosti v oblasti nemovitostí
Profesní, vědecké a technické činnosti
Administrativní a podpůrné činnosti
Veřejná správa a obrana; povinné soc. zabezpečení
Vzdělávání
Zdravotní a sociální péče
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti
Ostatní činnosti
Čin. domác. jako zaměstnavatelů, čin. dom. produk., výroby a služeb
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů
Nezařazeno
Bez zaměstnanců
s 1 - 9 zaměstnanci
s 10 - 19 zaměstnanci
s 20 - 49 zaměstnanci
s 50 - 99 zaměstnanci
s 100 - 249 zaměstnanci
Nezjištěno
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Hodnota jednotka
1 499,00 [počet]
38,00 [počet]
0,00 [počet]
209,00 [počet]
3,00 [počet]
11,00 [počet]
263,00 [počet]
359,00 [počet]
32,00 [počet]
112,00 [počet]
12,00 [počet]
77,00 [počet]
43,00 [počet]
85,00 [počet]
16,00 [počet]
6,00 [počet]
19,00 [počet]
26,00 [počet]
41,00 [počet]
93,00 [počet]
0,00 [počet]
0,00 [počet]
54,00 [počet]
448,00 [počet]
63,00 [počet]
8,00 [počet]
8,00 [počet]
3,00 [počet]
2,00 [počet]
967,00 [počet]
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Ekonomické subjekty se sídlem na území obcí podle právní formy k 31. 12. 2014
v tom

649

1 309

1 203

197

77

3

pobočný
spolek

spolek

4

družstva

102

právnické
osoby

obchodní
společnosti

fyzické
osoby

svobodná
povolání

1 506

z toho se
zjištěnou
aktivitou

z toho

zemědělští
podnikatelé

Celkem

živnostníci

v tom

30

12

Struktura podnikatelských subjektů působících v obci
Hospodářské subjekty s 250 a více zaměstnanci ve městě nepůsobí.
Ekonomická aktivita podle sektorů a podílu zaměstnaných:
Zdroj ČSÚ SLDB 2011:
celkový počet zaměstnaných osob v Tanvaldu
PRIMÁRNÍ SEKTOR (prvovýroba)

2426

počet zaměstnaných osob v sektoru
podíl zaměstnaných osob v sektoru z celkového počtu zaměstnaných v %

18
0,74%

SEKUNDÁRNÍ SEKTOR (zpracování polotovarů, stavební výroba)
počet osob zaměstnaných v sektoru
počtu zaměstnaných osob v sektoru z celkového počtu zaměstnaných v %

932
38,42%

TERCIÁRNÍ SEKTOR (služby)
počet osob zaměstnaných v sektoru
podíl zaměstnaných osob v sektoru z celkového počtu zaměstnaných v %

1082
44,6%

Z ekonomicky aktivních firem je ve městě evidováno podle zaměření:
PRIMÁRNÍ SEKTOR (prvovýroba)
Podle Ministerstva zemědělství je v Tanvaldu registrováno 11 zemědělských subjektů. S ohledem
na charakter krajiny zde převažuje živočišná výroba. V oblasti lesnictví zde má sídlo 12 menších
subjektů.
SEKUNDÁRNÍ SEKTOR (zpracování polotovarů, stavební výroba)
Převažuje především stavební výroba, stavebnictví (28) a strojírenská výroba další výrobní provozovny.
Vzduchotechnika a klimatizace (1), strojírenství (4), řemeslné práce (39), stavebnictví (28).
Na území města působí společnosti s obratem více než 10 mil. Kč/rok (vztaženo k roku 2013):
Teplárenství Tanvald, s.r.o., Stavební firma Hájek, s.r.o., Stavební bytové družstvo Špičák, Silroc CZ, a.s.,
Plynová zařízení, s.r.o., Okna Tanvald, s.r.o., 4soft, s.r.o., AC obrábění, s.r.o., Hamřík, s.r.o., TABYS, s.r.o,
Fmm Europe, SE, CNC – Z s.r.o, AIR SPRINGS – CZ s.r.o.
TERCIÁRNÍ SEKTOR
K obchodní nabídce v centru města patří drogerie, železářství, prodejny květin, lékárny, velká prodejna
domácích potřeb a bytových doplňků, prodejna elektrospotřebičů, prodejny obuvi, oční optiky,
prodejny potravin, prodejna mobilních telefonů a příslušenství, prodejny chovatelských potřeb,
prodejny prádla a ošacení, fotografické služby, prodejny pečiva, prodejny masa a uzenin, prodejna
dárkových předmětů a čajů, prodejny hraček a papírnictví, prodejna proutěného zboží, klenotnictví,
prodejna sanitárních potřeb a keramických obkladů, prodejna sportovních potřeb
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a oblečení, prodejna zdravé výživy, prodejna šperků, textilní galantérie s čistírnou oděvů, prádelna,
prodejny tabáku, novin a časopisů. Ve frekventované části města se nacházejí i tři lékárny. V centru
jsou restaurace, bary, cukrárna a další provozovny nabízející občerstvení. Největšími obchody jsou
supermarkety PENNY, BILLA a LIDL, které se nacházejí v obchodní zóně u Krkonošské ulice.
V obchodní zóně je vedle dalších prodejen i market KIK. Lze konstatovat, že v Tanvaldě
jsou zastoupeny všechny obchody a služby pro běžnou potřebu nejen obyvatelstva města,
ale i celého spádového území.
Nejvýznamnějšími a největšími subjekty terciálního sektoru jsou město Tanvald a Nemocnice Tanvald,
s.r.o.
V oblasti vzdělávání jsou nejvýznamnějšími institucemi Gymnázium Tanvald, Masarykova základní
škola a Obchodní akademie Tanvald a Základní škola Tanvald, Sportovní.
Ostatními subjekty a institucemi působícími ve městě jsou např. Městská policie, Policie ČR, České
dráhy, pracoviště pravidelné autobusové dopravy fy. BusLine a.s., SČVK, Hasičský záchranný sbor,
pracoviště finančního úřadu, plnohodnotné pracoviště úřadu práce, Česká pošta a poradenské firmy.
Své zastoupení zde mají bankovní domy i pojišťovny. V centru města je Komerční banka, Česká
spořitelna a ČSOB v budově České pošty. Všechny banky poskytují komplexní služby včetně
bankomatů.
Ubytování a stravování, restaurace.
Město má širokou nabídku ubytovacích a stravovacích služeb, za všechny stojí za zmínku Hotel BON.
Spolupráce města s podnikateli, podpora podnikání
Pro podnikání je k dispozici dostatek rezervních ploch, brownfields, ale v současné době po nich není
poptávka. Potřeby podnikatelů jsou částečně patrné z dotazníkového šetření, kterého se ale zúčastnily
pouze 4 subjekty (i významné firmy dotazník nevyplnily). Z uvedeného šetření je možné vysledovat, že
by podnikatelé uvítali pokračování výstavby cyklotras a cyklostezek, podporu letních aktivit na Špičáku
(Singl trek), další rozvoj areálu Špičák, vybudování hodnotného veřejného prostoru - náměstí v okolí
dnešního parkoviště Tanvald střed a podporu podnikání v areálu bývalé SEBY, podnikového ředitelství
a závodu 01. Určitý potenciál spatřují i ve využití pozemků a prostor kolem řeky Desné.
Příloha č. 2 - Schéma Socio-hospodářské podmínky
A.1.3.2. Cestovní ruch
Pěkná příroda Jizerských hor, stezky pro pěší turistiku i cykloturistiku, moderně vybavené středisko
sjezdového lyžování na Špičáku, udržované tratě pro běžkaře, autokemp Tanvaldská kotlina, blízkost
známého horského střediska Harrachov, Českého ráje, Polska a Německa předurčují Tanvald a blízké
okolí k výletům, rekreaci a sportování jak v letních, tak zimních měsících. Cestovní ruch přináší obživu
mnoha zdejším lidem. Po zániku textilního a strojírenského průmyslu je v Tanvaldě málo pracovních
příležitostí. Dlouhodobým cílem Tanvaldu a celého mikroregionu, do kterého patří mimo jiné
i Harrachov, je částečně zacelit výpadek pracovních míst v průmyslu právě pracovními příležitostmi
v cestovním ruchu.
Tanvald má dobrý potenciál pro cestovní ruch i s ohledem na to, že má velmi dobrou dopravní
dostupnost a obslužnost po silnici i železnici.
Ve městě i okolí je celkem dostačená kapacita ubytovacích a stravovacích zařízení, která je současně
doplněna objekty individuální rekreace, kterých je evidováno 104 z celkového počtu domů 1030.
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Jako dostačující se jeví kapacita stravovacích zařízení. Kapacita ubytovaní i stravovaní je schopna
absorbovat běžný nápor turistů a návštěvníků v sezóně. Méně příznivá bývá situace při masových
akcích, kdy návštěvníci musí vyhledávat služby cestovního ruchu i mimo město. Přestože
se v Tanvaldě i v Mikroregionu Tanvaldsko podařilo realizovat řadu projektů na zatraktivnění služeb
a rozšíření nabídky pro návštěvníky v oblasti turistických atraktivit, je stále dost námětů, jak zde pobyt
návštěvníkům zpříjemnit, aby zde zůstávali déle. Obdobná situace je i ve vybavenosti všem dostupné
infrastruktury.
Ubytování v Tanvaldu je možné minimálně v 26 zařízeních. V 17 penzionech, 4 chatách, 3 hotelích,
autokempu a v turistických ubytovnách s celkovou kapacitou cca 1100 lůžek. Nejvyšší úroveň
ubytování a doprovodných služeb nabízí nově zrekonstruovaný hotel BON s 89 lůžky, 130 místy
v restauračním provozu, bowlingem a wellness.
Autokemp Tanvaldská kotlina leží v klidné lokalitě na úpatí Tanvaldského Špičáku. Autokemp
je zánovní, slušně vybavený, v pořádku a čistotě udržované zařízení v majetku města s max. 30 místy
pro kempování. Kromě recepce, umýváren se sprchami a WC, možnosti praní prádla je zde bufet
a sportbar s letní terasou, předzahrádkou, velká zastřešená salaš s místem na grilování a plocha
s herními prvky pro děti. Ve sportbaru najdete příjemné posezení s občerstvením. V celém areálu
autokempu je hostům umožněno bezdrátové připojení k internetu Wi-Fi. Samozřejmostí je možnost
napojení karavanů na elektřinu s odpočtem spotřeby, rozvod pitné vody a možnost vypouštění
zásobníků odpadních vod nebo chemických WC z karavanů. K dispozici jsou i dvě dřevěné chatky,
elektricky vytápěné, s kapacitou ubytování pro max. 16 osob. Kemp je vybaven večerním osvětlením
a nočním orientačním osvětlením. Ve vzdálenosti 800 metrů od kempu se nacházejí hotel BON,
minigolf a tenisové kurty. Autokemp Tanvaldská kotlina s kvalitním zázemím poskytuje své služby
celoročně a stal se i oblíbeným a cenově výhodným místem zimního kempování nebo dlouhodobého
umístění karavanů v zimním období. Víceúčelový sportovní areál Tanvaldská kotlina je každoročně
dějištěm několika sportovních a kulturních akcí.

ATRAKTIVITY VE MĚSTĚ A OKOLÍ
Nejbližší jizerskohorské rozhledny a vyhlídky
Tanvaldský Špičák (831 m n. m.), Terezínka (625 m n. m.), Štěpánka (vrch Hvězda, 958 m n. m.), Maják
Járy Cimrmana a Muzeum Cimrmanovy doby (801 m n. m.), Bramberk (783 m n. m.), Slovanka (820 m
n. m.), Královka (859 m n. m.), Černá Studnice (869 m n. m.), Nisanka (676 m n. m.).
Zajímavá místa v okolí
Údolí řeky Kamenice, Vodopády Černé Desné (přírodní památka), Protržená přehrada na Bílé Desné ve
výšce 800 m n. m, přehradní nádrž na Černé Desné-Souš., Jizerka - nejvýše položená osada Jizerských
hor (840 - 900 m n. m.), Bozkovské dolomitové jeskyně, Kaplička sv. Gotharda, Lesopark
Na Sluneční. Dále je třeba uvést turistické a lyžařské centrum západních Krkonoš Harrachov s dlouhou
tradicí sklářského průmyslu. Za zmínku stojí sklárna s tradiční ruční výrobou skla a sklářské muzeum,
Mumlavské vodopády, sedačková lanovka na Čertovu horu (1020 m n. m.) a celý zdejší sportovně
rekreační areál. Je zde i široká nabídka restaurací a ubytování.
Tanvaldské pamětihodnosti
V ústředním seznamu nemovitých kulturních památek České republiky jsou zapsány následující
objekty: Ozubnicová železniční trať Tanvald-Kořenov, kostel svatého Františka z Assisi v Šumburku nad
Desnou, socha svatého Josefa v Šumburku nad Desnou a kaplička svaté Anny v Tanvaldě.
Na unikátní trati mezi Tanvaldem, Kořenovem a Harrachovem, která je jedním z největších lákadel
cestovního ruchu na Tanvaldsku, překonává vlak několik set metrů převýšení. Největší sklon trati je 58
promile. Na sedmikilometrovém úseku Tanvald - Kořenov proto lokomotivy dříve využívaly ozubnici.
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Ozubnicová trat‘ je od roku 1992 technickou památkou. Trasa vede několika tunely
a za Kořenovem překonává řeku Jizeru po vysokém mostu. V letech 1991 - 92 zprovoznili železniční
nadšenci 47 let nepoužívanou trat‘ z Harrachova přes státní hranici do polského města Szklarska
Poręba. V září 1997 zastavilo tehdejší vedení Českých drah na trati mezi Tanvaldem a Harrachovem
osobní dopravu. V roce 1998 ji opět zprovoznila soukromá firma GJW Praha. V současné době je trat‘
opět v rukou státních železničních cest a jezdí na ní nové motorové vlaky Českých drah Stadler Regio
Shuttle RS1 vyrobené v Německu. Několikrát v roce Železniční společnost Tanvald, o.p.s. pořádá tzv.
Dny zubačky se zapojením historických souprav. Zvláštní vlaky tažené motorovými ozubnicovými
lokomotivami T426.001 jsou vyhledávanou atrakcí nejen milovníků železnice. Na nádraží v Kořenově je
Muzeum ozubnicové železnice.
Kostel svatého Františka z Assisi se tyčí uprostřed městské části Šumburk nad Desnou.
Základní kámen k jeho stavbě byl položen v roce 1899. Slavnostní vysvěcení kostela se konalo
15. srpna 1901. Jméno Františka z Assisi nese od roku 1918. Oba kostelní zvony, z nichž větší měl
průměr 129 cm a hmotnost 1,2 tuny, byly v době II. světové války zkonfiskovány pro válečné účely.
V roce 1993 získal šumburský kostel dva nové zvony. Kostel prošel několikrát většími opravami,
naposledy v 80. letech minulého století.
Na území města se dále nacházejí historicky i architektonicky zajímavé objekty, které si zaslouží
zvýšenou pozornost a mohou být nazývány památkami místního významu. Za zmínku stojí budova
radnice, stavba v secesním stylu, která je dominantou města, budova bývalého soudu v Krkonošské
ulici čp. 350, ve které od poloviny devadesátých let minulého století opět sídlí úřady, nebo Kostel
svatého Petra a Pavla v Horním Tanvaldě. Původně rokokový kostel zasvěcený sv. Petru a Pavlovi byl
postaven v Horním Tanvaldě v letech 1787 - 1789. Iniciátorem stavby a zakladatelem kostela byl
Johann Michl Friedrich, první tanvaldský rychtář. O sto let později se kostel dočkal přestavby
v novorenesančním slohu. V období mezi světovými válkami, v roce 1927, získal freskovou výzdobu,
pod kterou je podepsán malíř Dominik Brosick. Ve 20. století byl do kostela přesunut kostelní zvon
ze zbouraného kostela sv. Martina z obce Velké Chvojno na Ústecku.
Radnice, dominanta města
Muzea
Přímo ve městě není žádné muzeum. Nejbližší muzea jsou v Jiřetíně pod Bukovou - Muzeum výroby
dřevěných hraček Detoa, ve Velkých Hamrech – Muzeum obnovitelných zdrojů, ve Smržovce –
Muzeum panenek a v Příchovicích - Muzeum Cimrmanovy doby.
Lyžařské sjezdové areály na území města a v okolí
Nejvýznamnějším a největším lyžařským areálem v Tanvaldě je Tanvaldský Špičák, který je díky své
velmi dobré vybavenosti vyhledávaným zimním střediskem sjezdového lyžování v Jizerských horách.
Kromě lyžařských vleků je zde moderní čtyřsedačková lanovka vedoucí na vrchol Špičáku. Její délka
je 1170 m, převýšení 270 m, má přepravní kapacitu 2400 osob za hodinu. Lanovka je v provozu
i o letní turistické sezóně a umožňuje přepravu kol. Přilehlé parkoviště pojme až 500 aut.
Další menší lyžařské areály jsou v Tanvaldě na Výšině, Žďáru a Českém Šumburku.
Lyžařské sjezdové areály v okolí se nacházejí v Albrechticích, Smržovce, Josefově Dole, Desné,
Harrachově, Kořenově, Příchovicích, Rejdicích, Pasekách nad Jizerou, Plavech a Zlaté Olešnici.
Běžecké lyžování
Jizerské hory nabízí ideální podmínky pro běžecké lyžování. Dostatečná sněhová pokrývka v zimním
období a příhodná konfigurace terénu je výhodou tohoto území. Centrální část Jizerských hor má
charakter náhorní plošiny rozkládající se v nadmořské výšce cca 1000 metrů.
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V okolí Tanvaldu jsou kvalitní, udržované lyžařské běžecké stopy. Nejvýznamnější a nejznámější je
Jizerská lyžařská magistrála.
Příloha č. 3 - Schéma rekreace

A.1.3.3. Trh práce
Trh práce ve městě je ovlivněn proběhlými strukturálními změnami, které přinesla privatizace
a následný zánik textilního a strojírenského průmyslu. Nově vzniklé subjekty, které nabízejí pracovní
místa, nepokrývají celkovou potřebu uchazečů o zaměstnání. Struktura trhu práce je patrná
z následujících statistických přehledů. Zdrojem informací jsou přehledy z databáze ČSU, MPSV ČR Úřadu práce ČR, MPO ČR, databáze města Tanvald, Mikroregionu Tanvaldsko a dalších dostupných
informačních zdrojů a databází umístěných na internetu. Z uvedených dat v čase je patrná změna
metodiky statistického sledování 2012-2013, data nejsou k dispozici s ohledem na jejich absenci
v informačním systému. Za spolupráce s pracovníky Kontaktního pracoviště v Jablonci nad Nisou
se podařilo kvalifikovaným odhadem data v redukované formě doplnit:

415

Míra
nezaměstnanosti
v%
11,6

Podíl
nezaměstnaných na
obyvatelstvu v %
9,2

391

11,4

8,7

Počet
uchazečů

Z toho ženy

Počet uchazečů
dosažitelných

2012

466

211

2013

476

213

Rok

Struktura ekonomicky aktivních obyvatel
Ekonomicky aktivní celkem
zaměstnaní
zaměstnanci
z toho podle
postavení v
zaměstnavatelé
zaměstnání
pracující na vlastní účet
v tom
pracující důchodci
ze
zaměstnaných ženy na mateřské dovolené
nezaměstnaní
Ekonomicky neaktivní celkem
nepracující důchodci
z toho
žáci, studenti, učni
Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou

Celkem
2 810
2 426
1 880
59
317
129
53
384
3 106
1 643
840
519

muži
1 496
1 319
957
44
234
56
177
1 338
657
427
281

ženy
1 314
1 107
923
15
83
73
53
207
1 768
986
413
238

Zdroj ČSÚ
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Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Tanvald - obec/město (okr. Jablonec nad Nisou)
Celkem
1 251
908
221
476
118
73
20
343
123
220

Vyjíždějící celkem

v tom

vyjíždějící do zaměstnání
v rámci obce
do jiné obce okresu
v tom
do jiného okresu kraje
do jiného kraje
do zahraničí
vyjíždějící do škol
v rámci obce
v tom
mimo obec

Zdroj ČSÚ SLDB-VSE-UZEMI

Počet uchazečů o zaměstnání a míra nezaměstnanosti v SO ORP

31.12.2008
31.12.2009
31.12.2010
31.12.2011
31.12.2014

SO ORP - Tanvald
Tanvald
SO ORP - Tanvald
Tanvald
SO ORP - Tanvald
Tanvald
SO ORP - Tanvald
Tanvald
SO ORP - Tanvald
Tanvald

Počet
uchazečů o
zaměstnání

z toho podle délky nezaměstnanosti
do 3
měsíců

1 034
377
1 543
538
1 410
481
1 314
438
.
473

.
.
358
123
343
98
284
85
.
.

více než více než
více
3
6 měsíců než 9
měsíce
až 9
měsíců
až 6
měsíců
až 12
měsíců
měsíců

.
.
267
94
204
64
239
76
.
.

.
194
260
77
133
51
122
39
.
.

.
.
179
62
123
45
88
27
.
.

více
než 12
měsíců

Počet
uchazečů o
zaměstnání
dosažitelní

Míra
nezaměs
tnanosti
(%)

Počet
uchaz
ečů
na 1
volné
místo

337
132
479
182
607
223
581
211
.
248

934
343
1 513
530
1 340
461
1 248
413
1 151
422

8,3
9,6
13,4
14,9
11,9
12,9
11,0
11,6
.
.

.
.
64,3
76,9
41,5
80,2
22,3
39,8
.
.

Poznámky: SO ORP - správní obvod obce s rozšířenou působností, míra nezaměstnanosti je počítána na počet ekonomicky
aktivních podle SLDB k 1.3.2001

Míra nezaměstnanosti, počet nezaměstnaných
Nezaměstnanost (podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věku 15 - 64 let) se v období
od 03/2014 do 05/2015 pohybovala v rozmezí od 9,0% do 9,7%.

2014 březen

422

4 515

Podíl
nezaměstnaných
osob (%)
9,30%

2014 duben

428

4 515

9,50%

17

2014 květen

419

4 411

9,50%

17

2014 červen

414

4 411

9,40%

15

2014 červenec

419

4 411

9,50%

15

2014 srpen

408

4 411

9,20%

14

Období

Dosažitelní
uchazeči 15-64

Obyvatelstvo 15-64

Volná místa
16

pokračování

Strategický plán rozvoje města Tanvald (2016-2026)

27

2014 září

399

4 411

9,00%

11

2014 říjen

395

4 411

9,00%

8

2014 listopad

403

4 411

9,10%

9

2014 prosinec

422

4 411

9,60%

10

2015 leden

426

4 411

9,70%

19

2015 únor

417

4 411

9,50%

21

2015 březen

418

4 411

9,50%

16

2015 duben

408

4 411

9,20%

15

2015 květen

394

4 277

9,20%

15

zdroj: MPSV-ÚP Jablonec n.N.

Z uvedené tabulky je patrná sezónnost některých zaměstnání s nejvyšším % nezaměstnanosti v lednu
a nejnižší v září a říjnu.
Nezaměstnanost k 31. 12. 2014 podrobněji
z toho

Dosažitelní
uchazeči
ve věku 15–64 let

ženy

dlouhodobě
nezaměstnaní

celkem

z toho
ženy

celkem

222

248

422

193

9,57

Uchazeči o zaměstnání
celkem

473

Podíl
nezaměstnaných
osob (%)1)

Počet
Volná
uchazečů
pracovní
na 1
místa
volné
muži ženy
místo

10,36

8,77

10

47,3

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Uchazeči o zaměstnání v časové ose 2008-2014 – strukturovaný přehled (k 31.12.) zdroj MPSV
Uchazeči o zaměstnání
Uchazeči se zdravotním postižením
Uchazeči o zaměstnání dosažitelní
Míra nezaměstnanosti (%)
Podíl nezaměstnaných osob (%)
Uchazeči na 1 volné místo
struktura uchazečů
Mladiství
podle věku
do 19 let
20 - 24 let
25 - 29 let
30 - 34 let
35 - 39 let
40 - 44 let
45 - 49 let
50 - 54 let
55 - 59 let
60 a více let
struktura uchazečů
Bez vzdělání
podle vzdělání
Neúplné základní vzdělání
Základní vzdělání
Nižší střední vzdělání
Nižší střední odborné vzdělání
Střední odborné vzdělání s
výučním listem
Střední nebo střední odborné
vzdělání bez maturity i výučního
listu

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
377 538
481 438
.
.
473
52
58
53
51
.
.
44
343 530
461 413
.
.
422
9,63 14,88 12,94 11,59
.
.
.
.
.
.
.
.
.
9,57
.
76,9 80,2 39,8
.
.
.
.
9
.
.
.
.
.
.
29
34
37
.
.
.
.
81
63
58
.
.
.
.
58
55
32
.
.
.
.
63
60
52
.
.
.
.
61
58
58
.
.
.
.
60
44
46
.
.
.
.
50
42
41
.
.
.
.
61
58
55
.
.
.
.
65
63
52
.
.
.
.
10
4
7
.
.
.
.
2
2
3
.
.
.
.
2
5
5
.
.
.
172 208
188 183
.
.
.
.
.
.
.
.
11
15
10
.
.
.
.

209

183

155

.

.

.

.

5

4

4

.

.

.
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Úplné střední všeobecné vzdělání
Úplné střední odborné vzdělání s
vyučením i maturitou
Úplné střední odborné vzdělání s
maturitou (bez vyučení)
Vyšší odborné vzdělání
Bakalářské vzdělání
Vysokoškolské vzdělání
Doktorské vzdělání
Absolventi škol
struktura uchazečů
1000 - Zákonodárci, vedoucí a
podle požadovaného
řídící pracovníci
zaměstnání; klasifikace 2000 - Vědečtí a odborní duševní
zaměstnání KZAM
pracovníci
3000 - Techničtí, zdravotničtí,
pedagogičtí pracovníci a
pracovníci v příbuzných oborech
4000 - Nižší administrativní
pracovníci (úředníci)
5000 - Provozní pracovníci ve
službách a obchodě
6000 - Kvalifikovaní dělníci v
zemědělství, lesnictví a v
příbuzných oborech /kromě
obsluhy strojů a zařízení - hl. třída
8/
7000 - Řemeslníci a kvalifikovaní
výrobci, zpracovatelé, opraváři
/kromě obsluhy strojů a zařízení/
8000 - Obsluha strojů a zařízení
9000 - Pomocní a nekvalifikovaní
pracovníci
0000 - Příslušníci armády
bez uvedení požadovaného
zaměstnání
struktura uchazečů
1-Zákonodárci a řídící pracovníci
podle požadovaného
2-Specialisté
zaměstnání; klasifikace 3-Techničtí a odborní pracovníci
zaměstnání CZ-ISCO
4-Úředníci
5-Pracovníci ve službách a prodeji
6-Kvalifikovaní pracovníci v
zemědělství, lesnictví a rybářství
7-Řemeslníci a opraváři
8-Obsluha strojů a zařízení,
montéři
9-Pomocní a nekvalifikovaní
pracovníci
0-Zaměstnanci v ozbrojených
silách
nezjištěno
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pokračování
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struktura uchazečů
podle délky
nezaměstnanosti

Méně než 3 měsíce
3 měsíce a více, méně než 6
měsíců
6 měsíců a více, méně než 9
měsíců
9 měsíců a více, méně než 12
měsíců
12 měsíců a více, méně než 24
měsíců
24 měsíců a více

.

123

98

85

.

.

.

.

94

64

76

.

.

.

194

77

51

39

.

.

.

.

62

45

27

.

.

.

.

88

104

78

.

.

.

.

94

119

133

.

.

.

Pozn. podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu = počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let /počet
obyvatel ve věku 15–64 let v %, míra nezaměstnanosti na úrovni obcí, SO POÚ a SO ORP je počítána na počet ekonomicky
aktivních podle SLDB k 1.3.2001

Pro lepší přehled a souvislosti je také uvedena statistika za SO ORP Tanvald
Míra dlouhodobé nezaměstnanosti (nad 12 měsíců)
SO ORP Tanvald
UKAZATEL
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

755

976

1 092 1 088 1 031

991

917

.

.

.

.

87,3

87,0

občané se zdravotním
postižením

10,6

11,7

13,2

13,5

14,6

absolventi

14,7

10,6

7,9

6,2

osoby s délkou
evidence nad 12
měsíců

35,9

39,1

44,8

84

102

9,0
6,68

2009

2010

2011

2012

2013

1 034 1 543 1 410 1 314

.

1 367

88,0

90,3

98,1

95,0

95,0

.

91,8

15,2

15,4

14,8

12,3

13,5

12,4

.

11,3

5,0

4,4

6,1

5,3

4,5

5,3

5,6

.

4,8

45,9

45,8

46,0

42,6

32,6

31,0

43,0

44,2

.

50,2

43

80

124

164

112

69

24

34

59

.

96

9,6

25,4

13,6

8,3

6,0

8,2

15,0

64,3

41,5

22,3

.

14,2

8,63

9,66

9,62

7,96

7,62

7,14

8,26

13,38 11,85 11,04

.

8,62

NEZAMĚSTNANOST
(dle MPSV k 31. 12.)
Evidovaní uchazeči o
zaměstnání
z toho (%):
dosažitelní

Volná pracovní místa
Počet uchazečů na 1
volné pracovní místo
Míra nezaměstnanosti
(%)3)

Zdroj ČSÚ
3) V ČR se od ledna 2013 nezaměstnanost zjišťuje jako podíl nezaměstnaných osob – jedná se o poměr počtu
nezaměstnaných osob ve věku 16 – 64 let k celkovému počtu obyvatel v tomto věku (tedy zaměstnaným, nezaměstnaným a
nepracujícím neregistrovaným na úřadu práce).

VÝZNAMNÍ ZAMĚSTNAVATELÉ V OBCI:
PRIMÁRNÍ SEKTOR (Prvovýroba)
V prvovýrobě jsou zastoupeny firmy působící v zemědělství, potravinářství a lesnictví.
Jedná se o firmy fungující jako OSVČ nebo firmy s malým počtem (i pouze sezónních) zaměstnanců.
SEKUNDÁRNÍ SEKTOR
• Silroc CZ, a.s.
Počet zaměstnanců: 74
• Fmm Europe, SE
Počet zaměstnanců: 35
• 4soft s.r.o.
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•
•
•

Počet zaměstnanců: 15
AIR SPRINGS – CZ s.r.o
Počet zaměstnanců: 6
CNC – Z s.r.o
Počet zaměstnanců: 12
OKNA TANVALD, s.r.o.
Počet zaměstnanců: 7

TERCIÁRNÍ SEKTOR
•
•
•
•
•
•
•

Město Tanvald
Počet zaměstnanců: 109
Nemocnice Tanvald s.r.o
Počet zaměstnanců: 187
Penny Market s.r.o
Počet zaměstnanců: 15
Billa, spol. s.r.o
Počet zaměstnanců:12
Lidl Česká republika, v.o.s
Počet zaměstnanců: 18
W + H velkoobchod s.r.o
Počet zaměstnanců: 7
SATO TANVALD, spol. s.r.o
Počet zaměstnanců: 22

Nezanedbatelnými zaměstnavateli jsou také školy. Mezi další zaměstnavatele patří Česká pošta, Česká
spořitelna, Komerční banka, České dráhy, SČVAK, Teplárenství Tanvald s.r.o., TABYS s.r.o., SKI Bižu
s.r.o., různé pojišťovny, agentury, poradenské firmy apod.
V Tanvaldě je celá řada menších zaměstnavatelů především ze sféry obchodu, řemesel, drobné výroby,
služeb a cestovního ruchu.
Z výše uvedených přehledů je patrné, že zhruba třetina zaměstnaných vyjíždí za prací mimo město.
Značná část ekonomicky aktivního obyvatelstva dojíždí za prací do okolí, zejména do Jablonce
nad Nisou a Liberce.
Podíl nezaměstnaných obyvatel Tanvaldu (ve věku 15 až 64 let) byl k 31. 12. 2014 9,6 % a k 31.5.2015
9,2%. I přes klesající trend je dlouhodobě podíl nezaměstnaných nad současným celostátním
průměrem, nad průměrem Libereckého kraje a nad průměrem okresu Jablonec nad Nisou.
Bez práce je v Tanvaldě téměř 400 lidí. Je zde relativně vysoký počet lidí, kteří dlouhodobě nepracují,
nemají žádnou kvalifikaci ani pracovní dovednosti, nemohou získat práci a ztrácejí nárok na podporu
v nezaměstnanosti. Propadají se do systému hmotné nouze. S rostoucími náklady nejen na bydlení
se jejich domácnosti dostávají do nepříznivé finanční situace.
Opatření na podporu zaměstnanosti - zaměstnávání zaměstnanců na veřejně prospěšné práce
Město Tanvald zaměstnává 21 zaměstnanců v rámci dohod o zřízení VPP uzavřených s ÚP.
Zaměstnávání zaměstnanců v rámci VPP nepředstavuje jenom běžnou činnost vyplývající z povinností
zaměstnavatele, ale vyžaduje i nepřetržitou sociální práci spojenou s naprostou většinou takto
zaměstnaných osob a jejich rodinami. Město Tanvald zaměstnává zaměstnance VPP již více než 12 let
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a je snahou jeho představitelů v tomto zaměstnávání pokračovat a přispět tak nejen k zlepšení
zaměstnanosti především nekvalifikovaných osob, ale i k udržení přijatelného sociálního klimatu.
Tito zaměstnanci jsou pro město potřební, vykonávají velmi užitečné pomocné a úklidové práce
ve městě, pomáhají při údržbě objektů města a komunálního majetku vůbec. Práci má 21
nezaměstnaných, jsou to vesměs lidé bez kvalifikace a v rizikovém věku (mladí do 25 let nebo starší
nad 50 let), kteří by jinou práci v Tanvaldě a okolí nenašli.
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A.1.4. INFRASTRUKTURA

A.1.4.1. Technická infrastruktura
ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ
Provozovatelem elektrické sítě je zde ČEZ Distribuce a.s.
Přenosová soustava 400 kV, 220 kV
Přenosová soustava 400 kV, 220 kV územím neprochází a není zde navrhována výstavba.
Distribuční vedení 110 kV - velmi vysoké napětí
Rozvodna 110/35 kV je napojená na RZ 400/110 kV Bezděčín. Rozvodna 110/35 kV Tanvald
je napájena primárním vrchním vedením 3 x 110 kV, V 367/V368/V 370.
Distribuční vedení 35 kV - vysoké napětí
Řešené území je napájeno elektrickou energií vrchním primárním rozvodným systémem 35kV, který je
napájen z rozvodny 110/35 kV Tanvald. Z rozvodny jsou vyvedeny linky do východní části okresu
Jablonec nad Nisou. Z těchto vrchních vedení jsou odbočkami napojeny vrchní trafostanice 35 kV.
Vnitřní část Tanvaldu a Šumburku je napájena kabelovými trafostanicemi.
Transformační stanice
V území jsou distribuční a uživatelské transformační stanice 35 / 0,4 kV v celkovém počtu 44, 37
v majetku ČEZ, 2 společné a 5 cizích. V území jsou použity trafostanice v provedení - stožárová,
kompaktní, vestavěná, věžová s venkovním přívodem.
Distribuční sítě nízkého napětí
Sekundární rozvod je proveden normalizovanou napěťovou soustavou 3+PEN, 400/230V, AC, TN-C,
převážně vrchním vedením. V transformaci VN/NN je menší rezerva výkonu (po výměně
transformátoru za větší jednotku), využitelná vzhledem k nízké přenosové schopnosti vrchního vedení
pouze v blízkosti TS. S ohledem na skutečnost, že vytápění navrhované zástavby bude zajišťováno
převážně plynem a centrálními zdroji tepla (cca 90 %) a využití el. energie pro vytápění bude pouze
doplňkové, je bilance nárůstu uvažována cca 2 % ročně. V případě vzniku většího průmyslového odběru
bude situace řešena přezbrojením trafostanice nebo postavením nové trafostanice s vrchní primární
přípojkou. Výhledový způsob napájení města zůstane i nadále nezměněn, tj. napětím 35 kV, stávajícím
vrchním systémem 35 kV.
Příloha č. 4 - Schéma technické infrastruktury II
ZÁSOBOVÁNÍ ZEMNÍM PLYNEM
Město Tanvald je z větší části plynofikováno. Rozvody mají dostatečnou rezervu, proto navrhované
rozvojové plochy a objekty mohou být napojeny na stávající plynovodní síť jednoduchými odbočkami,
pro větší lokality bude síť rozšířena. Při návrhu nových tras budou zhodnoceny stávající rozvody
a případně navržena jejich úprava či náhrada (přehodnocení dimenzí stávající sítě, výměna některých
úseků plynovodu apod.).
V místech, kde není zaveden plyn, je k vytápění využívána buď elektrická energie, nebo tuhá paliva.
Zemní plyn je do Tanvaldu dodáván z VTL plynovodu DN 300, PN 25, který je veden přes území města.
Dodávka je realizována prostřednictvím tří regulačních stanic:
RS1 – U nemocnice – hlavní regulační stanice v Tanvaldu s výstupem DN 250 do sídliště, DN 200
plynofikace města, výkon stanice 1 600 m3/hod.
RS2 – U hřiště minigolfu na Výšině
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RS3 – Horní Tanvald, údolí Kamenice
Ve městě je realizován NT plynovodní rozvod z šedesátých let, který slouží pro dodávku plynu
pro obyvatele. Tento systém se pro omezené kapacitní možnosti dále nerozvíjí.
Stávající STL plynovodní síť ve městě je kapacitně dimenzována i pro potřeby rozvoje. Počítá se
s plynofikací rozvojových lokalit prostřednictvím prodloužených STL plynovodních řadů, které
je možno napojit na stávající síť. Při řešení nových tras budou zhodnoceny stávající rozvody
a případně navržena jejich úprava či náhrada (přehodnocení dimenzí stávající sítě, výměna některých
úseků plynovodu).
Objekty, které nebudou napojeny na rozvod zemního plynu, je vhodné vytápět jiným druhem
ekologicky šetrnějšího paliva.
Souběžně s uvedenými druhy energie pro vytápění je odběratelům doporučeno například
pro předehřev teplé užitkové vody využívat obnovitelné zdroje energie.
Provozovatelem plynovodů je RWE a.s.
Příloha č. 5 - Schéma technické infrastruktury III
ZÁSOBOVÁNÍ TEPELNOU ENERGIÍ
Dodávku tepla zhruba pro 30 % obyvatel města (především v místech soustředěné bytové zástavby
a občasné vybavenosti) zajišťují dva zdroje tepla. Pro sídliště Výšina slouží výtopna a pro sídliště
Šumburk bloková kotelna. Provozovatelem systému CZT je Teplárenství Tanvald s.r.o. s 51% podílovou
účastí města.
Ve výtopně Tanvald je osazeno sedm horkovodních kotlů. Na čtyřech jsou nainstalovány mazutové
hořáky, na třech plynové hořáky. Výkon kotelny je značně předimenzován v důsledku snížení spotřeby
tepla, způsobené úsporami ve výměníkových stanicích i u spotřebitelů. Současná rezerva výkonu je více
než 50 %, resp. 9 MW. V polovině roku 2015 zde byla společností ČEZ ENERGO a.s. instalována a
zprovozněna kogenerační jednotka Q 2000. Umístění kogenerační jednotky do prostor výtopny je
výhodným řešením nejen pro jejího vlastníka ČEZ, ale i pro Teplárenství Tanvald s.r.o., která tím ušetří
náklady na výrobu tepla a získá nezanedbatelné příjmy ve formě nájemného. V konečném efektu by se
tyto skutečnosti mohly promítnout do nižší ceny tepla pro odběratele.
Plynová kotelna v části Šumburk nad Desnou je umístěna v samostatném objektu v sousedství
bytového domu čp. 573. Její výkon byl při nedávné rekonstrukci zvýšen na 2 MW. Veškerá zařízení
provozovaná Teplárenstvím Tanvald s.r.o. jsou na vysoké technické úrovni s využitím nejnovějších
technologií v oboru.
V ostatních částech města je vytápění řešeno individuálně, s převahou využívání zemního plynu, tuhých
paliv, příp. elektřiny.
Územní plán počítá s rozvojem CZT ve městě. Rozvojové lokality pro výstavbu bytových a občanských
staveb jsou situovány v dosahu stávající, resp. navrhované sítě teplovodů.
V souladu s programem snižování emisí a programem ke zlepšení kvality ovzduší obce s rozšířenou
působností Tanvald se jednoznačně preferuje napojení stávajících bytových objektů a objektů
občanské vybavenosti na vybudovaný systém CZT.
Příloha č. 5 - Schéma technické infrastruktury III
SPOJE A SPOJOVÁ ZAŘÍZENÍ
Telekomunikace
Ve městě byla v minulých letech provedena kabelizace telefonní sítě a v částech města s hustou
zástavbou rozvedena kabelová televize včetně internetového připojení. Stávající telekomunikační síť
pokryje s rezervou požadavky do roku 2018. Připojení nové bytové výstavby bude řešeno v rámci
stávající sítě, resp. samostatnými stavbami v případě většího rozsahu výstavby.

Strategický plán rozvoje města Tanvald (2016-2026)

34

Územím je vedena metalická i optická telefonní síť a dálkový komunikační kabel. Podél železničních
tratí jsou vedeny dálkové metalické kabely ČD.
Radiokomunikace
Tanvaldem procházejí paprsky (trasy) radioreléových spojů veřejné komunikační sítě vedené mezi RKS
Černá hora, RS Černá studnice a RKS Ještěd.
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, VODOVODY A KANALIZACE
Obcí protékají řeky Desná a Kamenice a menší toky. Na území města kromě koupaliště nejsou
významnější vodní plochy.

Zásobování pitnou vodou, popis a zhodnocení stavu
Tanvald (městská část dle PRVK LK)
Vodovodní síť, která zásobuje téměř 100 % obyvatel, odebírá vodu z ÚV Souš, přes vodojemy Malý
Špičák – starý 2 x 250 m3, nový s kapacitou 650 m3. Voda ze Souše je přiváděna z úpravny Souš
s kapacitou 20 l/s a odtud přiváděcím řadem do vodojemu Malý Špičák.
Město Tanvald je zásobováno vodou ve třech tlakových pásmech. Horní tlakové pásmo je zásobováno
přímo řadem z vodojemu Malý Špičák. Tento řad pokračuje do vodojemu U Kotelny (kapacita
250 m3) dvěma přiváděcími řady. Z vodojemu U kotelny je pak přímo zásobováno dolní tlakové pásmo.
Pro střední tlakové pásmo je v provozu přerušovací komora Na Sídlišti (40 m3), která snižuje tlak
horního tlakového pásma. Část Tanvaldu je zásobována vodou z VDJ Jiřetín (500 m3).
Horní Tanvald má samostatný vodovod napojený z přivaděče ÚV Souš – Jablonec nad Nisou. Vodovodní
síť je zásobena z ÚV Souš přivaděčem DN 150 přes vodojem Horní Tanvald 2 x 250 m3.
V blízkosti dnes nevyužívaného prameniště I a II je vodojem pro nemocnici 150 m3, který byl předán do
správy Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. a slouží pro potřeby nemocnice Tanvald.
Stávající vodojemy pokryjí maximální denní potřeby vody. Vodovodní síť je prakticky vybudovaná.
Předpokládá se doplnění v lokalitách nové výstavby. Je nutné je se zaměřit na údržbu a rekonstrukce
technicky opotřebovaných a dožívajících zařízení. Pro sídliště Výšina s bytovými domy je navrženo
vybudování vodojemu vyššího tlakového pásma s kapacitou 200 m3 s přivaděčem do sídliště.
Šumburk nad Desnou (městská část dle PRVK LK)
Šumburk nad Desnou je napojen na skupinový vodovod. Napojeno je sídliště a území
se soustředěnou zástavbou, cca 45 % obyvatel. Zbývající část s rozptýleným typem zástavby
a v okrajových částech sídla je zásobována pitnou vodou individuálně z domovních studní.
Spotřebiště je rozděleno do dvou tlakových pásem. Přiváděcí řad DN 300(200) OC odbočený
z přivaděče ÚV Souš – Jablonec nad Nisou je veden do vodojemu Šumburk (2 x 400 m3). Horní tlakové
pásmo (OL – M – 95.4.0 – TAN) je zásobováno přímo z vodojemu Šumburk. Dolní tlakové pásmo je
zásobováno přes přerušovací komoru Pod Hřbitovem (15 m3).
Jsou využívány i některé místní zdroje jako prameniště Český Šumburk ve správě Severočeských
vodovodů a kanalizací a.s. Prameniště Popelnice, jehož vydatnost je i přes rekonstrukce provedené
v minulosti problematická, je ve správě Města Tanvald. Bývalé prameniště ABB Elektro-Praga slouží
dnes již pouze jako individuální zdroj jednoho RD. Stávající vodovod „Elektro-Praga“ je ve správě SČVK,
a.s. a je napojen na vodovod Šumburk.
Popelnice jsou napojeny na vodovod města Tanvald. Dva zářezy jsou svedeny samostatně do dvou
pramenních jímek, odtud společně potrubím DN 90 do nového VDJ (20 m3). Zásobováno je celkem
7 objektů. Toto zásobování není vyhovující. Dalších 20 RD v této lokalitě je zásobováno individuálně
z domovních studní s nedostatečnou vydatností.
Český Šumburk je zásobován samostatným vodovodem. Vodní zdroje představují jednak dvě
prameniště napojená přes sběrné jímky do VDJ I (9 m3) a odtud zásobovacím řadem DN 63
do spotřebiště. Dále je voda přiváděna z dalších dvou pramenišť do VDJ II (12 m3). Vydatnost těchto
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dvou pramenišť je zanedbatelná. Na vodovod je napojeno 42 % obyvatel. V roce 2002 byl předán
vodovod v majetku Města Tanvald Severočeské vodárenské spol. a.s. Tento vodovod je rozdělen
na dvě tlaková pásma, z prvního pásma je napojeno cca 12 objektů, dolní tlakové pásmo napojené přes
PK ABB (10 m3) zásobuje 11 objektů.
Rozvojové lokality U Hřbitova a v ulici Vítězné pro výstavbu rodinných domů budou napojeny na
stávající vodovodní síť. Předpokladem napojení je rekonstrukce vodovodního řadu. V lokalitě Popelnice
je navrženo napojení na vodovod ČOV vodovodním řadem. V okrajových částech Šumburku
s rozptýlenou zástavbou bude i nadále zachováno individuální zásobování pitnou vodou.
Žďár (městská část dle PVKUK)
Vodovodní síť zásobující Žďár odebírá vodu z ÚV Souš a ÚV Desná. Část Žďáru je zásobována odbočkou
z přivaděče ÚV Souš – VDJ Malý Špičák - starý (2 x 250 m3) a VDJ Malý Špičák - nový (650 m3) v dolním
tlakovém pásmu před PK Panoráma – kapacita 2 m3. Druhá část Žďáru sousedící
s Desnou je zásobována z ÚV Souš vodovodem z VDJ Finské domky (250 m3) přes vodovodní síť
v Desné. Na vodovodní síť je napojeno cca 44 % obyvatel.
Ve Žďáru je navrženo rozšíření vodovodní sítě do míst s plánovanou výstavbou. V lokalitě u Panorámy
bude zkapacitněn stávající řad a vodojem na 2 x 100 m3.
Ve městě je napojeno na vodovod 6 389 osob přes 766 vodovodních přípojek. Při aktuálním počtu
obyvatel 6 559 se jedná o napojení 97,4 % obyvatel.
Územní plán města Tanvaldu počítá ve svém návrhu s možností výstavby 290 bytových jednotek,
a to jak ve formě RD, tak i bytových domů, pro cca pro 380 osob. Při odhadu 50 % realizace naroste
potřeba pitné vody cca o 95 m3/d).
Příloha č. 6 – Schéma technické infrastruktury I
Ochrana vody
Území se nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Jizerské hory. V území se
nachází pásma hygienické ochrany vodních zdrojů - I., resp. II. stupeň vodních zdrojů Český Šumburk,
Popelnice a Světlá.
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Odkanalizování
Tanvald (městská část dle PRVK LK) má vybudovanou systematickou jednotnou kanalizační síť
pro celé město, včetně sídliště Výšina, zakončenou centrální čistírnou odpadních vod. Na kanalizaci je
napojeno celkem 83 % obyvatel. Část rodinných domů (17 % obyvatel) má vybudovány bezodtoké
jímky s následným vyvážením na ČOV Tanvald.
ČOV Tanvald má kapacitu 9037 EO. ČOV je provedena jako mechanicko – biologická s předřazenými
anoxickými selektory, denitrifikací, nitrifikací a úplnou aerobní stabilizací kalu v kalojemech. Gravitačně
zahuštěný přebytečný kal je plynule strojně odvodňován a ukládán na mezideponii kalu, odkud je pak
specializovanou firmou odvážen na skládku. Průtok ČOV je gravitační.
Přečištěné vody z ČOV Tanvald jsou vypouštěny do řeky Kamenice (Povodí Labe, s.p. Hradec Králové).
V Tanvaldu byla realizována I. a II. etapa kmenových sběračů včetně přepojení stávajících stok.
Dešťové vody jsou odváděny převážně jednotnou kanalizací a před ČOV odděleny do řeky Kamenice.
V okrajových částech území města jsou dešťové vody odváděny příkopy a propustky do recipientu.
Šumburk nad Desnou (městská část dle PRVK LK) má v území se soustředěnou zástavbou vybudovanou
kanalizaci pro veřejnou potřebu. Stávající kanalizační stoky byly přepojeny na hlavní sběrač na ČOV
Tanvald. Na kanalizaci je v současné době napojeno cca 42 % obyvatel této městské části. Ve zbývající
části území s rozptýlenou zástavbou, kde není vybudována kanalizace, odtékají splaškové vody od 27 %
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obyvatel po individuálním předčištění v septicích přímo do recipientů (14 %) a velmi často do podmoků
(13 %). Část rodinných domů má vybudovány bezodtoké jímky – 31 % s následným vyvážením na ČOV
Tanvald.
Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizací do řeky Desné a ze sídliště Šumburk nad Desnou
oddílnou kanalizací.
Žďár (městská část dle PRVK LK) nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou
potřebu. Odpadní vody odtékají do septiků – 50 % obyvatel. Část rodinných domů má vybudovány
bezodtoké jímky – 50 % s následným vyvážením na ČOV Tanvald.
Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do recipientů.
V Tanvaldě je napojeno 4 740 obyvatel na kanalizaci napojenou na ČOV a 122 obyvatel
na kanalizaci, která ústí volně do vodního toku. Celkem se jedná o 4 862 obyvatel, což
při celkovém počtu 6559 obyvatel činí 74,1 % obyvatel. Případné napojení dalších obyvatel
na kanalizaci se jeví jako značně neefektivní vzhledem k nízkému počtu případně nově napojených
obyvatel na délku nově budovaného řadu.
Příloha č. 6 -Schéma technické infrastruktury I
Město Tanvald je akcionářem Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. Teplice, a tudíž se
o vodovody a kanalizace včetně čištění odpadních vod stará právě tato společnost prostřednictvím
Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. Teplice.

A.1.4.2. Dopravní infrastruktura
ÚZEMÍ V DOPRAVNÍM SYSTÉMU
Z dopravního hlediska leží město na křižovatce hlavních dopravních tahů v území. Jedná se o silnice
I. třídy č. 10 a 14, jejichž křížení je umístěno v blízkosti soutoku řek Desná a Kamenice. Obě silnice
I. třídy vytvářejí základní kostru dopravního systému města. V řešeném území je dále provozována
doprava železniční. Regionální tratě ČD 035 a ČD 036 procházejí územím prakticky v souběhu
se silnicemi I. tříd.
Silnice I/10 je na území ČR komunikací mezinárodního významu s označením E65. Její trasa je v úseku
Praha – Turnov vedena v kategorii R. Obě silnice I. třídy jsou dále napojeny na rychlostní silnici R 10,
resp. R 35.
Z pohledu širších vztahů se území města dotýká probíhající rekonstrukce železniční tratě v úseku
Kořenov - Harrachov - Szklarska Poręba. V roce 2010 byl obnoven pravidelný provoz osobní dopravy
na zmíněné železniční trati do Polska.
Vnější silniční síť
Silnice I. tř. 10 - Praha-Č. Most (I/1) - Mladá Boleslav (I/16, I/38) – Ohrazenice (I/35) - Turnov (I/35) Tanvald (I/14) - Na Mýtě (I/14) - Harrachov – Polsko
Silnice I. tř. 14 - Liberec (I/13) - Jablonec n. Nisou (I/65) - Tanvald (I/10) – Na Mýtě (I/10) - Vrchlabí Trutnov (I/16, I/37) - Náchod, Staré Město n. Met. (I/33) - Vamberk (I/11) - Ústí n. Orlicí - Č. Třebová Třebovice (I/43)
Silnice II. třídy se na území města nevyskytují.
Sčítání dopravy 2010
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Komunikace Úsek

TV

O

M

SV

Začátek

10

4-0181

710

3 817

46

4 573 Tanvald z.z.

10

4-0182

984

7 486

91

8 561 Tanvald, zaús.14

10

4-0183

688

4 014

58

4 760

10
14

4-0190
4-1311

688
550

4 014
4 345

58
55

Tanvald, podjezd
žel. tratě
4 760 Tanvald k.z.
4 950 Tanvald z.z.

Konec

Tanvald, zaús.14
Tanvald, podjezd žel.
tratě
Tanvald k.z.
zaús.290
zaús.do 10

Význam použitých zkratek
TV
Těžká motorová vozidla celkem
O
Osobní a dodávková vozidla bez přívěsů i s přívěsy
M
Jednostopá motorová vozidla
SV
Všechna motorová vozidla celkem (součet vozidel)
Problematika koridoru pro přeložku silnice I. třídy zastavěným územím Tanvaldu se řeší v územně
plánovací dokumentaci již od roku 1995. Po důkladné analýze dopravních vztahů v území, posouzení
aktuálního významu silnic I. tříd a na základě zpracovaných ÚAP Libereckého kraje a ORP Tanvald byla
v územním plánu Tanvald vymezena plocha pro přeložku silnice I. třídy ve formě územní rezervy.
Realizace tohoto záměru se v nejbližších letech nepředpokládá.
Ostatní trasy silniční dopravy
Řešeným územím procházejí následující silnice III. třídy:
III/28744 (Dolní Tanvald – Loužnice)
III/29022 (Tanvald, Česká ulice – Žďár - Albrechtice– Josefův Důl – Liberec)
III/29023 (Krkonošská – sídliště)
III/29041 (Horní Tanvald – Smržovka směr pod viadukt, úsek od křižovatky po most přes Kamenici)
III/29042 (Dolní Smržovka - Horní Tanvald – Albrechtice, ulice Údolí Kamenice)
III/29043 (propojení Horní Tanvald)
III/29044 (Horní Tanvald – Jiřetín)
III/29046 (Desná – Žďár k silnici III/29022)
III/29046a (propojení u železniční stanice Desná)
III/29048 (propojení u vlakového nádraží Tanvald, Česká ulice – Krkonošská
III/29050 (Desná – Světlá)
III/29051 (Šumburk nad Desnou, Krkonošská ulice – Světlá, Vítězná ulice směrem na Příchovice)
III/29054 (Šumburk nad Desnou – Český Šumburk, od křižovatky s ulicí 29051 na Český Šumburk)
Stávající trasy silnic III. třídy doplňují silniční síť, zprostředkovávají přímou dopravní obsluhu
jednotlivých sídel a mají odpovídající dopravní zátěž. U těchto komunikací odpovídá jejich trasování
a parametry konfiguraci terénu. Některé z nich jsou v nevyhovujícím technickém stavu a budou
vyžadovat obnovu a rekonstrukci. Je doporučeno v rámci rekonstrukcí a oprav zvyšovat kvalitu krytu
vozovek a řešit odvádění srážkové vody z vozovky.
Příloha č. 7 - Schéma dopravní infrastruktury I
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Síť místních komunikací
Jedná se o ulice a ostatní místní komunikace převážně s asfaltobetonovým povrchem, které mají vazbu
na silnice vyšší třídy. Šířkové parametry jsou většinou limitovány stávající zástavbou. Lze konstatovat,
že řada místních komunikací má užší šířkové parametry než požadují normová kritéria.
Prašný povrch mají pouze méně frekventované komunikace charakteru cest v okrajových, většinou
nezastavěných částech města.
Město věnuje stavu místních komunikací nepřetržitou pozornost a klade velký důraz na jejich dobrý
stav, průběžně místní komunikace opravuje a rekonstruuje. V roce 2014 vynaložilo město na obnovu
asfaltobetonových povrchů, rekonstrukci a jiné opravy místních komunikací přes 20 milionů Kč.
V rozpočtu na rok 2015 je počítáno s výdaji na opravy a údržbu místních komunikací ve výši téměř
6 milionů Kč. Město dbá na to, aby u místních komunikací byly prvky pro imobilní občany.
Na frekventovaných, nejvíce potřebných místech ve městě již bylo dosaženo bezbariérovosti.
Úpravy dopravní sítě se realizují i se zřetelem na zajištění řádného příjezdu a průjezdu mobilní techniky
hasičských záchranných sborů. Je možno konstatovat, že místní komunikace jsou v Tanvaldě v dobrém
stavu a i zimní údržba těchto komunikací, která je prováděna střediskem technických služeb MěÚ, je
na vysoké úrovni.
Druh komunikace
MK – III. třída
MK – IV. třída
U (účelová kom.)
P (parkoviště)
Celkem

Délka v metrech
21734,37
10125,25
38127,66
2616,1
(889 - počet stání)
72603,29

Příloha č. 8 - Schéma dopravní infrastruktury II
NAPOJENÍ NA ŽELEZNIČNÍ SÍŤ
Železniční síť
Městem prochází regionální železniční tratě č. 036 Liberec – Tanvald – Harrachov - Szklarska Poręba
Górna a č. 035 Železný Brod - Tanvald.
Železniční trať Liberec – Tanvald – Harrachov je jednokolejná, trakce motorová, v úseku Tanvald –
Kořenov je část trati ozubnicová (nemovitá kulturní památkou č. 13137/5 – 5455). V současné době je
realizována obnova této trati. Na území Tanvaldu se nachází železniční stanice Tanvald a železniční
zastávky Tanvald zastávka a Desná. Železniční trať Železný Brod – Tanvald je jednokolejná, trakce
motorová. Železniční doprava má regionální charakter, převládá osobní doprava.
CYKLISTICKÁ A PĚŠÍ TURISTICKÁ DOPRAVA – CYKLOSTEZKY, CYKLOZRASY, TURISTICKÉ TRASY,
OKRUHY, POZNÁVACÍ STEZKY
Turistické trasy
Okolím města vede řada turistických cest, které zpřístupňují atraktivní lokality a pozoruhodnosti.
Cyklistické trasy
Území CHKO Jizerské hory je vhodné pro cykloturistiku.
Řešeným územím prochází následující místní cykloturistické trasy:
Cyklotrasa č. 3022 – Tanvald -Desná - Albrechtice v Jizerských horách, Josefům Důl
Cyklotrasa č. 3025 – Tanvald – Smržovka
Cyklotrasa č. 4248 – Jílové u Držkova – Návarov – Zlatá Olešnice – Tanvald - Rejdice
Cyklotrasa č. 4310 Albrechtice v Jizerských horách – Smržovka – Berany (Hřebenovka- Údolí Kamenice)
Cyklostezka Járy Cimrmana vedená po stávajících cyklotrasách 3020,3019,3022, 4248
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Mezi záměry vyplývající z Územně analytických podkladů Libereckého kraje pro území Tanvaldu patří
vybudování mezinárodního cyklokoridoru M7 (Ploučnice + Nová Hřebenovka jih (část) – Kořenov
(Jizerka) – Desná – Šimonovice – Osečná – Stráž pod Ralskem – Mimoň, Česká Lípa – hranice LK), jejíž
součástí je cykloturistická trasa č. 3025, která je vedena po silnici III. třídy a místní komunikaci
s nízkými intenzitami provozu.
Širší oblast je vhodná pro cykloturistiku, optimální je spojení s pěší turistikou. Dále je v oblasti množství
komunikací s minimální intenzitou automobilové dopravy, které lze pro účely cykloturistiky využít.
Cyklistické a turistické trasy jsou vysoce atraktivní a lze v budoucnu předpokládat, že budou veřejností
využívány ještě intenzivněji. Další rozvoj cyklodopravy má své opodstatnění.
KLIDOVÁ DOPRAVA - PARKOVIŠTĚ – KAPACITA
V Tanvaldě a jeho částech jsou vozidla odstavována na samostatných parkovacích plochách,
na volném terénu v ulicích, na prostranstvích, v individuálních a řadových garážích. V současnosti jsou
ve městě k dispozici parkovací stání s kapacitou 889 parkovacích míst. Je možné konstatovat, že
v centrální části města je v současné době dostatek volných parkovacích míst s dobrou dosažitelností
obchodní sítě, bankovního sektoru a úřadů. Kapacita parkování je omezená v místech vícepodlažního
bydlení, zde bude nutné hledat koncepční řešení.
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Zapínací bod

Rok
výroby

č.1 (Kruhová křiž.)
č.2 (ELSAP Princ)
č.3 (V+H sklad)
č.4 (TS Palackého)
č.5 (Radniční 536)
č.6 (nad stadionem)
č.7 (výměník u 553)
č.8 (TS u výtopny)
č.9 (TS Horská 553)
č.10 (H.Tnv.křižov.)
č.11 (křiž.Valašská)
č.12 (TS U Kudra)
č.13 (TS u vleku)
č.14 (TS Panorama)
č.15 (křiž.TS Žďár)
č.16 (TS fara Šumb.)
č.17 (TS hřbitov Š.)
č.18 (Světlá)
č.19 (TS Č.Šumb.)
č.20 (podchod)

2005
2005
2005
2009
2011
2006
2008
2009
2008
1994
2000
1999
1999
2010
2011
2010
2010
1995
1995
2008

Svět.
body
ks
50
47
47
77
59
26
57
39
75
36
44
9
19
12
90
83
63
21
50
3

Vedení
zemní / vrchní
zemní
zemní / vrchní
zemní / vrchní
zemní
zemní
zemní
zemní / vrchní
zemní / vrchní
zemní / vrchní
zemní / vrchní
vrchní
zemní / vrchní
zemní / vrchní
zemní / vrchní
zemní / vrchní
vrchní
vrchní
zemní / vrchní
zemní

Sloupy původní

Sloupy pozink Síť NN

2 ks železný (ž.)
42 ks / (1 ks d)
2 ks ž. / 11ks beton 30 ks / (4 ks d)
7 ks dřevěné
37 ks
14 ks železný
61 ks
25 ks ž. / 5 ks beton
29 ks
5 ks ž. / 7 ks beton
14 ks
10 ks ž. /23 ks beton
24 ks
5 ks ž. / 5 ks beton
14 ks
23 ks ž. / 1 ks beton
16 ks
2 ks ž. / 2 ks beton
2 ks
4 ks ž. / 5 ks beton
0 ks
1 ks dřevěný
0 ks
9 ks dřevěný
0 ks
0 ks
6 ks
14 ks / 7 ks beton
5 ks
10 ks / 2 ks beton
48 ks / (1 ks d)
20 ks dřevěný
0 ks
2 ks dřevěný
0 ks
6 ks železný
0 ks
3 ks stropní
0 ks

5 ks
0 ks
3 ks
2 ks
0 ks
0 ks
0 ks
15 ks
37 ks
30 ks
35 ks
8 ks
10 ks
6 ks
64 ks
22 ks
43 ks
19 ks
44 ks
0 ks

Město Tanvald má rozsáhlou síť veřejného osvětlení. V roce 2012 bylo evidováno 907 světelných
bodů. Zapínací body, kterých je celkem 20, jsou napájeny jak vrchním, tak zemním vedením. Veřejné
osvětlení je osazeno jak na betonových, železných, tak dřevěných sloupech, na budovách
a na sloupech rozvodné sítě elektrické energie. Město každoročně do sítě veřejného osvětlení
z důvodu obnovy a rekonstrukce již nevyhovujících světelných bodů a kabeláže investuje částku kolem
1 milionu Kč.
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Opravy a údržba komunálního majetku a městského mobiliáře - technické služby
Město Tanvald dlouhodobě věnuje patřičnou pozornost správě a údržbě komunálního majetku,
veřejných prostranství, místních komunikací a městského mobiliáře. Za tímto účelem ročně vynakládá
nemalé finanční prostředky. Naprostou většinu s tím souvisejících prací a činností zabezpečuje město
ve vlastní režii prostřednictvím střediska technických služeb, které je zařazeno přímo do struktury
městského úřadu. Výhodou tohoto modelu je především získání přímého vlivu MěÚ na fungování
technických služeb na způsob a sled jednotlivých oprav a prací, na stanovení termínů a na kvalitu prací,
použitou technologii, nákladovost prací a v neposlední řadě na operativnost. Nespornou výhodou je
pak průhlednost celého finančního toku v technických službách. V konečném důsledku dochází
k efektivnějšímu vynakládání finančních prostředků města na danou kapitolu a ke snížení nákladů
i výdajů v kapitole místního hospodářství. Technické služby musí pracovat ve prospěch města, jeho
pěkný vzhled, čistotu a pořádek. Cílem jejich činnosti je spokojenost občanů a návštěvníků města se
stavem veřejných prostranství ve vlastnictví města, místních komunikací, městského mobiliáře, další
vybavenosti města a komunálního majetku. Nezanedbatelnou úlohu plní technické služby i při svozu
a likvidaci komunálního odpadu. Nadstandardní služby poskytují občanům města při odvozu
objemného odpadu. Potěší vesměs kladné odezvy na zimní údržbu místních komunikací, údržbu zeleně
a čistotu města, a to nejen od občanů Tanvaldu, ale i od návštěvníků města. Město dbá na to, aby měly
technické služby pro svou činnost měly vytvořeny dobré podmínky. Služby městu a jeho občanům nyní
poskytuje 13 kmenových zaměstnanců včetně vedoucího a 21 zaměstnanců zaměstnaných u města
v rámci veřejně prospěšných prací. Technické služby jsou velmi dobře vybavené technikou. Město se
snaží techniku obnovovat a udržovat ji tak na vysoké úrovni. V roce 2014 vynaložilo na chod střediska
technických služeb MěÚ včetně obnovy vozového parku a techniky přes 12 milionů Kč, v roce 2015 je
na tento titul rozpočtována částka ve výši téměř 8 milionů Kč.

A.1.4.3. Dopravní obslužnost
HROMADNÁ DOPRAVA OSOB
Hromadná doprava osob je zajišťována autobusovou dopravou a po železnici.
V Tanvaldě je dostatečně zabezpečena dopravní obslužnost z pohledu potřeb obyvatel a efektivity
vynaložených nákladů. Ve městě není městská hromadná doprava. Tanvald je zapojen do systému
integrované dopravy IDOS. Systém hromadné dopravy osob je v území funkční. Dálková doprava
objednávaná Ministerstvem dopravy ČR tvoří nedílnou součást dopravní obslužnosti na území
Libereckého kraje a spojuje kraj s okolními kraji - Ústeckým, Královéhradeckým Středočeským
a hlavním městem Prahou. Veřejná hromadná doprava objednávaná Libereckým krajem na tuto
dálkovou v mnoha případech navazuje, popřípadě ji vhodně doplňuje.
Město je tedy v dostatečné míře obsluhováno pravidelnou autobusovou a železniční dopravou.
V Tanvaldě je nově vybudovaný moderní přestupní terminál u vlakového nádraží, které bylo
rekonstruováno. V roce 2014 zde bylo vysokým nákladem zcela nově vybudováno kolejiště včetně
nových nástupišť s bezbariérovým přístupem. Ve městě je 19 autobusových zastávek, které jsou
rozmístěny dle potřeby občanů jednotlivých částí města na silnicích vedených do Smržovky (směr
Jablonec n. N.), Harrachova (směr Vrchlabí), Železného Brodu (směr Turnov). Město je obsluhováno 12
regionálními linkami a několika dálkovými spoji.
Počet autobusových spojů ve městě: Po-Pá 219
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Železniční dopravu využívají obyvatelé města zejména k dopravě do zaměstnání. Nejčastěji využívají
vlaku k dojíždění do Jablonce n. N., Liberce a Turnova. Cestující využívají jak hlavní vlakové nádraží, tak
tak i zastávku v centru města, která byla rekonstruována v roce 2015.
Počty vlakových spojů ve městě:

Po-Pá 97

So 75

Ne 74

Od roku 2016 budou moderní vlakové soupravy jezdit v denní době na trati mezi Libercem
a Tanvaldem v půlhodinovém taktu.
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A.1.5. VYBAVENOST
Základní statistická data o městě (rok 2013)
Počet dokončených bytů
Základní statistická data o městě (rok 2014)
Počet dokončených bytů

Hodnota
5,00
Hodnota
7,00

jednotka
[počet]
jednotka
[počet]

A.1.5.1. Bydlení
Dle vydaného ÚP Tanvald je aktuálně k dispozici celkem 30,05 ha ploch pro bydlení, z toho pro
hromadnou bytovou výstavbu 5,11 ha a pro rodinné/rekreační bydlení 24,954 ha.
Z celkového počtu 1030 domů slouží 104 domů pro individuální rekreaci.
Domovní fond - agregovaná informace za město celkem
Celkem
Domy úhrnem
Domy obydlené

1 030
816
591
19
24

fyzická osoba
obec, stát
z toho podle
bytové družstvo
vlastnictví domu
spoluvlastnictví
vlastníků bytů
1919 a dříve
z toho podle
1920 - 1970
období výstavby
1971 - 1980
nebo
1981 - 1990
rekonstrukce
1991 - 2000
domu
2001 - 2011

Rodinné
Bytové domy
domy
793
162
588
160
560
22
1
11
24

Ostatní
budovy
75
68
9
7
-

67

10

55

2

196
283
85
65
62
60

160
197
59
55
49
54

31
76
25
9
13
4

5
10
1
1
2

Zdroj ČSÚ SLDB

Obydlené byty podle právního důvodu užívání a počtu obytných místnosti
Obydlené byty celkem

Celkem
2 792

z toho právní
důvod užívání
bytu

z toho s počtem
obytných
místností

ve vlastním
domě
v osobním
vlastnictví
nájemní
družstevní
1
2
3
4
5 a více

Rodinné
domy
701

2 014

Ostatní
budovy
77

Bytové domy

559

542

12

5

762

-

761

1

881
232
269
339
692
781
336

31
16
62
175
167
224

834
232
253
274
510
608
107

16
3
7
6
5
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Ve městě převažuje počet rodinných domů nad bytovými. Převažuje počet bytů v bytových domech
nad počtem bytů v rodinných domech. Většina bytového fondu je po privatizaci ve vlastnictví fyzických
osob. Z právnických osob jsou největšími vlastníky SBD Špičák a TABYS s.r.o. Do TABYS s.r.o. 100 %
vlastněné městem město vložilo majetek v hodnotě 46.907.000 Kč. V současné době vlastní 253 bytů.
Obě uvedené právnické osoby jsou zároveň největšími správci bytového fondu ve městě.
Město vytváří příznivé podmínky pro podporu bytové výstavby a v kontextu toho jsou v ÚPD vymezeny
plochy pro bytovou výstavbu.
A.1.5.2. Školství a vzdělávání
ŠKOLY
Skladba a počet škol
Školy celkem
MŠ
ZŠ
ZUŠ
SVČ
7
1
3
1
1
Pozn. Mezi ZŠ patří i ZŠ Horní Tanvald pro žáky s LMP (původně zvláštní, praktická).

Gymnázia
1

Součásti základních škol
Počet základních škol

v nich součástí
MŠ

ŠD (ŠK)

ŠJ

Jiné

0

4

3

8

3

Počty tříd a žáků v ZŠ zřizovaných městem ve školním roce 2014/2015
Počet škol

Počet tříd

Počet žáků

Průměrný počet žáků
na školu

Průměrný počet žáků
na třídu

2

31

568

284

18,32

Název ZŠ

Kapacita

Počet
žáků

Volná
místa

ZŠ Tanvald Sportovní

550

352

198

Masarykova ZŠ a
obchodní akademie

500

206

294

Základní škola Horní Tanvald

85

47

38
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Popis / komentář
ZŠ se sportovním zaměřením
(6.-9. ročník s rozšířenou výukou
tělesné výchovy), sportovní hala,
stadion
Subjekt ZŠ a OA, odloučené pracoviště
v části Šumburk nad Desnou (1. stupeň,
1.– 5. ročník) s výukou s prvky
Montessori
pro děti s LMP (praktická), 6 žáků
se SMP, zřizovatel Liberecký kraj
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GYMNÁZIUM, TANVALD, ŠKOLNÍ 305, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Sídlo: Tanvald, Školní 305
Zřizovatel: Liberecký kraj,
Škola měla ve školním roce 2014/2015 10 tříd – 2. a 4. ročník čtyřletého studia a po jedné třídě
osmiletého studia.
Kapacita školy je 360 žáků, ve školním roce 2014/2015 byl počet žáků 216. Na škole pracuje
22 pedagogů, z toho 6 na zkrácený úvazek. Gymnázium má zřízenu 6 člennou radu školy.
Budova školy, která je v majetku města, byla postavena v roce 1895 jako německá základní škola
a od svého vzniku prošla několika rekonstrukcemi. Nyní je v dobrém technickém stavu. V budově školy
není tělocvična, ale je zde malý plavecký bazén.
Gymnázium spolupracuje s městem Tanvald, které škole pomáhá zejména při financování provozu.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA TANVALD, SPORTOVNÍ 576, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Sídlo: Sportovní 576 Tanvald
Zřizovatel: Město Tanvald
Kapacita základní školy je 550 žáků. Družina má kapacitu 90 žáků. Školní jídelna, kterou provozuje
SCOLAREST, má kapacitu 1150 obědů. V jídelně se stravují i žáci gymnázia. Obědy se odtud dodávají
i do dvou satelitních školních jídelen v Masarykově ZŠ a obchodní akademii. V prostorách školy
se nachází i turistická ubytovna s kapacitou 30 lůžek.
Na škole je 29 pedagogů a 8,88 (v přepočteném stavu) nepedagogických zaměstnanců.
V budově školy je 18 učeben (tříd), 13 je vybaveno interaktivní tabulí s příslušenstvím (data- projektor,
PC). Škola má odborné učebny pro výuku fyziky a chemie, výtvarné výchovy, pracovních činností (dílny
a kuchyňku) a 2 počítačové učebny.
Škola má dobré zázemí pro výuku tělesné výchovy, sportovní halu s malou tělocvičnou, stadion
a malé hřiště s povrchem z umělé trávy. Sportovní halu a stadion využívají při hodinách tělesné výchovy
i ostatní tanvaldské školy a v odpoledních hodinách slouží ke sportovnímu vyžití členů tělovýchovných
jednot apod. Sportovní hala také slouží ke společenským akcím jako jsou plesy nebo taneční zábavy.
Přehled vývoje počtu tříd, žáků
Počet tříd
Šk. rok

Celkový počet žáků

2013/14 2014/15 2013/14 2014/15
17
17
358
352

Počet žáků na
jednu třídu
2013/14
21,05

2014/15
20,71

Počet žáků na učitele
2013/14
12,34

2014/15
12,13

Počty zařazených žáků
Ve školním roce 2013/14 nastoupilo do 1. třídy 42 žáků a ve školním roce 2014/2015 41 žáků.
Rada školy má 6 členů.
Při škole působí Školní sportovní klub a Centrum sportu AŠSK.
MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD, ŠKOLNÍ 416, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE
Zřizovatel: Město Tanvald
Sídlo: Školní 416, Tanvald
Kapacita ZŠ je 500 žáků a kapacita OA je 112 žáků. Družina má kapacitu 85 žáků.
Výuka probíhala ve všech ročnících podle školního vzdělávacího programu, který vytvořili pedagogové
školy na základě Rámcového vzdělávacího programu vydaného MŠMT. V budově školy
v Šumburku nad Desnou pokračovala výuka s prvky Montessori. Ve vyučovacím procesu se stále více
uplatňovaly moderní prvky, běžným se stalo využívání interaktivních tabulí, práce s talentovanými žáky
probíhala formou přípravy na soutěže, vyhledáváním zajímavých úloh na internetu, diferencovanou
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prací při vyučovacích hodinách. Práce se slabšími žáky probíhala v průběhu vyučovacích hodin s
využitím skupinové a individuální diferencované práce. Ve škole funguje Studijní informační centrum a
mimo jiné provozuje školní knihovnu, studovnu a čítárnu ve školním literárním klubu. Ve škole se schází
školní parlament, zdravotnický kroužek. Vybavení odborných učeben je na špičkové úrovni, proběhla
zde rekonstrukce jazykových učeben. Škola má školní výukový skleník.
Základní škola
Počet tříd
Šk. rok

Počet žáků na
jednu třídu

Celkový počet žáků

2013/14 2014/15 2013/14 2014/15
13
14
193
206

2013/14
14,85

2014/15
14,71

Počet žáků na učitele
2013/14
11,35

2014/15
12,11

Počty zařazených žáků
Ve školním roce 2013/14 nastoupilo do 1. třídy 28 žáků.
Ve školním roce 2014/15 nastoupilo do 1. třídy 38 žáků.
Rada školy má 6 členů.
Ve škole je 26,35 pedagogů (v přepočteném stavu).
Ve školním roce 2014/2015 navštěvovalo obchodní akademii 78 žáků.
Výuka probíhá dle školního vzdělávacího programu „Obchodní akademie Tanvald – škola pro 21.
století“. Výuku zabezpečuje 5,92 pedagogů (v přepočteném stavu).
ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TANVALD, ÚDOLÍ KAMENICE 238, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Sídlo: Údolí Kamenice 238, Tanvald
Zřizovatel: Liberecký kraj
Kapacita školy je 85 žáků.
Ve škole je 8 pedagogů a 3 provozní zaměstnanci.
Základní škola Horní Tanvald vznikla v roce 2006 sloučením Zvláštní školy Tanvald a Zvláštní školy
Desná. Název "základní škola" vychází z nového školského zákona, kde kterého byly stávající zvláštní
školy nově označeny jako školy základní.
Přes změnu názvu však byla zachována výuka podle vzdělávacího programu Zvláštní škola, dále bylo
využíváno prvků Alternativního vzdělávacího programu zvláštní školy pro žáky romského etnika.
Škola je umístěna ve dvou budovách, které jsou majetkem města Tanvald a jsou průběžně udržovány
v dobrém stavu.
MATEŘSKÁ ŠKOLA TANVALD, U ŠKOLKY 579, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Zřizovatel: město Tanvald
Sídlo: U Školky 579, Tanvald
V MŠ je 13 pedagogů a 11 provozních zaměstnanců.
Kapacita je 180 dětí.
Mateřská škola Tanvald má odloučená pracoviště: Wolkerova 378, Šumburk nad Desnou, Radniční 540,
Tanvald.
Ve školním roce 2014/2015 školu navštěvuje 178 dětí.
Hlavní činností školy je zabezpečení předškolního vzdělávání dětí ve věku od 3 do 6 let.
Odloučené pracoviště na Šumburku nad Desnou je v pronajatých prostorách fary. Budovy v části
Tanvaldu jsou v majetku města a ve velmi dobrém stavu. MŠ má odpovídající vybavení.

Strategický plán rozvoje města Tanvald (2016-2026)

46

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TANVALD, NEMOCNIČNÍ 339, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Zřizovatel: Město Tanvald
Sídlo: Nemocniční 339, 468 41 Tanvald
Kapacita školy je 450 žáků.
Ve škole je 17 pedagogů a 1,5 provozních zaměstnanců (v přepočteném stavu).
Škola poskytuje základní vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech, a připravuje tak žáky k dalšímu
studiu na středních školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením.
Jedná se o 4 následující obory:
hudební obor - hra na jednotlivé hudební nástroje a sborový zpěv,
literárně-dramatický obor - tvořivá činnost, divadelní a slovesný projev,
taneční obor - klasický tanec, balet, moderní tanec,
výtvarný obor - jednotlivé techniky a výtvarné postupy.
Škola je umístěna ve dvou budovách v majetku města, které jsou v dobrém stavu.
Vybavenost školy odpovídá potřebám výuky.
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE TANVALD, PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKŮ 336, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE
Zřizovatel: Město Tanvald
Sídlo: Protifašistických bojovníků 336, Tanvald
V příspěvkové organizaci působí 4 pedagogové a 22 externích zaměstnanců (s pedagogickou
průpravou).
Dům dětí a mládeže navštěvuje ročně 500 až 550 dětí.
V nabídce má příspěvková organizace široké spektrum cca 50 zájmových kroužků a útvarů pro aktivní
trávení volného času určené zájemcům z řad dětí, mládeže a dospělých. Jedná se o zájmové útvary
různého zaměření, účast na příležitostných akcích a kurzech, na odborných a sportovních
soustředěních členů zájmových útvarů, na táborech příměstských a pobytových, na výtvarných
a sportovních soutěžích.
Zajišťuje činnost v těchto oblastech:
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
- keramické práce pro děti školního věku, výroba keramiky pro radost i užitek, modelování, glazování
a dekorování,
- výtvarná výchova pro děti školního věku, kresba, malba, grafika, koláže, možnost přípravy
na přijímací zkoušky na školu s výtvarným zaměřením,
- výtvarný speciál pro děti od 10 let, různé výtvarné techniky, tradiční rukodělné techniky, práce
s přírodními materiály,
- výtvarně keramická činnost pro předškoláky a 1. třídu, procvičování jemné motoriky, základy
modelování a glazování keramické hlíny, základy výtvarných technik.
SPORT A TURISTIKA
- běžecké lyžování pro děti od 5 let, výuka správné běžecké techniky, rozvíjení fyzické zdatnosti,
kondiční cvičení, účast na závodech,
- volejbal pro zájemce od 10 let, rozdělení do skupin dle pohlaví a věku, základy a zdokonalování
volejbalové techniky, účast na turnajích,
- florbal pro chlapce od 2. třídy, seznámení se s pravidly florbalu, rozvíjení pohybové a fyzické zdatnosti
přiměřeně věku a schopnostem, účast na turnajích,
- stolní tenis pro děti školního věku, seznámení se s pravidly, procvičování techniky, nácvik hry, účast
na turnajích,
- plavání pro děti od 5 let, výuka základních plaveckých technik s využitím různých pomůcek,
zdokonalování plavecké zdatnosti přiměřeně věku a schopnostem,
- šachy pro děti od 5 let, výuka pravidel a taktiky hry, skupiny dle výkonnosti, účast na turnajích,
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- turistika pro děti školního věku, víkendové výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí.
HUDBA, TANEC, DIVADLO
- kytara k táboráku pro děti od 9 let, začátečníky i pokročilé, výuka ve skupinkách dle hráčské úrovně,
akordy, rytmy a písničky k táboráku, základy hudební nauky, prstová technika,
- hra na zobcovou flétnu pro děti od 5 let, začátečníky i pokročilé, hra ve skupinkách dle hráčské úrovně,
výuka hry a správné techniky dýchání, základy hudební teorie, písničky,
- taneční pro děti školního věku, rozvíjení hudebního cítění s pohybem, základy společenských
a moderních tanců, vytváření různých tanečních sestav, veřejná vystoupení,
- zumba pro děti školního věku, rozvíjení pohybových schopností, nácvik jednoduchých sestav
při hudbě,
- divadelní kroužek pro děti školního věku, rozvíjení pohybových a vyjadřovacích schopností, hry
na rozvoj komunikačních schopností, nácvik divadelních her, veřejná vystoupení, účast na soutěžích.

A.1.5.3. Zdravotnictví
ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ
Ve městě Tanvald působí soukromá nemocnice, která patří do nadnárodní skupiny Vamed (v České
republice skupina VAMED Mediterra).
Nemocnice poskytuje tyto služby:
Ambulantní péče - chirurgie, interna, kardiologie, diabetologie, gastroenterologie, fyzioterapie, RTG
vyšetření, klinická biochemie a hematologie, akutní ambulantní péče - pohotovost
lůžková péče interna, jednotka intenzivní péče, následná intenzivní péče, dlouhodobá intenzivní,
ošetřovatelská péče, následná péče.
V centru města je soustředěna lékařská péče v Městském středisku lékařů Tanvald, mimo to
i na jiných místech působí další ordinace praktických lékařů a specialistů.

Základní statistická data o městě vztaženo k roku 2015
Ordinace praktického lékaře
Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost
Ordinace stomatologa
Ordinace očního lékaře
Ordinace gynekologa
Ordinace specialisty (chirurgie, ušní-nosní-krční, ortopedie)
Rentgen
Počet lékáren

Hodnota
5,00
2,00
3,00
1,00
2,00
5,00
1,00
3,00

jednotka
[počet]
[počet]
[počet]
[počet]
[počet]
[počet]
[počet]
[počet]

Mimo to jsou v Tanvaldě nabízeny další zdravotnické služby: fyzioterapie, rehabilitace, dentální
hygiena.
Obecně lze konstatovat, že lékařské a zdravotnické služby jsou v Tanvaldě široce zastoupeny a jsou
na odpovídající úrovni.
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A.1.5.4. Sociální péče
ZÁKLADNÍ PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOC. SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT
Sociální služby jsou poskytovány za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.
Související aktivity zahrnují nabídku podpůrných činností, které nejsou sociální službou dle zákona, ale
síť sociálních služeb vhodně doplňují. Bez těchto aktivit by pomoc a podpora osobám v nepříznivé
situaci byla neúplná. (Jedná se např. o vzdělávání, volnočasové aktivity, alternativní doprava pro lidi
s handicapem, dobrovolnictví).
Poskytovatelé služeb ve městě Tanvald
Město Tanvald nabízí své služby seniorům a to formou terénní pečovatelské služby. Pečovatelská
služba uživatelům poskytuje pomoc s vedením domácnosti, zajištění nákupů, doprovod na úřady či
k lékařům, donášku obědů a další činnosti. Vedle toho jsou pečovatelky pro uživatele velkou
psychickou podporou a dávají jim pocit soběstačnosti, který je pro psychickou pohodu uživatele
zásadní.
Město Tanvald vlastní a provozuje dva objekty pro seniory.
Jedním je Penzion pro seniory (čp. 593 část Šumburk nad Desnou), novostavba, která byla dána
do užívání v červnu 1994. Má kapacitu 33 malometrážních bytů a je bezbariérovým objektem
splňujícím požadavky pro bydlení seniorů a osob se zdravotním postižením.
Druhým je Dům s pečovatelskou službou (čp. 614 část Šumburk nad Desnou), novostavba, která byla
dána do užívání v září 2004. Má kapacitu 30 malometrážních bytů a je bezbariérovým objektem
splňujícím požadavky pro bydlení seniorů a osob se zdravotním postižením.
V domě je zázemí pro poskytování pečovatelské služby nejen v objektu samotném, ale i v penzionu pro
seniory a v terénu.
V současné době je kapacita v obou objektech pro občany Tanvaldu dostačující.
Pečovatelskou službu provádějí dva zaměstnanci. Pečovatelská služba zajišťuje rozvoz obědů, a to
i do terénu osobám potřebným ze zdravotních důvodů.
V roce 2014 vydalo město na poskytování sociálních služeb 942 000,- Kč. Příjem z titulu poskytování
pečovatelské služby v roce 2014 byl 349 000,- Kč. V roce 2015 se předpokládá částka ve stejné výši.
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s.; Centrum pro zdravotně postižené
Libereckého kraje o.p.s. a D.R.A.K. o.s. realizují Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, a to
terénní formou v přirozeném prostředí uživatelů, tudíž v jejich domácnostech. Podporují uživatele
v získávání kompetencí, schopností a dovedností souvisejících s rodinným životem a schopností zajistit
potřeby své i svojí rodiny.
Most k naději spolupracuje v terénní formě s cca pěti desítkami uživatelů, kteří trpí závislostí
na návykových látkách. Dává uživatelům možnost hovořit s erudovaným pracovníkem, který zná oblast
a problematiku závislostí. Organizace Most k naději nabízí tzv. výměnný program, který je terciární
prevencí proti přenosu chorob – uživatelé mají možnost požádat pracovníka v terénu
o výměnu injekčních stříkaček a tím se zabraňuje jak přenosu chorob mezi uživateli návykových látek,
tak přenosu chorob na zdravé jedince, kteří by mohli narazit na injekční stříkačky, které uživatelé volně
pohodili.
D.R.A.K., o.s. realizuje terénní formu spolupráce v rámci Terénních programů – zaměřených na práci
s jednotlivci, kteří hledají pomoc a podporu při zajištění běžných záležitostí a také v rámci Sociálně
aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Podstatou této služby je pomoci
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uživatelům v jejich přirozeném prostředí, reagovat na jejich specifické potřeby spojené s jejich
handicapem nebo stavem souvisejícím se seniorským věkem.
Oblastní charita Most nabízí spolupráci dětem a mládeži ve věku od 6 do 26 let v ambulantní
a terénní formě. Cílem této spolupráce je nabídnout uživateli takovou službu, která jej aktivizuje
a umožní rozšířit jeho schopnosti a dovednosti a nabídne mu přístup ke vzdělání. Aktivitami
realizovanými v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež se poskytovatel snaží předejít možnému
sociálnímu vyloučení a stigmatizaci uživatele služeb.
Chybějící sociální služby - Komunitní plán je v současné době aktualizován a bude reagovat
na potřeby uživatelů rozšířením některých služeb:

Druh sociální
služby

Odborné sociální
poradenství

Pečovatelská
služba

Forma
Plánovaný
poskytování
rozvoj

ambulantní

ano

terénní

ano

terénní

Požadovaná
kapacita

Specifika cílové skupiny řešené potřeby

Opatření
(aktivita)
komunitního
plánu
ANO/NE

5/den

dluhové poradenství

ano

5/den

potřeba pomoci při chodu
domácnosti

ano

1/den

pomoc rodinným příslušníkům
při práci s uživatelem

ano

ano

Raná péče

Nízkoprahová
zařízení pro děti
a mládež

ambulantní

ano

20/den

rozvoj schopností, dovedností
a vzdělanosti cílové skupiny

ano

terénní

ano

5/den

pomoc s rozvojem uživatelů v
jejich přirozeném prostředí

ano

terénní

ano
50/den

podpora a pomoc s při práci s
rodinami ve všech životních
oblastech zasahujících do
života jednotlivých členů

ano

5/den

pomoc rodině a uživateli při
práci s jeho druhem postižení
v jeho přirozeném prostředí

ano

SAS pro rodiny s
dětmi
terénní

ano

SAS pro OZP a
seniory
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A.1.5.5. Kultura
Základní kulturní centrum – Kino Jas Járy Cimrmana
Celková kapacita je 306 míst, na balkoně je 111 a v přízemí 195 křesel.
Návštěvnost kina

Rok

Počet filmových
představení

Počet diváků,
celkem

2010
2011
2012
2013
2014

203
207
223
217
240

10 928
8 340
7 508
7 813
8.099

Průměrný počet
diváků na
představení - ø cca
54
40
34
36
34

Divadelní a dětská
představení, koncerty
2 800
3 000
3 000
3 500
3 600

Ceny vstupenek jsou na dolní hranici rozpětí požadovaného distributory filmů.
V létě roku 2009 bylo městské kino v Tanvaldě digitalizováno a od té doby umožňuje nejmodernější
projekci v digitální kvalitě ve formátu 2D a 3D. Městské kino Tanvald se tak začalo řadit ke špičkovým
jednosálovým kinům a bylo vůbec jedním z prvních jednosálových kin, která v ČR byla digitalizována.
Na digitalizaci, přestavbu, další úpravy a modernizaci kina vynaložilo město v průběhu let 2000
až 2014 přes 25 milionů Kč. Včasná digitalizace městského kina se s ohledem na velmi rychlý přechod
od „celuloidového filmu“ na digitální záznam ukázala být správným krokem k zachování kina
v Tanvaldě. Město Tanvald, vědomo si jedinečnosti tohoto kulturního zařízení v tanvaldském správním
obvodu čítajícím téměř 22 000 obyvatel a celoročně hojně navštěvovaným turisty
a rekreanty, se udržení vysoké úrovně Kina JAS Járy Cimrmana věnuje nepřetržitě.
Kino je víceúčelové zařízení s možností konání divadelních představení, koncertů, výstav, přednášek
a velkoplošného promítání z různých nosičů v digitální kvalitě. Sál slouží mimo jiné i ke konání koncertů
tradičního hudebního festivalu vážné hudby „Tanvaldské hudební jaro“. Působí zde místní divadelní
soubor E. F. Buriana. Sál je rovněž využíván hostujícími amatérskými divadelními soubory
z okolí (DS Krakonoš Vysoké nad Jizerou, DS J. K. Tyl z Josefova Dolu, aj). Vystupují zde i profesionální
soubory. Kino na podzim pravidelně hostí tradiční soutěžní festival „Humor v amatérském filmu HAF“.
Koná se zde celá řada kulturních a společenských akcí včetně koncertů ZUŠ a akademií místních škol.
Foyer kina je využíván k výstavám fotografií nebo výtvarných prací.
Městská knihovna
Sídlí v centru města v budově města a má bezbariérový přístup. Vybavení knihovny je na vysoké úrovni.
Knižní fond je nepřetržitě doplňován a odpovídá požadavkům čtenářů. Knihovna nabízí bohatý výběr
krásné a naučné literatury, novin a časopisů, nově i audioknih a e-knih. V prostorech knihovny se
pořádají výstavy a kulturně výchovné akce pro děti a studenty. Provoz knihovny je plně automatizován
(knihovní systém Clavius) od výpůjčního protokolu až po on-line katalog přístupný veřejnosti.
K dispozici je kopírovací služba, meziknihovní výpůjční služba a veřejný internet. Knihovnu v roce 2014
navštívilo 18 478 čtenářů s výpůjčkou 53 595 ks knih.
Městská kulturní kancelář v Tanvaldě
V roce 1993 v Tanvaldě vznikla Městská kulturní kancelář, která jako oddělení MěÚ zajištuje
a zaštiťuje většinu kulturních a společenských akcí ve městě.
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Tanvaldská kotlina – autokemp a víceúčelový sportovní a společenský areál
Jedná se o moderní zařízení odpovídající svému účelu. Pořádají se zde sportovní, kulturní
i společenské akce. Je v provozu celoročně.

A.1.5.6. Sport a rekreace
Sportovní zařízení:
Lyžařské středisko Tanvaldský Špičák
Největší lyžařské centrum Jizerských hor. Zdejší sjezdové tratě všech obtížností jsou vhodné
pro všechny lyžaře.
Skiareál Tanvald - TJ Seba
Sjezdovka na Výšině včetně večerního lyžování.
Sportovní hala
Sportovní 588, Tanvald
Městská sportovní hala s velkým sálem a malou tělocvičnou.
Městský sportovní areál Výšina
Sportovní 576, Tanvald
Hřiště s fotbalovým a samostatným víceúčelovým hřištěm a atletickou dráhou.
Areál s víceúčelovými kurty, moderní tělocvična, malé fitcentrum a ricochet
Masarykova ZŠ a OA
Přírodní koupaliště
Česká ulice, Tanvald
Plavecký bazén v Gymnáziu Tanvald
Školní 305, Tanvald
V budově gymnázia je k dispozici i veřejnosti malý plavecký bazén o délce 12,5 m. V období letních
prázdnin je bazén uzavřen.
Tenisový klub Tanvald - na Výšině
U Rozvodny 592, Tanvald
Tenisové kurty místního tenisového klubu
Dráhový minigolf - TJ Seba
pod Pensionem Bobovka, Pod Špičákem 580, Tanvald
Víceúčelový areál a autokemp Tanvaldská kotlina
Pod Špičákem 650 – Tanvald
Freerideová trať
Na Malém Špičáku, Tanvald
Sokolovna s tělocvičnou a tenisovým kurtem
Český Šumburk
Okolí Tanvaldu - ideální terén pro běžkaře
V blízkém okolí města jsou ideální podmínky pro běžkaře. V dosahu je i nástup na lyžařskou magistrálu
Jizerských hor či běžecké tratě v okolí rozhledny Štěpánka.
Upravené lyžařské tratě pro běžecké lyžování se nacházejí i za sídlištěm Výšina.
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Cyklotrasy na Tanvaldsku
číslo
Popis úseku
3018
Paseky nad Jizerou – Polubný - Smědava - Nové Město p. Smrkem
3022
Tanvald - Desná – Albrechtice v Jiz.h. - Antonínov
3026
Stanový - Zlatá Olešnice - Příchovice
3019
Desná - Protržená přehrada
4248
Jílové u Držkova - Návarov - Zlatá Olešnice - Tanvald - Rejdice
3025
Tanvald - Smržovka
4310
Albrechtice v Jiz.h. - Smržovka - Berany
4251
Zásada - Plavy - Zlatá Olešnice - Sklenařice
4249
Zásada - Velké Hamry – Dolní Černá Studnice
3085
Paseky nad Jizerou - Kořenov ČD - Martinské údolí
3020
Josefův Důl - Jizerka - Martinské údolí (Kořenov) - Harrachov

Druh značení
pásové
pásové
silniční
pásové
silniční
silniční
pásové
pásové
silniční
pásové
pásové

Příloha č. 3 – Schéma rekreace
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A.1.6. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

A.1.6.1. Stav životního prostředí
Krajina: Na území Tanvaldu je zastoupen lesní typ krajiny, charakteristický velkou převahou lesních
porostů. Lesy ve vymezených segmentech zabírají 65 % plochy území a tvoří krajinnou matrici. Rozpětí
antropického ovlivnění kolísá od jednodruhových lignikultur přizpůsobených mechanizaci lesních prací,
až po přirozené lesní porosty, nacházející se převážně na extrémních stanovištích
a horských svazích.
Lesní krajina zahrnuje menší nelesní celky – enklávy v podobě sídel, zemědělských ploch
a komunikací. Jedná se o menší, izolované a lesem zpravidla obklopené plochy. Lesní krajina je
charakteristická pohledovou uzavřeností.
Půdní fond: Zemědělská půda tvoří v katastrálním území Tanvald a Šumburk nad Desnou 36,2 %
celkové rozlohy území. Jedná se o 451 ha půdy (orná půda 13 ha, trvalé travní porosty 371 ha
a zahrady 67 ha). Bonitované půdně ekologické jednoty v našem katastru jsou zařazeny do tříd ochrany
II., III., IV. a V. Orgán ochrany zemědělského půdního fondu se snaží, aby se co nejméně narušovala
organizace zemědělského půdního fondu, a odnímá jen nejnutnější plochu zemědělského půdního
fondu v souladu s územním plánem Tanvald.
Zemědělská půda je v katastru města z velké části udržována, ale nachází se zde také pozemky
neudržované a zarostlé náletem, hlavně v části k. ú. Šumburk nad Desnou. Z tohoto důvodu provádí
orgán ochrany zemědělského půdního fondu v rámci možností kontrolní a dozorovou činnost, ale i
na základě upozornění občanů vyzývá majitele těchto pozemků k jejich udržování.
Klima: Podle Evžena Quita – Klimatické oblasti Československa spadá Tanvald do oblasti CH7
a částečně do CH6 (Šumburk nad Desnou). Pro oblast označenou CH7 je charakteristické velmi krátké
až krátké léto, mírně chladné a vlhké, přechodné období je dlouhé, mírně chladné jaro a mírný podzim.
Zima je dlouhá, mírná, mírně vlhká s dlouhou sněhovou pokrývkou. Pro oblast označenou CH6 je
charakteristické léto velmi krátké až krátké, mírně chladné, vlhké až velmi vlhké, přechodné období je
dlouhé s chladným jarem a mírně chladným podzimem, zima je velmi dlouhá, mírně chladná, vlhká s
dlouhým trváním sněhové pokrývky. Ovzduší je relativně čisté, s výjimkou topného období, kdy je stav
ovzduší mírně zhoršován místními topeništi na tuhá paliva. Kvalitu ovzduší také ovlivňuje stále se
zvyšující zatížení automobilovou dopravou. Nejvíce oxidu siřičitého vypouští do ovzduší společnost
Teplárenství Tanvald s.r.o.
Radonové riziko: Dle mapy radonového indexu geologického podloží se řešené území nachází převážně
ve vysoké a střední kategorii, plochy podél vodních toků spadají též do kategorie nízké
a přechodné (na nehomogenních kvartérních sedimentech). Vysoká kategorie radonového indexu
zahrnuje k. ú. Tanvald a západní část k. ú. Šumburk nad Desnou. Výskyt půdního plynu – radonu
bezprostředně souvisí s geologickým složením podloží. Obecně je území řazeno do oblasti vysokého (s
možným lokálním výskytem až extrémně vysokého) radonového rizika (10 až 30 kBq.m3) s možným
výskytem lokalit s vysokými hodnotami radonu. Toto obecné dělení potvrzují i přímá měření
na plochách Tanvald-Žďár a v západní části ploch Tanvald-Výšina. Tyto plochy mají geologické poměry
odpovídající „liberecké žule“. Žďár – převážná část plochy (jih a sever) je řazena do kategorie vysokého
radonového rizika (nad 100 kBq.m3 s maximy nad 300 kBq.m3). Výšina – většina území
je charakterizována vysokým radonovým rizikem s několika velmi výraznými anomáliemi ve východní
polovině směrem ke stávající zástavbě (nad 100 kBq.m3). Menší plošné části jsou řazeny
ke střednímu riziku. Hodnoty hmotnostní aktivity 226 Ra a přímého ozáření u obou měřených lokalit
dosahují v maximech relativně vysokých hodnot, ale ani zde nepřesahují doporučené mezní hodnoty
pro vnější podmínky. Výjimku tvoří část lokality Žďár (překročení hodnoty 300 kBq.m 3), kde nelze
do budoucna doporučit výstavbu domů ani při použití speciálních protiradonových opatření.
Z uvedeného vyplývá, že řešené území patří do oblasti vysokého radonového rizika. S tím souvisí
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nutnost provedení radonového průzkumu před zahájením výstavby a uplatnění protiradonových
opatření na omezování ozáření z radonu při výstavbě.
Ložiska nerostných surovin, poddolovaná a sesuvná území:
V území je nutné respektovat následující ložiska nerostných surovin včetně CHLÚ, sesuvné
a poddolované území.
Sesuvné území: lokalita Šumburk nad Desnou
Výhradní ložisko nerostných surovin: Velké Hamry – Tanvald, surovina kámen (doposud netěženo).
Chráněné ložiskové území: Velké Hamry – kámen

Zdroj – Česká geologická služba

Brownfields na území Tanvaldu
Podle Národní strategie regenerace brownfieldů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR je takto
označována nemovitost (pozemek, objekt, areál), která je nedostatečně využívaná, zanedbaná
a může být i kontaminovaná. Vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či
jiné aktivity. Brownfield nelze vhodně a efektivně využívat, aniž by proběhl proces jeho regenerace.
Brownfieldy přispívají k celkovému špatnému obrazu území a tím mohou brzdit hospodářský rozvoj,
mají negativní dopad na životní prostředí. Vhodná regenerace objektů nabízí příležitosti
pro podnikatelské subjekty, což vede k nárůstu ekonomické aktivity spojené s tvorbou nových
pracovních míst.
Na území Tanvaldu jsou 2 objekty:
Seba T01 (rozloha – 20 000 m2 zastavěná plocha 7 968 m2),
Litmas (rozloha – 9 658 m2 zastavěná plocha 9 658 m2),
Při řešení využitelnosti Brownfields na území Tanvaldu se nabízí možnost spolupráce s Agenturou
pro podporu podnikání a investice CzechInvest při vyhledávání vhodného investora nebo při využití
dotačních programů na revitalizaci území.

A.1.6.2. Ochrana krajiny a životního prostředí
Chráněná území
V území Tanvaldu se nalézá Chráněná krajinná oblast Jizerské hory charakteristická vysokým
zastoupením lesní půdy, vodoakumulačním významem, existencí zbytků přirozených ekosystémů
a harmonicky utvářenou zemědělskou krajinou bohatou na nelesní zeleň a urbanistické hodnoty
rozptýlené zástavby. Hranice CHKO probíhá po komunikacích z Horního Tanvaldu na Výšinu, kolem
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nemocnice, bývalého výzkumného ústavu, nádraží ČD a sleduje dále silnici na Český Šumburk. Území
CHKO je na území Tanvaldu rozděleno do dvou zón – III. zóny kompromisní a IV. zóny okrajové (I. zóna
přírodní a II. zóna řízená polopřírodní se na řešeném území nevyskytují).
Hranice je patrná z následující přílohy.
Příloha č. 9 – Schéma ochrana přírody a krajiny.
Na území Tanvaldu nebyla vyhlášena lokalita NATURA 2000, ani ptačí oblast dle NATURA 2000.
V Tanvaldě se nenacházejí registrované významné krajinné prvky.
Památné stromy včetně ochranných pásem
V území jsou evidovány památné stromy zapsané do ústředního seznamu ochrany přírody – seznamu
památných stromů.
Dub letní na parc. č. 1148 v k.ú. Šumburk nad Desnou
Dub letní na parc. č. 433 v k.ú. Tanvald
Lokalizace je patrná z výše uvedené Přílohy č. 9
Botanicky významné lokality
se nacházejí na plochách biotopů K1, L.2.2B, L5.1., L.5.4., M.1.5., R1.4., R.2.2., T.1.1., T.1.2., T.1.3.,
T.1.5., T.1.6., T.2.3B., V1F, V4B.
Územní systém ekologické stability
Vymezení systému ekologické stability zajišťuje uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivého
působení na okolní méně stabilní části krajiny a na vytvoření základů pro mnohostranné využívání
krajiny. Struktura ÚSES je v území tvořena prvky nadregionálního, regionálního a lokálního charakteru.
Nadregionální biokoridor - K 22 MB Les, louka, zahrada – k.ú. Šumburk nad Desnou (Popelnice)
Regionální biocentrum - RC 1224 RBC 15 Kamenné mlýny
Lokální biocentra - LBC 3 Les "Nad Bílou Desnou", LBC 4 Les, louka "Nad Krmelcem", LBC 5 Les "Špičák",
LBC 6 Louka "Nad kravínem, LBC 7 Louka "Žďár", LBC 8 Les, louka "Nad nemocnicí"
LBC10 Louka, les „Sladká díra“, LBC 11 Les "Skalička", LBC 12 Louka "Jírův Kopec", LBC 13 Les, louka
"Kamenné mlýny SV", LBC 14 Les "Pod Sluneční chatou", LBC 20 Les „Popelnice“, LBC 24 Les "Horní
Tanvald",
Lokální biokoridory - LBK 1 až LBK 17 vymezují propojení jednotlivých Lokálních biocenter nebo
protínají řešené území nebo pokračují do okolního území.
Zajištění funkčnosti územního systému ekologické stability spočívá ve vhodném způsobu hospodaření,
tzn. na lesní půdě obnova přirozené dřevinné skladby dle stanoviště, na zemědělské půdě obnova
druhové skladby luk v údolních nivách, obnova a doplnění břehových porostů vodotečí a rozptýlené
zeleně.

A.1.6.3. Odpadové hospodářství
Na území města probíhá organizovaný sběr a svoz netříděného a tříděného odpadu. Netříděný odpad
občané shromažďují do šedých plastových nádob na směsný odpad. Jedná se o ostatní komunální
odpad z domácností, který již nelze dále zpracovávat jako druhotné suroviny. Tříděný odpad občané
shromažďují do barevně odlišených nádob na téměř 50 stanovištích. Jedná se o sklo, papír, PET láhve
a bioodpad. Kovové obaly, tetrapaky a duté plasty domácnosti sbírají do barevně odlišených pytlů.
Svoz netříděného i tříděného odpadu včetně pytlů probíhá pravidelně každý týden.
Sběr větších elektrospotřebičů je organizován odvozem v dohodnutém termínu a místě
na telefonické zavolání. Jde o bezplatnou službu občanům města, kterou provádí technické služby.
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Mimo tuto formu lze větší elektroodpad odevzdávat v pravidelných měsíčních termínech na určeném
místě.
Sběr objemného odpadu z domácností, který nelze uložit do šedé nádoby na směsný odpad,
je zajištěn rovněž bezplatnou svozovou službou, kterou provádějí technické služby na základě
telefonického zavolání na MěÚ.
Stavební suť z domácností, která vzniká drobnou údržbou svépomocí, odvážejí v dohodnutém termínu
a místě v rámci bezplatné služby občanům na telefonické zavolání technické služby.
Nepoužité staré léky mohou občané odevzdávat v místních lékárnách.
Sběr baterií a malých akumulátorů je řešen kontejnery na drobný elektroodpad, sběrem v prodejnách,
případně při mobilním sběru nebezpečného odpadu.
Sběr zářivkových trubic a úsporných žárovek je zajištěn na určených místech technickými službami.
Sběr nebezpečného odpadu vyhlašuje město 2x ročně.
Likvidovat autodíly a pneumatiky na vlastní náklady je povinností občanů.
Město provádí osvětu ke správné likvidaci odpadu s návodem, jak mohou občané přispět nejen
k lepšímu životnímu prostředí a pořádku ve městě, ale podílet se i na udržení ročního poplatku
za odpad na rozumné výši. Zvýšení počtu stanovišť tříděného odpadu a zavedení pytlového sběru
ostatních plastů, tetrapaků a kovových obalů přineslo v časové řadě zlepšené výsledky v třídění.
V souladu s legislativou ministerstva životního prostředí č. 321/2014 Sb. byl od dubna 2015 zaveden
mimo jiné i sběr biologicky rozložitelných odpadů a obalových kovů. Každé stanoviště na tříděný odpad
bylo doplněno minimálně jednou nádobou na bioodpad. Nádoby na bioodpad jsou sváženy pravidelně
každý týden stejně jako ostatní tříděný odpad. Svoz bioodpadu je prováděn svozovou společností.
Město Tanvald organizuje sběr kovových obalů i ve spolupráci s místními školami
a s vybranými podnikatelské subjekty. Ostatní nepotřebné kovové předměty z nemovitostí
a domácností mohou občané odevzdávat ve sběrně Kovošrotu nebo při organizovaných sběrových
akcích. Nádoby na sběr tříděného odpadu mohou v Tanvaldě využívat i místní podnikatelské subjekty.
Skládky se na území města nevyskytují. Svoz tříděného, netříděného a nebezpečného odpadu
je zajištěn ve spolupráci s firmou A.S.A. a je nákladovou položkou města. V oblasti metodiky sběru
a shromažďování tříděného odpadu (plasty, papír, sklo, PET lahve, kovy) město spolupracuje s firmou
EKO-KOM. Při sběru elektroodpadu město spolupracuje s firmami ELEKTROWIN a ASEKOL. Výnos
za tříděný odpad je příjmovou položkou v odpadovém hospodářství. Sběr nebezpečného odpadu
je organizován dvakrát za rok a zabezpečeným svozem technickými službami při nahodilém výskytu
nebo potřebě. V provozních výdajích je obsažen i náklad na údržbu kontejnerových stání, nákup
odpadkových košů, sáčků na psí exkrementy, další pomůcky a náklady TS na sběr odpadků z veřejných
prostranství. Z níže uvedeného finančního rozboru plyne, že náklady města na sběr, svoz
a shromažďování odpadů jsou o 2 215 391,- Kč vyšší než příjmy z tohoto titulu. I přes tuto skutečnost
je v Tanvaldě poplatek na jednoho poplatníka 500,- Kč a město jej chce ponechat ve prospěch
poplatníků i do budoucna.
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Odpadové hospodářství 2014
Výdaje
Netříděný komunální odpad celkem
z toho svoz netříděného odpadu firmou A.S.A.
z toho velkoobjemový odpad a odpad z města
Nebezpečný odpad
Provozní výdaje města na zabezpečení sběru
Tříděný odpad
Příjmy
Místní poplatek
Prodej pytlů na netříděný odpad
Odměny za tříděný odpad
Výdaje na netříděný komunální odpad na 1 poplatníka
Výdaje celkem na 1 poplatníka

Hodnota v Kč (zaokrouhleně)
5 696 280
4 223 950
3 742 132
481 818
17 153
248 762
1 206 416
3 480 889
2 995 582
2 950
482357
666
898

pozn. počet poplatníků v roce 2014 byl 6342

Systém odpadového hospodářství je ve městě propracovaný, efektivní a plně funkční.
Sběru a svozu komunálního odpadu, a především třídění odpadů, věnuje MěÚ Tanvald neustále
velkou pozornost. V třídění odpadů Tanvald dosahuje nadprůměrné výsledky.
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A.1.7. SPRÁVA MĚSTA

A.1.7.1. Městský úřad a kompetence města
Městský úřad Tanvald je úřadem obce s rozšířenou působností. Vedle výkonu veřejné správy
v samostatné působnosti pro město Tanvald vykonává veřejnou správu pro další obce ve správním
obvodu, který má více jak 21 000 obyvatel a rozlohu 190,6 km2. Správní obvod pověřeného úřadu
a úřadu obce s rozšířenou působností je v případě Tanvaldu stejný a je vymezen územím 10 obcí a měst
(Albrechtice v Jizerských horách, Desná, Harrachov, Jiřetín pod Bukovou, Kořenov, Plavy, Smržovka,
Tanvald, Velké Hamry, Zlatá Olešnice). Z uvedeného vyplývá, že Tanvald je obcí s úřadem II. a III. typu.
Ostatní města a obce ve správním obvodu ORP Tanvald jsou obcemi typu I.
Městský úřad v oblasti samostatné působnosti plní zejména úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo
města a rada města. Zastupitelstvo města má 21 členů a rada města má 7 členů. Zastupitelstvo města
zřídilo finanční výbor, kontrolní výbor a školský výbor. Rada města má zřízenu pouze komisi
pro občanské záležitosti.
V rámci výkonu přenesené a rozšířené působnosti vykonává MěÚ Tanvald činnosti, které mu stanoví
zvláštní zákony. Jedná se zejména o správní činnosti na úsecích evidence obyvatel, občanských
průkazů, cestovních dokladů, matrik, přestupků, regionálního rozvoje, památkové péče, stavebního
řízení, územního plánování, životního prostředí včetně vodoprávního úřadu, sociální práce, sociálně
právní ochrany dětí, dopravně správních agend jako jsou evidence řidičů a vše s tím související
a registrace silničních vozidel a zvláštních vozidel, silničního úřadu, živnostenského úřadu a krizového
řízení.
MěÚ se organizačně člení na 6 odborů a 2 oddělení. Město Tanvald má do MěÚ začleněna kulturní
a informační zařízení (kulturní kancelář, kino, knihovnu, infocentrum), dům s pečovatelskou službou
a středisko technických služeb.
Město Tanvald má celkem 109 zaměstnanců, z toho do MěÚ je zařazeno 100 zaměstnanců. Správní
činnosti a jejich přímou obsluhu provádí v přepočteném stavu 57 zaměstnanců zařazených do MěÚ,
středisko technických služeb má 14 kmenových zaměstnanců a dalších 21 zaměstnaných v rámci
veřejně prospěšných prací na základě dohod s úřadem práce, 8 zaměstnanců zařazených do MěÚ
pracuje v kulturním zařízení, městské knihovně, infocentru a v sociálních službách.
Organizační schéma je patrné z Přílohy č. 10 - Organizační schéma MěÚ Tanvald
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Počet zaměstnanců města Tanvald:
Název odboru/složky

Počet zaměstnanců

Odbor správní
Odbor ekonomický
Odbor dopravy
Odbor rozvoje a KV
Zařízení - středisko technické služby
Odbor stavební úřad a životní prostředí
Odbor sociální
Zařízení - dům s pečovatel. službou
Oddělení kancelář tajemníka
Oddělení kulturní kancelář
Zařízení - městské kino
Zařízení - městská knihovna
Zařízení - městské infocentrum

10
8
8
4
35
10
8
2
9
1
1
2
2

Z toho počet zam. na
dotovaných místech

21

Kancelář tajemníka a Kulturní kancelář jsou samostatná oddělení působící mimo rámec odborů. Každé
oddělení má svého vedoucího, který je podřízen tajemníkovi MěÚ. Do oddělení kancelář tajemníka je
začleněn obecní živnostenský úřad.
Rozpočet, hospodaření, dotace
Město Tanvald dlouhodobě hospodaří tak, aby při financování svých potřeb nebylo nuceno využívat
cizí zdroje. V posledních dvou letech byly celkové rozpočtované výdaje ve výši 120,96 resp. 153,05 mil.
Kč, přičemž kumulovaný schodek za tyto roky měl činit 58,42 mil. Kč. Skutečně dosažený schodek však
činil pouze 0,53 mil. Kč. Město Tanvald disponuje značnou sumou vysoce likvidních prostředků
shromážděných z přebytků hospodaření minulých let, díky čemuž si může dovolit zajistit financování
projektů podpořených státními či evropskými dotacemi z vlastních zdrojů. Město Tanvald je všeobecně
považováno za solidního a solventního partnera.
Jediným dlouhodobým závazkem je v současné době úvěr na výstavbu domu s pečovatelskou službou
z roku 2004. Celkový podíl závazků na rozpočtu činí pouhých 3,34 %. Dluh je v přepočtu na obyvatele
osmkrát nižší než u obdobně velkých měst a vykazuje setrvale klesající tendenci. Navíc město Tanvald
disponuje takovým objemem krátkodobého finančního majetku, ze kterého by mohlo dluh nejen ihned
splatit, ale ještě by mu velká část z něho zbyla. S nízkým dluhem koresponduje i velmi malý podíl cizích
zdrojů na majetku města, který je nižší než 2 %.
Město Tanvald je příjemcem mnoha dotací z veřejných rozpočtů. Celkový objem dotací v roce 2014
činil 9,15 mil. Kč. Z toho tvořily významnou část neinvestiční dotace na výkon agendy sociálně právní
ochrany dětí ve výši 1,7 mil. Kč, na personální náklady zaměstnanců veřejně prospěšných prací ve výši
3,1 mil. Kč a investiční dotace z OPŽP na zateplení školního objektu č. p. 589 ve výši 3,3 mil. Kč. Kromě
neinvestičních dotací určených na úhradu personálních a provozních nákladů město Tanvald v poslední
době uspělo se žádostmi o podporu velkých investičních projektů. Šlo zejména o projekty podpořené
z ROP Severovýchod „Terminál dopravy Tanvald – Šumburk nad Desnou“, „Výstavba hasičské zbrojnice
SDH Tanvald Šumburk“ a „Rekonstrukce cyklotrasy 3025 v úseku Tanvald – Smržovka“. Výše podpory
činila na terminál dopravy 42,4 mil. Kč, na hasičskou zbrojnici 15,3 mil. Kč a na cyklotrasu 7,1 mil. Kč.
Hodnota majetku města Tanvald je ve výkaze rozvaha k 31. 12. 2014 vyčíslena na 867,8
mil. Kč. Z významných položek jmenujme zejména stavby za 554,4 mil. Kč, dlouhodobý hmotný majetek
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(stroje, přístroje, zařízení, dopravní prostředky) za 54 mil. Kč, pozemky za 21 mil. Kč, majetkové účasti
za 95,2 mil. Kč, akcie za 47 mil. Kč, krátkodobý finanční majetek za 52,3 mil. Kč.
Souhrnný přehled majetku – rok 2014

Stavby

Ostatní nemovitosti (tis. Kč):

Pozemky

Nemovitosti (tis. Kč):

bytové domy (č.p. 135, 595, 596, nízkoprahové centrum, penzion pro
důchodce, Dům s pečovatelskou službou
bytové jednotky
budovy pro služby obyvatelstvu
jiné nebytové domy
komunikace a veřejné osvětlení
inženýrské sítě
ostatní stavby
celkem
lesní (1.599.759 m2)
orná půda, zahrady, trvalé travní porosty, vodní plochy
zastavěné plochy
ostatní
celkem
informační centrum
Krkonošská 350 - odbor sociální a dopravy, středisko lékařů, ÚP, FÚ,
knihovna
kino Jas Járy Cimrmana
budovy základních škol, mateřské školy, gymnázia, ZUŠ, DDM
požární zbrojnice
autokemp
sportovní hala
radnice
dům obchodu a služeb
Protifaš. bojovníků 183 - nebytové prostory
Do společnosti TABYS, s.r.o. město vložilo majetek v hodnotě 46.907.000 Kč.

79 966
10 343
285 271
10 203
110 310
6 936
51 386
554 415
6 412
5 675
3 040
5 792
20 919
963
25 822
16 391
166 732
17 231
13 080
28 242
6 534
5 838
372

A.1.7.2. iRatingová hodnocení města Tanvald
Město Tanvald v ratingovém hodnocení za rok 2013 dosáhlo CERTIFIKÁT „B+“ a za rok 2014 vysokou
úroveň hospodaření obhájilo a obdrželo znovu CERTIFIKÁT „B+“. Město Tanvald za rok 2014 opět
převýšilo rámec srovnatelných měst a obcí a prokázalo velmi dobrou finanční stabilitu. Město Tanvald
dosáhlo i v roce 2014 velmi dobrých hospodářských výsledků. Okolní prostředí a ekonomické podmínky
regionu dávají městu velmi dobré předpoklady dalšího rozvoje.
Finanční stránka hospodaření města je dlouhodobě příkladná.
Pozn. Ratingový stupeň B+ je druhým nejvyšším stupněm hodnocení a představuje následující skutečnost: Téměř bez rizika posuzovaná obec převyšuje rámec srovnatelných subjektů. Ekonomické ukazatele prokazují vynikající finanční stabilitu,
která není výrazně ovlivněna okolním prostředím a horšími ekonomickými podmínkami regionu.
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Město Tanvald má zřízeny tyto příspěvkové organizace:
o

Masarykova základní škola a Obchodní akademii Tanvald, Školní 416, příspěvková organizace

platy

8 913 130

Rok 2015 (Kč)
(plán)
8 646 192

ONIV

297 313

315 658

3 391 700

3 345 000

0

0

Hospodaření Základní školy a Obchodní akademie Tanvald
Financování z rozpočtu
Krajského úřadu
Libereckého kraje
Financování z rozpočtu
města Tanvald (zřizovatele)

Fondy – stav k 31.12.2014:

o

provozní příspěvek
investice
fond odměn
fond rezervní
fond investic
FKSP

0
163 835
85 080
14 135

Základní škola Tanvald, Sportovní 576, příspěvková organizace

platy

9 013 269

Rok 2015 (Kč)
(plán)
8 858 239

ONIV
provozní příspěvek

400 158
5 484 470

390 590
5 246 820

investice

140 000

100 000

fond odměn
fond rezervní
fond investic
FKSP

1 968
550 559
309 803
7 813

Hospodaření Základní školy Sportovní
Financování z rozpočtu
Krajského úřadu
Libereckého kraje
Financování z rozpočtu
města Tanvald (zřizovatele)

Fondy – stav k 31.12.2014

o

Rok 2014 (Kč)

Rok 2014 (Kč)

Mateřská škola Tanvald, U Školky 579, příspěvková organizace

platy

5 541 956

Rok 2015 (Kč)
(plán)
5 581 698

ONIV
provozní příspěvek

101 071
1 566 300

63 434
1 649 160

90 000

153 930

Hospodaření Mateřské školy Tanvald, příspěvkové organizace
Financování z rozpočtu
Krajského úřadu
Libereckého kraje
Financování z rozpočtu
města Tanvald (zřizovatele)

Fondy – stav k 31.12.2014

investice
fond odměn
fond rezervní
fond investic
FKSP
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Rok 2014 (Kč)

0
35 293
397 815
5 227
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o

Základní umělecká škola Tanvald, Nemocniční 339, příspěvková organizace

Hospodaření Základní umělecké školy Tanvald, příspěvkové
organizace
Financování z rozpočtu
platy
Krajského úřadu
ONIV
Libereckého kraje
provozní příspěvek
Financování z rozpočtu
města Tanvald (zřizovatele) investice

Fondy – stav k 31.12.2014

o

Rok 2014 (Kč)
4 637 636

Rok 2015 (Kč)
(plán)
4 937 129

5 229
95 670

2 628
103 000

0

0

fond odměn
fond rezervní
fond investic
FKSP

0
163 591
141 023
35 048

Dům dětí a mládeže Tanvald, Protifašistických bojovníků 336, příspěvková organizace

Hospodaření Domu dětí a mládeže Tanvald, příspěvkové
organizace
Financování z rozpočtu
platy
Krajského úřadu
ONIV
Libereckého kraje
provozní příspěvek
Financování z rozpočtu
města Tanvald (zřizovatele) investice

Fondy – stav k 31.12.2014

Rok 2014 (Kč)
1 423 624

Rok 2015 (Kč)
(plán)
1 378 738

93 100
447 800

113 500
450 000

0

0

fond odměn
fond rezervní
fond investic
FKSP

30 000
111 901
137 515
12 465

Město Tanvald založilo nebo má podíl:
•

založilo a vlastní 100% podíl (je jediným společníkem) v TABYS s.r.o.

Hospodaření Tanvaldské bytové společnosti
TABYS s.r.o.
roční úhrn čistého obratu
výsledek hospodaření – zisk
průměrný počet zaměstnanců
investice celkem
•

Rok 2013 (Kč)

Rok 2014 (Kč)

12 629 000
1 967 000
7
2 739 556

13 093 000
620 000
7
0

Rok 2013 (Kč)
26 800 000
1 058 000
11
2 425 062

Rok 2014 (Kč)
31 752 000
3 473 000
10
3 477 612

má 51% podíl v Teplárenství Tanvald s.r.o.

Hospodaření Teplárenství Tanvald s.r.o
roční úhrn čistého obratu
výsledek hospodaření – zisk
průměrný počet zaměstnanců
investice celkem
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•

má 34% podíl v Nemocnici Tanvald s.r.o.

Hospodaření Nemocnice Tanvald s.r.o.
roční úhrn čistého obratu
výsledek hospodaření – zisk
průměrný počet zaměstnanců
investice celkem

Rok 2013 (Kč)
141 043 000
10 266 000
217
20 796 000

Hospodaření a majetek města
Základní statistická data o městě (rok 2014)

Rok 2014 (Kč)
144 118 000
11 574 000
213
4 167 000

Hodnota

daňové příjmy
nedaňové příjmy
kapitálové příjmy
vlastní příjmy celkem
přijaté dotace
z toho neinvestiční dotace
z toho investiční dotace
příjmy celkem
běžné výdaje
kapitálové výdaje
výdaje celkem
saldo příjmů a výdajů

jednotka

79 659
18 836
1 589
100 084
26 126
22 861
3 265
126 210
113 173
23 040
136 213
-10 003

[tis. Kč]
[tis. Kč]
[tis. Kč]
[tis. Kč]
[tis. Kč]
[tis. Kč]
[tis. Kč]
[tis. Kč]
[tis. Kč]
[tis. Kč]
[tis. Kč]
[tis. Kč]

Výdajová stránka rozpočtu města v časové řadě
Rok/ hodnota v tis. Kč
materiál na opravy MK
opravy MK dodavatelsky + chodníky
lávky, mosty
MK (místní komunikace) celkem
technické služby města Tanvald - provádí opravy a
údržbu komunálního majetku včetně MK
výstavba hasičské zbrojnice
údržba bytového fondu ve vlastnictví města ve správě
TABYS, s.r.o.
údržba a rozvoj majetku svěřeného příspěvkovým
organizacím města
plynofikace Horní Tanvald
terminál dopravy
rekonstrukce plynových kotelen v objektech města
modernizace kina - ozvučení, scénické osvětlení
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2010
557
1 200
0
1 757

2011
424
2 000
260
2 684

2012
593
117
200
910

2013
2014
645
546
2 300 17 308
2 012
729
4 957 18 583

10 042 11 656 10 675 13 209 12 102
12 876
3 159
5 979

2 799

3 138

3 347

4 268

1 654 1 384
2 455
20 453 39 413

966

9 587

2 236

4 629
2 266
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VÝZNAMNÉ INVESTIČNÍ UDÁLOSTI MĚSTA TANVALD OD ROKU 2010 DO ROKU 2014
ROK 2010 Město hospodařilo s přebytkovým rozpočtem.
Rozpočtové příjmy celkem 205 983 tis. Kč
Rozpočtové výdaje celkem 192 212 tis. Kč

V roce 2010 provedlo město následující investice:
Název projektu – investice
výstavba hasičské zbrojnice
pořízení automobilů pro potřeby MěÚ
zateplení objektu MŠ Radniční 540
rekonstrukci části ulice Vnitřní

Celkové náklady na
investici (tis. Kč)
12 648
886
4 946
1 000

ROK 2011 Město hospodařilo se schodkovým rozpočtem.
Rozpočtové příjmy celkem 193 764 tis. Kč
Rozpočtové výdaje celkem 201 247 tis. Kč

V roce 2011 provedlo město následující investice:
Název projektu – investice
plynofikace Horního Tanvaldu, III. etapa
plynofikace objektů čp. 238 a 331, Horní Tanvald
pořízení nakladače pro technické služby
terminál dopravy Tanvald – Šumburk nad Desnou

Celkové náklady na
investici (tis. Kč)
2 455
1 300
2 173
20 454

ROK 2012 Město hospodařilo s přebytkovým rozpočtem.
Rozpočtové příjmy celkem 158 971 tis. Kč
Rozpočtové výdaje celkem 143 909 tis. Kč

V roce 2012 provedlo město následující investice:
Název projektu – investice
terminál dopravy Tanvald – Šumburk nad Desnou
rekonstrukce válečných hrobů

Celkové náklady na
investici (tis. Kč)
38 671
896

ROK 2013 Město hospodařilo s přebytkovým rozpočtem.
Rozpočtové příjmy celkem 117 856 tis. Kč
Rozpočtové výdaje celkem 108 381 tis. Kč

V roce 2013 provedlo město následující investice:
Název projektu – investice
vybavení zubní ordinace
rekonstrukce lávky v části Popelnice
rozšíření parkoviště na sídlišti Výšina
pořízení traktoru pro technické služby
rekonstrukce plynových kotelen v objektech města
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Celkové náklady na
investici (tis. Kč)
1 181
1 374
878
1 186
2 236
65

ROK 2014 Město hospodařilo se schodkovým rozpočtem.
Rozpočtové příjmy celkem 126 210 tis. Kč
Rozpočtové výdaje celkem 136 213 tis. Kč.

V roce 2014 provedlo město následující investiční akce:
Název projektu – investice
rekonstrukce plynových kotelen v objektech města
rekonstrukce strojovny, osvětlení a ozvučení kina
rekonstrukce dětských hřišť
zateplení objektu čp. 576
zateplení objektu čp. 589
pořízení nákladního auta – sklápěčky pro technické služby

Celkové náklady na
investici (tis. Kč)
4 629
2 266
2 335
1 460
6 040
1 270

A.1.7.3. Bezpečnost
BEZPEČNOSTÍ SITUACE VE MĚSTĚ
Bezpečnostní situace ve městě vychází z Koncepce prevence kriminality města Tanvaldu na období
2015 až 2018.
Město Tanvald patří k městům v Libereckém kraji, kde se koncentruje větší počet sociálně vyloučených
osob. K této situaci přispívá i vysoká nezaměstnanost a s tím spojená nižší životní úroveň obyvatelstva.
Koncentrace těchto osob samozřejmě přináší problémy a nevraživost mezi občany Tanvaldu. Převažuje
zde drobná kriminalita, zejména pak krádeže v obchodech, vykrádání chalup
a bytů. Bohužel se zde vyskytla i loupežná přepadení s ublížením na zdraví. K nejvážnějšímu konfliktu
došlo v roce 2012, kdy došlo k napadení starého muže, který při sebeobraně postřelil dvojici romských
mladíků, z nichž jeden svým zraněním podlehl. Krádeže motorových vozidel, které byly
v minulých letech velmi časté, se instalací MKDS (městský kamerový dohlížecí systém) v Tanvaldu,
Desné, Kořenově a Smržovce podařilo částečně snížit, ovšem systém by bylo dobré rozšířit
a zmodernizovat tak, aby jej mohla plně využívat městská policie po vybudování nové služebny.
Pro cílovou skupinu osob ohrožených sociálním vyloučením pracují v Tanvaldu tři neziskové organizace.
Občanské sdružení D.R.A.K má nyní sídlo na Výšině v Tanvaldu a orientuje se převážně na rodiny
s postiženými dětmi. Mateřské a dětské centrum Maják nabízí rodinám s malými dětmi pohybové,
tvořivé a vzdělávací prvky, programy zaměřené na uživatele návykových látek ve městě zajišťuje
občanské sdružení Most k naději dojíždějící z Liberce.

Statistika kriminality za roky 2013 a 2014
Kriminalita (přečiny a zločiny)
2013
2014
Změna v %

Celkem
209
220
+ 5,26

Násilná
17
32
+ 88,23

Mravnostní
2
4
+ 100,00

Majetková
108
126
+ 16,66

Pachatelé
2013
2014
Změna v %

Věk 0-14
2
3
+ 50,00

Věk 15-17
4
7
+ 75,00

Věk 18 a více
94
105
+ 11,70

Recidivisté
4
5
+ 25,00
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Oběti
2013
2014
Změna v %

Děti 0 – 8 let
34
26
-23,52

Ženy
55
75
+ 36,36

Osoby starší 65 let
28
21
-25,00

V meziročním porovnání došlo k nárůstu kriminality, snížil se počet obětí z řad dětí 0 – 8 let a osob
starších 65 let.
Přestupky evidované Městskou policií Tanvald
Druh

Počet obyvatel
2014

Celkem

6 478

Přestupky
Index na 10 tis.
absolutní počet
obyvatel
Změna 2013
2014
Změna 2013
2014
Změna Změna
13-14
2013201314
14
(index)
0
99
133
+ 34
152,5 204,8 + 52,3 + 34,3

Přestupky evidované Policií ČR
Druh

Počet obyvatel
2014

Celkem

6 478

Přestupky absolutní
Index na 10 tis.
počet
obyvatel
Změna 2013 2014
Změna 2013 2014 Změna
13-14
13-14
13-14
(index)
0
232
235
+3
358
363
+5

Změna
13-14
(%)
+1,3

Přestupky předané MěÚ Tanvald
Druh

Počet obyvatel
2014

Celkem

6 478

Přestupky
Index na 10 tis.
absolutní počet
obyvatel
Změna 2013 2014
Změna 2013 2014 Změna
20132013201314
14
14
(index)
0
230
260
+ 30
354,2 400,4 + 46,2

Změna
201314 (%)
+ 13,4

Město Tanvald se snaží oblast prevence kriminality řešit systémovými kroky. Je nutné se prioritně
zabývat společenskou integrací znevýhodněných a problémových skupin obyvatel, skupin, které
se skladbou trestné činnosti souvisejí (sociálně slabé, nepřizpůsobivé rodiny, rodiny v evidenci OPD,
recidivisté, Romové, ale i drogově závislí, apod.) a jejichž podíl by se na zhoršování pocitu bezpečí
obyvatel a nárůstu kriminality mohl do budoucnosti neustále zvyšovat.
Plánované projekty zahrnuté do Koncepce kriminality města Tanvaldu na roky 2015 až 2018 :
Projekt č. 1
Projekt č. 2
Projekt č. 3
Projekt č. 4

Profesní příprava
Asistenti kriminality
Volnočasové prvky
Modernizace MKDS

Strategický plán rozvoje města Tanvald (2016-2026)

celkem (Kč)
46 000
588 400
360 000
150 000

požadovaná dotace (Kč)
40 000
500 000
300 000
120 000
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Zjištěné výstupy ze všech dílčích projektů a poznatky PČR, MP, APK, OSS a zástupců města budou
využity k plánování činnosti městské policie, k práci s mládeží a k dalším preventivním projektům.
V roce 2015 byly Ministerstvem vnitra ČR poskytnuty finanční prostředky na projekty č. 1 a 2.

MĚSTSKÁ POLICIE
Město Tanvald má zřízenu městskou policii. Působení a činnost městské policie vychází ze zákona
o obecní policii. Městská policie Tanvald má 10 zaměstnanců, z toho 4 strážníky a 6 asistentů prevence
kriminality. Asistenti prevence kriminality jsou dotováni z projektu ministerstva vnitra
a úřadu práce. Městská policie je orgánem města a není organizačně součástí městského úřadu.
Městská policie Tanvald má statut, který řeší její fungování, organizační záležitosti, výstroj a výzbroj.
V současné době město pro městskou policii zřizuje novou služebnu v centru města. Městská policie
tak získá lepší zázemí a bude umístěna v nejfrekventovanější lokalitě.
Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku na katastru města a plní další úkoly,
pokud tak stanoví zákon o obecní policii nebo zvláštní zákon, a to zejména:
• přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
• dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
• dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
• provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci
• podílí se na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
• podílí se na prevenci kriminality v obci
• odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce
• poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní
policii
• podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností
a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení
Každý má právo obracet se na strážníka městské policie se žádostí o pomoc, strážníci jsou povinni
v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout.
Při plnění svých úkolů spolupracuje městská policie s Policií České republiky.
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Na území města se nachází Obvodní oddělení Policie České republiky Tanvald pro spádové území
Tanvald, Velké Hamry, Bohdalovice, Velké Hamry II, Plavy, Haratice, Zlatá Olešnice, Lhotka, Návarov,
Stanový, Desná I, Desná II, Desná III.
Rizika živelních pohrom pro město jsou zpracována v Krizovém a v Havarijním plánu Libereckého kraje.
V oblastech nad Tanvaldem se nacházejí dvě vodní díla, Josefův Důl a Souš. Obě vodní díla jsou po
rekonstrukci, veškeré kontrolní a bezpečnostní prvky jsou funkční. Riziko zvláštní povodně je
u obou vodních děl zanedbatelné. K běžné povodni, zvýšení hladin zejména na Kamenici a Desné
dochází v Tanvaldě dvakrát až třikrát ročně s rychlým náběhem průtoku i jeho rychlým poklesem, a to
většinou bez následných škod. K povodním dochází zpravidla při srážkách vyšších než 50 mm
za 24 hodin. Riziko lesních požárů je vzhledem ke klimatickým podmínkám nízké. Riziko větrných
kalamit s následnými škodami na lesních porostech a vedení elektrické energie není vyloučeno.
K předcházení škod při živelních pohromách má město Tanvald vypracován systém hlásné
a předpovědní služby, který je aktivován při prvním varování před nebezpečím. Pro prevenci a řešení
krizových situací je ustavena bezpečnostní rada města a krizový štáb. Obecné informace k ochraně
obyvatelstva a jejich majetku město podává na webových stránkách a v měsíčníku Tanvaldský
zpravodaj.
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INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM VE MĚSTĚ
Ve městě jsou dislokováni profesionální hasiči, „HZS Libereckého kraje, ÚO Jablonec nad Nisou, stanice
Tanvald“, kteří sídlí v nové, po všech stránkách moderně vybavené budově v ulici Protifašistických
bojovníků. Stanice má svému významu odpovídající zásahovou techniku a zázemí s moderní
technologií. Profesionální hasiči ze stanice Tanvald mají stanovenu zásahovou oblast požárním
poplachovým plánem a plánem plošného pokrytí. Tato oblast zahrnuje následující obce
a města: Albrechtice v Jizerských horách, Desná, Držkov, Harrachov, Jílové u Držkova, Jiřetín pod
Bukovou, Josefův Důl, Kořenov, Plavy, Sklenařice, Smržovka, Tanvald, Velké Hamry, Zásada, Zlatá
Olešnice.
Současně byla v sousedství této stanice vybudována, částečně z dotace z evropských fondů, hasičská
stanice Sboru dobrovolných hasičů Tanvald-Šumburk nad Desnou. Zde působí jednotka sboru
dobrovolných hasičů vyššího stupně JPO III. Sousedství obou stanic je výhodným řešením
pro koordinaci činnosti profesionálních a dobrovolných hasičů.
Jednotka požární ochrany dobrovolných hasičů Šumburk nad Desnou má špičkovou výbavu
pro hašení požárů, likvidaci následků havárií a likvidaci následků větrných kalamit, dále výkonné
čerpadlo vhodné pro zásahy při povodních, vozidlo CAS, Mercedes Unimog vhodné do terénu. Počet
členů výjezdové jednotky se v dlouhodobém horizontu pohybuje nad hranicí 20 a postupně se daří
nahrazovat starší členy mladšími. Staří zkušení hasiči obsluhují techniku a většina z nich má oprávnění
řídit vozidlo CAS. Pro zásah při požáru jsou všichni zasahující vybaveni zásahovými obleky a dýchacími
přístroji. Dále má jednotka k dispozici pohotovostní vozidlo.
Vedle Sboru dobrovolných hasičů Tanvald-Šumburk nad Desnou působí v Tanvaldě ještě Sbor
dobrovolných hasičů Horní Tanvald, u něhož je zřízena jednotka JPO V.
Sbor Horní Tanvald sídlí v pronajatých prostorách, výbava odpovídá stupni zařazení jednotky, má
k dispozici CAS staršího typu. Zasahuje spíše při povodních vzhledem ke kvalitní čerpací technice. Počet
členů výjezdové jednotky se pohybuje kolem 15.
Oba sbory dobrovolných hasičů mají velmi kvalitně propracovaný systém výchovy mládeže.
A.1.7.4. Vnější vztahy a vazby obce
Členství města v organizacích a sdruženích
Město je členem Euroregionu NISA, Mikroregionu Tanvaldsko, Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu
Libereckého kraje, Místní akční skupiny Tanvaldsko (MAS), Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory
Partnerské a spolupracující obce
Město Tanvald má od roku 1993 partnerské vztahy s městem Wittichenau v SRN (spolková země
Sasko), od roku 1993 spolupracuje a má partnerské vztahy s obcí Burbach v SRN (spolková země Severní
Porýní-Vestfálsko) a od roku 2010 spolupracuje s městem Lubomierz v polském příhraničí.

Burbach

Wittichenau
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A.1.8. SOUHRNNÉ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MĚSTA TANVALD
V rámci zpracování analytické části Strategického plánu rozvoje města TANVALD bylo zorganizováno
dotazníkové šetření mezi veřejností, spolky a podnikateli. Dotazníkového šetření se zúčastnil poměrně
malý počet respondentů města, avšak některé názory byly pro programový výbor inspirující a souhrnné
výstupy jsou zde uvedeny v níže uvedených tabulkách.
Celkem bylo přijato a vyhodnoceno 134 dotazníků - 114 od veřejnosti, 16 od spolků a 4
od podnikatelů.
Detailní vyhodnocení dotazníkového šetření obsahuje Příloha č. 11 – Dotazníkové šetření vyhodnocení.

Otázka
1. Jak se Vám ve městě žije?
2. Co se Vám na Vašem městě
nejvíce líbí?
3. Co se Vám na Vašem městě
nelíbí?

4. Jaké služby Vám ve městě nejvíce
chybí?

5. Pokuste se zhodnotit město z
hlediska uvedených podmínek :

Veřejnost
Převažující (nebo opakující se) odpovědi
spíše dobře
blízkost přírody, dobrá dopravní dostupnost, příznivé životní
prostředí
nedostatek pracovních příležitostí, špatné vztahy mezi lidmi,
nezájem lidí o město
jiné: romská otázka, bezpečnost ve městě, psí exkrementy,
vzhled města
Knihkupectví, hobbymarket, kvalitnější obchody s oblečením,
2x stavebniny, zeleninové trhy, nákupní centrum se
zaměřením na různé potřeby. Větší rozmanitost obchodů.
Benzinová pumpa, market pro dům a zahradu (jako je OBI,
Baumax…), který by měl otevřeno i o víkendu, další banka, v
blízkosti řeznictví a pekárna.; malé obchody – knihkupectví,
drobné dárky; prodejna knih, stálá tržnice s kvalitním zbožím
především místní produkce, včetně čerstvého ovoce
a zeleniny českého původu; žádné; rychlé zdravé občerstvení
- salát bar, restaurace, kavárny, rychlé občerstvení ve středu
města a těch stávajících nedostatečná reklama, lepší
restaurace, restaurace, kde dobře vaří, nekuřácká hospoda,
kvalitní restaurace; odpolední posezení s hudbou a tancem
pro střední a starší generaci abych nemusela toto vyhledávat
v Jablonci nad Nisou. 3 hodiny by nikoho nezabilo, kulturní
akce během roku, kulturně společenské zařízení vč. KS akcí
kvalitní vzdělávací programy pro dospělé a seniory, hudební
kluby, mít kde kulturně posedět, setkat se s přáteli, zatančit si.
Kino; chybí mi tady kožní doktorka, zubař. Ale to je asi
celorepublikový problém. Fyzioterapeut, na rehabilitaci u
toho, který je dobrý se čeká 3 měsíce, odborní lékaři a kvalitní
nemocnice, nízká funkčnost tanvaldské nemocnice.
Bydlení- spíše spokojen
Školství -spíše spokojen
Zdravotnictví - spíše spokojen
Veřejná doprava - spíše spokojen
Kultura a společenský život- spíše spokojen
Sportovní vyžití - spíše spokojen

Strategický plán rozvoje města Tanvald (2016-2026)

70

Životní prostředí - spíše spokojen
Péče města o své prostředí - spíše spokojen
Podmínky pro podnikání- spíše nespokojen
Rozvoj města - spíše spokojen
Informovanost o dění ve městě- spíše spokojen
ne moc dobré

6. Mezilidské vztahy ve městě
považujete za :
7. Myslíte si, že obyvatelé města spíše ano
mají dostatek příležitostí ke
vzájemným
společenským
kontaktům?
8. Informace o dění ve městě www stránky města - pravidelně
sleduji a zdrojem jsou pro mě
Tanvaldský zpravodaj
– občas (elektronická forma)
– občas (papírová forma)
úřední deska
− příležitostně (elektronická forma)
− vůbec (papírová forma)
osobní jednání na MÚ – vůbec
jiný zdroj informací – ostatní občané
9. Jste ochoten/ochotna udělat spíše ano
něco pro rozvoj svého města?
Pokud ano, jak se můžete zapojit?
jak bude třeba
10. V jaké oblasti by se podle Vás podpora tvorby pracovních příležitostí; turistický ruch,
mělo město dále rozvíjet?
vybudování regionálního muzea; sportovního vyžití pro děti a
mládež/kvalitní víceúčelové hřiště, sportovní areál přístupný
pro veřejnost; oprava hřiště u MěÚ.; na Šumburku je sice
vybudované multifunkční hřiště, na kterém se schází převážně
romské
děti
a
dospělí
a podobné je to i v parku. Proto tam ostatní děti nechodí a
rodiče je tam nechtějí pouštět.; posílení městské policie;
kulturní vyžití; záchrana přírody
11. Představte si, že můžete podpora tvorby pracovních míst,
rozhodnout o využití finančních podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit,
prostředků, se kterými hospodaří rekonstrukce místních komunikací okolí domu 552, více
město.
parkovacích míst
Na co byste je přednostně využil/a?
Vaše další náměty, připomínky nedostatek laviček, dráha na kolečkové brusle, chybí
komentáře
prodloužení kanalizace nad hřbitovem, zastávka skibusu
v Tanvaldě, problém Romové, www stránky diskuzní fórum,
organizace dražby elektřiny, péče o zeleň výsadba stromů,
úprava lesíka pod Obch. akademií, připomínky k cyklostezkám
a běžeckým tratím, zajistit anketu pro konkrétní návrhy,
připomínky
k informacím pro cestující na terminálu autobusové dopravy,
připomínky k technickým službám – údržba na sídlišti,
pochvala TS za úklid ve městě, připomínky k programu kina,
opakovaná připomínka - řešit problematiku Romů, více
veřejných akcí ZUŠ, pochvala za zimní údržbu, MP, KPOZ,
připomínky sběru ke se sběru a třídění odpadu, Parkování, ne
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novým
lyž. vlekům, připomínky bezpečnosti na sídlišti,
Spolky
Otázka
Převažující (nebo opakující se) odpovědi
3. Hlavní uskutečňované aktivity podpora sportu lidí s handicapem bez omezení druhu a stupně
(pozn. výčet udělán namátkou, handicapu a bez věkového omezením.; zahrádkaření;
spolky mají široký záběr činností)
turistika, tábornictví, praktické dovednosti-např. orientace,
zacházení s mapou, stavby stanů, zakl. ohně; společenský
taneční večer, poskytování sociálních služeb, údržba a provoz
freeriderové trati BOBOVKA; setkávání rodin s malými dětmi,
zpravidla matky na RD, za účelem eliminace izolace těchto
rodin, zlepšení komunikace v rodinách, rozvoj rodičovských
kompetencí (vzájemně sdílené aktivity), pomoc s
handicapovanými dětmi; lyžování; tenis; ochrana přírody;
udržování toků řek Kamenice a Desné
4. Jaké jsou ve městě podmínky pro velmi dobré, dobré
činnost Vaší organizace?
5. Jak hodnotíte spolupráci s na dobré úrovni, velmi dobrá
městem?
6. Co očekáváte od města pro finanční podpora, dobrá spolupráce
podporu Vaší činnosti?
7. Co v současnosti ve městě pro zřízení např. domu s chráněným bydlením, pro osoby se
Vaše fungování a rozvoj Vaší zdravotním postižením; cyklostezky; koordinaci soc. služeb a
činnosti nejvíce postrádáte?
zapojení komunit; propagace trati BOBOVKA; finanční zdroje;
9místný dopr. prostředek;
8. Jaké investiční či neinvestiční získání
finanční
podpory
nějakých
fondů
akce by mělo město v nejbližší době a ministerstva a vybudování domu s chráněným bydlením;
z hlediska podpory Vaší činnosti singl
trek
kolem
Špičáku,
nástupy
uskutečnit?
na stávající cyklostezky…; zpevnění přístupových cest na
osadu;
zateplení
a výměna
oken
v pronajatých prostorech, bezbariérová úprava WC, kuchyně
a přilehlých prostor; vybudování poznávacího okruhu pod
Špičákem; výstavba klubovny- jednání o prodeji pozemků;
opravy a údržba SH a venkovních sportovišť; trať Bobovka v
propagačních materiálech; finanční podpora; ochranu revíru;
rekonstrukce městského stadionu; výměna oken v malé
tělocvičně.
9. Co můžete obci nabídnout?
využití
prostor
tělocvičného
sálu,
pomoc
při údržbě a drobných opravách tur. značek; zkrášlení jinak
fádní louky nad nemocnicí; reprezentaci na úrovni kraje a
republiky; poskytování sociálních služeb; rozvoj cyklistiky…;
turistický ruch; podporu kvalitní a zdravě fungující rodiny a
občanské
společnosti…;
pro veřejnost = provoz+úprava běžeckých lyžařských stop,
sjezdového areálu, minigolfového areálu; …spolupráci
s městem/masopustní průvod, rozsvěcení vánočního
stromku,
Vánoční
svařák
….;
4 tenisové dvorce pro rekreační hraní;….; kvalifikovanou
spolupráci
v
ochraně
přírody
a péči o okolí města.; zapojit mladou generaci
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10. Realizujete v rámci své činnosti
přeshraniční spolupráci? Pokud
ano, s kým?
11. Jaké akce plánujete v letech
2015 - 2020?

Vaše další náměty, připomínky
komentáře:

do zajímavého sportu – bojového umění…; podílet se na
výchově dětí v našem rybářském kroužku.
Německo, Slovensko, Polsko, Rakousko

spoluúčast Cesta lesem pohádek Maják; společenský taneční
večer; Dobývání severní točny; posezení na osadě u táboráku
s uzeninou z udírny, tombolou a muzikou; KP mládeže;
program s NNO ASSISTA – Rakousko – inovace sociálních
služeb; ,,BOBOVKA CUP,,; projekt Maják pro rodinu; pohár
běžec Tanvaldu; masopustní průvody; revitalizace areálu TKII. etapa; závody KBU Tanvald; stavba garáže
zájem
o
kompostéry,
dobrá
spolupráce
a poznání s novými lidmi iniciovat spolupráci obcí v soc.
oblasti, propagační klip tenisového revitalizovaného areálu,
účast
na
akcích
DMM
za
myslivecký
spolek,
práce
s mládeží
a poděkovaní za podporu

Podnikatelé
Otázka
Převažující (nebo opakující se) odpovědi
2. Jak dlouho podnik ve městě Rozmezí 3-19 let
působí (odkdy, počet let):
3. Zaměření činnosti/výroby:
prodej, výroba tepla a el. energie, oživení areálu bývalé Seby,
instalace bezpečných um. povrchů na dětská hřiště a
sportoviště
4. Celkový počet zaměstnanců a rostoucí
trend
přijímání
nových
zaměstnanců
jeho vývoj
od roku 2013 u poloviny respondentů, u druhé poloviny
respondentů je počet zaměstnanců stabilní od roku 2010
Jaké množství Vašich zaměstnanců celkově cca 33 %
je obyvateli města:
5. Jaké jsou Vaše plány na rozšíření v rámci stávající činnosti - ano
nejbližších 5 let?
rozšíření do jiné činnosti – ano, ne
rozšíření působnosti firmy mimo město - ano, ne
rekonstruovat současné objekty či zařízení - ano
zahájit výstavbu nových objektů či zařízení - ano
koupit další nemovitost - ano
pronajmout další nemovitost - ne
přemístit firmu mimo město - ne
odprodat nepotřebné nemovitosti - ne
6. Předpokládáte, že budete v 2 - ano, 1 - ne, 1 - nedovedu posoudit
budoucnosti
nabírat
nové
zaměstnance?
7. Co pokládáte za největší nedostatek kvalifikovaných pracovníků, špatná dopravní
překážky rozvoje Vašeho podniku? infrastruktura, administrativní bariéry, špatné napojení na
technickou infrastrukturu
8. Můžete nabídnout zájemcům 2 - ano (garážová stání, skladovací plochy… )
volné plochy a objekty v areálu 2 - ne
podniku?(jaké?)

Strategický plán rozvoje města Tanvald (2016-2026)

73

9. Je pro Váš podnik důležitá nebo
zajímavá spolupráce s městem?
Pokud ANO, co očekáváte od
města, příp. co v současnosti
nejvíce postrádáte

Pokud ANO, co
nabídnout městu?

můžete

Vy

10. Jaké investiční či neinvestiční
akce by mělo město v nejbližší době
z
hlediska
rozvoje
Vašeho
podnikání uskutečnit?

11. Jaké investiční či neinvestiční
akce z hlediska rozvoje Vašeho
podnikaní chystáte uskutečnit s
využitím dotačních programů?
Vaše další náměty, připomínky
komentáře

4 - ano, 0 - ne
zajištění bezpečnosti a pořádku v okolí; začlenění našich
záměrů do strategického rámce města; Od města očekáváme
možnost
konzultací
a koordinace záměrů týkajících se života města. Domníváme
se, že aktivity společnosti Entergeo mohou být pro občany
města přínosné o to více, pokud budou koordinovány se
záměry města. Proto podporujeme např. projekt posouzení
potenciálu náměstí v okolí dnešního parkoviště; koncept
rozvoje sportovišť a dětských hřišť; podpora při shánění
kvalifikovaných pracovníků.
pracovní oděvy pro TS; zapojení se do kulturních akcí;
Dodávku TE a EE, rozšíření infrastruktury města o občanskou
vybavenost - relax centrum; aktivity společnosti Entergeo
směřují k oživení areálu bývalé Seby Tanvald; městu pomůže
jakékoliv vylepšení dnešního neuspokojivého stavu, kdy podél
páteřní komunikace stojí chátrající ruina; zrekonstruované
objekty umožní vznik nových provozů a tím i pracovních míst
pro místní obyvatele; jednou z cest je posílení služeb
cestovního ruchu. Tanvald dnes plně nevyužívá možností, aby
měli
projíždějící
turisté
důvod
k zastavení nebo aby sem zajeli, pokud je na jejich dovolené v
horách zastihne deštivý den; kvalitní produkt v podobě
povrchu na dětská hřiště, technické konzultace v oboru.
pokračování výstavby cyklostezek, podpora letních aktivit na
Špičáku - singl trek, lyžařský areál Špičák; podporujeme
posouzení možností vybudování hodnotného veřejného
prostoru - náměstí v okolí dnešního parkoviště. Pokud by
později došlo k realizaci náměstí, vzroste zájem
o podnikání v rekonstruované nové přádelně. Zcela nevyužitý
potenciál vidíme v přiblížení řeky Desné a jejích břehů
obyvatelům. Dnes je stokou úplně mimo život města; výstavba
dětských hřišť (povrchů) – pro všechny MŠ
úprava objektu a plotu, nový kamerový systém; výstavba
Relax centra; zajímáme se o možnosti využití programů na
oživení brownfieldů; žádost o dotaci na rozvoj firemní
infrastruktury (výstavba haly)
Pokud se ve městě dobře daří slušným podnikatelům, daří se
v něm dobře i slušným obyvatelům.
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A.2. VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST
A.2.1. PŘEDCHOZÍ PROGRAM ROZVOJE OBCE
Město nemělo prozatím zpracovaný Strategický program rozvoje města.
A.2.2. SWOT ANALÝZA
Východiska pro návrhovou část vycházejí z poznatků a charakteristiky města Tanvald a zachycují silné
stránky (pozitiva) obce a slabé stránky (negativa) obce.
Smyslem SWOT analýzy je souhrnně popsat hlavní vnitřní a vnější faktory, které mají vliv na rozvoj
daného města.
Vnitřními faktory jsou silné stránky (Strengths), tj. pozitivní (nadprůměrné) skutečnosti charakterizující
město, a slabé stránky (Weaknesses), tj. problémy, negativní skutečnosti a problémy Tanvaldu.
Vnější faktory většinou nemá město možnost svými silami ovlivnit; pojmenovány jsou jako příležitosti
(Opportunities) a hrozby (Threats). Návrhová část Strategického plánu města Tanvald řeší, jak využít
identifikované silné stránky a příležitosti a jak eliminovat zjištěné slabiny a hrozby.
SILNÉ STRÁNKY (S):
Označení Popis faktoru
faktoru
S.01

S.02
S.03
S.04

S.05
S.06
S.07
S.08
S.09

S.10
S.11
S.12

Oblast (kapitál – lidský,
finanční, technický, sociální,
přírodní)
Školství - všechny typy škol – od předškolního, přes Vybavenost, správa obce
základní a speciální školství až po střední školy – (znalosti, dovednosti)
Gymnázium, Obchodní akademie, Dům dětí a mládeže
Pestrá zájmová spolková činnost dospělých včetně Obyvatelstvo
zapojení dětí a mládeže do spolkové činnosti
(znalosti, dovednosti)
Moderní kulturní zařízení - Kino Jas Járy Cimrmana – Obyvatelstvo (kultura)
moderně vybavené kino
Moderně technikou vybavené a fungující Technické Samospráva obce
služby – sběrný dvůr, odpadové hospodářství (včetně (technologie)
separace)
hospodářství
Hospodaření města – stabilizovaný rozpočet, ratingové Samospráva obce (finance)
hodnocení B+(nadprůměrný výsledek)
Ochota občanů zapojit se do věřených záležitostí a práce Obyvatelstvo (sociální sítě)
s mládeží
Nemocnice na území města a rozvinutá lékařská peče
Vybavenost (zdravotnictví)
Pestrá sportovní vybavenost – hala, hřiště…
Vybavenost (sport)
Krásná příroda, Tanvaldsko jako turistická destinace – Území (přírodní dispozice),
základ pro turistiku, cykloturistiku, výhodná poloha pro hospodářství (cest. ruch),
rekreaci Lyžařské středisko Tanvaldský Špičák, blízkost správa obce
hranic s možností mezinárodní spolupráce
Služebna městské policie a policie ČR
Správa obce (bezpečnost)
Dobré dopravní napojení - komunikace I.třídy a Infrastruktura (doprava)
železnice, spojení do Polska
Rozvinutá technická infrastruktura
Infrastruktura (inž. sítě)
pokračování
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S.13

S.14
S.15

Základní občanská vybavenost regionu na dobré úrovni Vybavenost obecně
(obchody, pošty, lékařská ambulantní péče, mateřské a
základní školy, atd.
Výhodné podmínky pro individuální bytovou výstavbu – Infrastruktura
dostatek volných ploch
Spolupráce obcí v regionu
Správa obce

SLABÉ STRÁNKY (W):
Označení Popis faktoru
faktoru
W.01
W.02

W.03

W.04
W.05

Výkyvy v příjmech (zejména daňových)
Existence vyloučených lokalit a s tím způsobených
sociálních problémů, vysoká nezaměstnanost a s tím
související nízká kupní síla, nízký patriotismus
a sounáležitost občanů s městem, odchod vzdělaných lidí
(i mladých a rodin) z města (i z nedostatku pracovních
příležitostí - vysoká míra vyjížďky obyvatel do zaměstnání
Vysoká míra kriminogenních faktorů, negativních jevů ve
vzájemném soužití majority a minority, stoupající
drogová závislost, rostoucí zadlužování soc. slabých,
rušení nočního klidu, vysoký nápad trestné činnosti,
velmi malá sociální soudržnost
Špatný stav místních komunikací, účelových komunikací
a nedostatečně rovinaté cyklostezky
Brownfields, rušení výrobních podniků ve městě
Rozštěpenost společnosti k záměru vybudování
geotermální elektrárny

Oblast
(co
zlepšovat,
zranitelnost, stížnosti, slabá
místa, kapacity)
Správa obce (finance)
Obyvatelstvo (sociální),
hospodářství (trh práce)

Obyvatelstvo
(sociální),
správa obce (bezpečnost)

Infrastruktura,
vybavenost, živ. prostředí
Hospodářství
Hospodářství, živ. prostředí

PŘÍLEŽITOSTI (O):
Označení Popis faktoru
faktoru

O.01
O.02
O.03
O.04
O.05
O.06
O.07

Oblast (vnější rozvojové
možnosti, co je dosažitelné,
vhodné, s kým je možné se
spojit)
Marketing a rozvoj atraktivit v oblasti cestovního ruchu, Vybavenost
pozitivní propagace města
Zlepšení vzhledu města, zájem občanů životní prostředí Infrastruktura, vybavenost,
živ. prostředí
Rozvoj regionální spolupráce města a regionu s okolními Správa obce
městy a obcemi
Posílení přeshraniční spolupráce s Polskem společné Správa obce, vybavenost
projekty
Dostupnost služeb všeobecně
Správa obce, vybavenost,
hospodářství
Rozšíření nabídky služeb v oblasti cestovního ruchu Vybavenost, hospodářství
s cílem prodloužení doby pobytu návštěvníků
Podpora spolkové činnosti a co nejširší zapojení občanů, Obyvatelstvo
dětí i mládeže do této činnosti, podpora sounáležitosti
občanů se svým městem,
pokračování
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O.08

O.09
O.10

O.11

O.12

O.13
O.14
O.15
O.16

Rostoucí poptávka po sociálních službách, rozvoj
spolupráce s politiky a komerční sférou, aktivity v oblasti
prevence kriminality a soc. služeb, spolupráce Městské
policie a Policie ČR, využití VVP
Možnost čerpání podpory z programů EU a národních
programů ČR a krajských programů
Zpracovaný územní plán Tanvaldu s rozvojovými
lokalitami a infrastrukturou v oblasti investičních
pobídek a využití brownfields, synergické efekty
spolupráce, podpora tvorby pracovních míst
Úprava komunikací, možnost vybudování kvalitních
cyklostezek a pěších tras s napojením na hlavní tahy
(Hřebenovka a Jizerská magistrála)
Environmentální rozvoj města, environmentální výchova
a
vzdělávání,
zavádění
evropských
právních
i ekologických norem, prosazování environmentálních
kritérií při rozvojových programech, využívání
obnovitelných a alternativních zdrojů energie, projekty
na zvyšování retenční schopnosti krajiny, zadržení vody v
krajině
Vícezdrojového financování v oblasti technické
infrastruktury
Prohloubení kooperace mezi klíčovými subjekty
veřejného, soukromého i neziskového sektoru
Optimalizace zákona o rozpočtovém určení daní ve
prospěch obcí
V oblasti investičních pobídek - využití brownfields,
podpora tvorby pracovních míst

Obyvatelstvo, správa obce

Obyvatelstvo, vybavenost,
infrastruktura, živ. prostředí
Správa obce, vybavenost,
hospodářství, obyvatelstvo,
infrastruktura, životní
prostředí
Infrastruktura (doprava), živ.
prostředí
Správa obce, infrastruktura
vybavenost, živ. prostředí

Správa obce, infrastruktura,
živ. prostředí
Správa obce, hospodářství
Správa obce
Správa obce, hospodářství

HROZBY (T):
Označení Popis faktoru
faktoru

T.01

T.02
T.03
T.04

T.05

Oblast (vnější rozvojové
možnosti, co je dosažitelné,
vhodné, s kým je možné se
spojit)
Existence vyloučených lokalit, migrace (příliv) zejména Obyvatelstvo
nepřizpůsobivých občanů (ovlivněná zejména cenou
bytů a přítomností komunity, růst rizikových skupin
participujících na státních dávkách) a s tím související
složení obyvatelstva a odchod vzdělaných obyvatel
z města, zvyšování počtu sociálně slabých rodin a osob
dlouhodobě nezaměstnaných, nárůst trestné činnosti
Přírodní vlivy a katastrofy (povodně, živelné pohromy Životní prostředí
apod.)
Nepředvídatelná ekologická zátěž ve spojení Životní prostředí,
geotermální elektrárnou
hospodářství,
Legislativní změny, příjmová stránka rozpočtu města – Správa obce, obyvatelstvo
zejména příjmy daňové, nestabilní systém financování
sociálních služeb, nepřipravenost na realizaci opatření
v oblasti životního prostředí
Rušení školských zařízení, jichž město není zřizovatelem Vybavenost
pokračování
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T.06
T.07

T.08

T.09
T.10

Socioekonomické změny -propad,
Projektová nepřipravenost může vést k omezenému
okruhu možných dotací pro město, pro rozvoj
podnikatelských aktivit, byrokracie dotačních programů
a snižování podpory na realizaci potřebných projektů),
konflikt rozvojových záměrů s požadavky na udržitelný
rozvoj a ochranu přírody a krajiny (nerespektování
principů trvale udržitelného rozvoje)
Podcenění cestovního ruchu a volnočasových aktivit jako
předmětu podnikání a významného zdroje tvorby
pracovních míst
Obavy místního obyvatelstva z nárůstu cestovního ruchu
a ztráty klidného venkovského života
Nedostatečná podpora regionu ze strany státní a krajské
administrativy
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA TANVALD

B.1. STRATEGICKÁ VIZE
Vize představuje dlouhodobý obraz o budoucnosti města, o tom, jak se bude město měnit a zlepšovat
na základě souboru představ a priorit města. Vize je „směrovkou“ rozvoje na příštích deset let. Je
formulována jako výstižné vyjádření toho, jaké je město v našich představách, k čemu směřujeme. Jako
vizi rozvoje si město Tanvald stanovilo:
Město Tanvald je správním a kulturním centrem mikroregionu Tanvaldsko s vybudovaným
zázemím pro spokojený a plnohodnotný život, s příznivými podmínkami pro podnikání a cestovní
ruch.
Základní vizí je být městem propojeným s přitažlivou okolní krajinou Jizerských hor, městem
s dostupnými službami a širokou paletou možností pro aktivní odpočinek. Současně chce být
klidným a bezpečným městem bez sociálních disparit, městem podporujícím dobré mezilidské
vztahy a spokojený společenský život, kde se udržují a rozvíjí tradiční kulturní a společenské akce,
kde se vytváří dobré podmínky pro vzdělání, podnikání a seberealizaci. Tanvald chce být atraktivní
pro své obyvatele i návštěvníky. Tanvald je a chce být městem, které zodpovědně
a transparentně hospodaří.

Nadefinování vize na období 2016 -2026 vychází z daných skutečností, které jsou výstupem analytické
části, současně jsou výstupem jednání pracovních skupin a programového výboru a reflektují na závěry
ze SWOT analýzy. Vize respektuje limitující faktory Tanvaldska a samotného města Tanvald.
K naplnění strategické vize si město stanovilo dlouhodobé strategické cíle, které odpovídají výsledkům
SWOT analýzy a připomínkám a podnětům, které jsou výstupem z veřejných projednání analytické i
návrhové části.

B.2. DLOUHODOBÉ STRATEGICKÉ CÍLE (DSC):
DSC. 1. Odpovídající spektrum a úroveň služeb, modernizované objekty občanské vybavenosti
Popis cíle:
Zvyšování kvality a udržení sítě sociálních, vzdělávacích institucí a složek IZS. Funkční zdravotnické
služby, odpovídající spektrum ostatních služeb, dostatečná dopravní obslužnost, modernizované
sportovní areály, objekty kulturního vyžití, obnova objektů veřejné správy.
DSC. 2. Rozvinutá funkční technická infrastruktura
Popis cíle:
Vyhovující komunikace pro motorovou i nemotorovou dopravu respektující potřeby osob
s hendikepem a bezpečnost silničního provozu. Funkční inženýrské sítě a jejich rozvoj pro vytvoření
podmínek pro moderní bydlení a efektivní podnikání.
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DSC. 3. Podpora zaměstnanosti a podnikání, rozvinuté a prosperující hospodářství
Popis cíle:
Podpora podnikatelských aktivit, které přispějí k tvorbě pracovních míst. Oživení brownfields
a průmyslových ploch. Aktivní spolupráce s podnikatelským sektorem.
DSC. 4. Udržitelně rozvinutý cestovní ruch a pestrá paleta volnočasových aktivit
Popis cíle:
Rozvinutý cestovní ruch na základě zpřístupnění místních i okolních atraktivit a příležitostí pro
trávení volného času v létě i v zimě. Cestovní ruch přístupný pro všechny sociální vrstvy respektující
šetrný přístup k přírodě. Rozšíření nabídky pro trávení volného času.
DSC. 5. Udržení a rozvoj kvalitního životního prostředí
Popis cíle:
Udržovaná kulturní krajina a bohatá zeleň ve městě, udržení efektivního odpadového
hospodářství…, estetická a udržovaná stávající i nově vzniklá veřejná prostranství.
DSC. 6. Další rozvoj občanské společnosti ve spojení s efektivní veřejnou správou
Popis cíle:
Udržení a rozvoj širokého spektra zájmové činnosti a práce s mládeží, spočívající ve využití volného
času mládeže, v zapojení obyvatelstva do rozhodovacích procesů formou komunitního plánování a
využitím Místní agendy 21, podpora rozvoje občanských iniciativ v jednotlivých částech města a další
rozvoj komunitního stylu.
DSC. 7. Zvýšení sociální stability a bezpečnosti
Popis cíle:
Udržení a rozvoj širokého spektra činnosti sociálních služeb, zapojení ohrožených skupin
obyvatelstva do procesů návratu do plnohodnotného života, podpora rozvoje občanských iniciativ
a rozvoj komunitního stylu při řešení sociálních disparit. Efektivní prevence kriminality a předcházení
patologickým jevům s důrazem na mladistvé.
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B.3. PROGRAMOVÉ PRIORITY (PP)
Programové priority jsou formulovány s ohledem na plnění Strategické vize a Dlouhodobých
strategických cílů rozvoje města Tanvald.
Programové priority jsou navrženy na období tak, aby v čase zohledňovaly jak volební období
samosprávy, tak i programovací období Evropské unie, avšak s přesahem do roku 2026, tedy
na střednědobý časový horizont. Programové priority jsou stanoveny na základě definovaných
problémů i potřeb místních aktérů a vyjadřují představy o stavu města, kterých by mělo být přednostně
dosaženo pro cílový rok 2026.

Programové priority (PP) :
PP. 1. Odpovídající služby a občanská vybavenost
Popis a odůvodnění:
Prioritou je zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života v Tanvaldě. V oblasti služeb a občanské
vybavenosti bude prioritně kladen důraz na zvýšení kvality a efektivity vzdělávání v resortu školství.
Prioritně budou podporována řešení na rozvoj infrastruktury pro předškolní vzdělávání s důrazem
na kvalitní péči o dítě, dále modernizace objektů školských zařízení a souvisejících prostor, úprava
prostor pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže. Zlepšování podmínek pro využívání ICT pro
žáky i učitele a to i mimo vyučování - využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných
předmětech - rozvoj partnerství a síťování – partnerství, spolupráce a výměna zkušeností mezi
školami a školskými zařízeními navzájem a mezi školami, školskými zařízeními, nestátními
neziskovými organizacemi a dalšími aktéry v oblasti vzdělávání. Město bude klást důraz na stavební
úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních
věd a schopnosti práce s digitálními technologiemi, za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě
na budoucí uplatnění na trhu práce a potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce.
Zajištění nástavbového vzdělávání za účelem sociální inkluze na území správního obvodu ORP
se sociálně vyloučenou lokalitou.
Město bude usilovat ve spolupráci s příslušnými institucemi v oblasti zdravotnictví o udržení
zdravotních služeb, které doposud ve městě dobře fungují.
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PP. 2. Územní rozvoj na základě fungující infrastruktury
Popis a odůvodnění:
Pro rozvoj území je limitující minimálně udržení stávajícího stavu technické infrastruktury. Tam, kde
je to vhodné, v kooperaci s majiteli a správci sítí zajistit jejich rozvoj. Nová technická infrastruktura
ve vybraných lokalitách je jedním z hlavních bodů rozvoje a bez její realizace není možné uvažovat
o rozvoji moderního bydlení, efektivního podnikání i kvalitních služeb.
Pro střední sociální vrstvu vytvořit podmínky pro výstavbu rodinných domů. Město má v územním
plánu připraveny lokality pro výstavbu RD.
V oblasti dopravní infrastruktury je nutné řešit nevyhovující stav některých místních komunikací
i komunikací v majetku Libereckého kraje. Komplexní řešení vyžadují plochy klidové dopravy, které
jsou nedostatečné, z čehož pramení nevyhovující kapacita parkovacích stání. Předmětem řešení jsou
i související doprovodné navazující konstrukční prvky a veřejné osvětlení. Kritická místa dopravy,
která jsou z hlediska bezpečnosti silničního provozu kolizní, budou koncepčně vyřešena. Prioritně
bude předmětem řešení bezpečnosti silničního provozu budování nebo rekonstrukce cyklostezek
s bezpečnostními prvky a přechodů pro chodce (tam, kde je to nezbytné). Prioritně budou
realizována bezpečnostní opatření, která jsou v souladu s cíli Národní strategie bezpečnosti
silničního provozu ministerstva dopravy. Tato strategie vytyčuje cíle, základní principy a návrhy
konkrétních opatření směřující k zásadnímu snížení nehodovosti na silnicích. Preferovány budou
cyklostezky k cestě za zaměstnáním, do škol a hlavně za volnočasovou cykloturistikou.
V oblasti zlepšení vzhledu a atraktivity veřejných prostranství je prioritou pokračování v úpravách
vybraných ploch a lokalit (parkové úpravy, zeleň, mobiliář atp.). V plánech je revitalizace centrální
části Tanvaldu a tím vytvoření podmínek pro rozšíření veřejných prostor v centru (nové náměstí).

PP. 3. Rozvoj podnikatelských aktivit a tvorba pracovních příležitostí
Popis a odůvodnění:
Ve městě Tanvald je poměrně vysoká nezaměstnanost. S ohledem na to budou hledány cesty
ke znovuoživení dříve průmyslových ploch a opuštěných průmyslových areálů - brownfields, které
jsou v ÚPD určeny k hospodářské, respektive průmyslové činnosti.
Problematika sociálních disparit mezi obyvatelstvem vyplývá z nedostatku pracovních příležitostí
a z toho pramenící nezaměstnanosti. Lidé musí vyjíždět za prací mimo město. V důsledku toho může
eskalovat problém vylidňování Tanvaldu a odchod vzdělaných lidí za lepším pracovním uplatněním.
Město
může
být
aktivním
iniciátorem
a
koordinátorem
aktivit
vedoucích
k odstraňování překážek v podnikání a chce trvale vytvářet vhodné podmínky k rozvoji a ke vzniku
nových podnikatelských iniciativ. Město může mít vytvořen vlastní pobídkový program se
zaměřením na inovace, prosazování a uplatňování moderních technologií, prosperitu, pro rozvoj
hospodářství a podnikaní, bude podporovat nové i stávající ekonomické aktivity. Město bude aktivně
spolupracovat s Libereckým krajem a agenturou CzechInvest při propagaci průmyslových zón a
uplatňovat nástroje k oživení brownfields. Oživení průmyslových ploch a průmyslových areálů je
prioritou vedoucí k vytvoření pracovních příležitostí. Je třeba iniciovat nové ekonomické aktivity k
využití průmyslových objektů a podporovat aktivity v oblasti výroby místních
a regionálních produktů. Podporu zaslouží i zvyšování získávání nových dovedností a pracovních
návyků pro lepší uplatnění na trhu práce. Pro prohloubení spolupráce s podnikatelským sektorem
bude ustanovena hospodářská rada města sloužící k vzájemné výměně informací a k rozvoji
spolupráce veřejného a podnikatelského sektoru. Problematika nezaměstnanosti, která je
ve městě Tanvald relativně vysoká, je jednou z hlavních oblastí vyžadujících přednostní řešení
vedoucí k udržení sociálního smíru.
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PP. 4. Cestovní ruch a volnočasové aktivity
Popis a odůvodnění:
Cestovní ruch je jednou z možností rozvoje města a může být významným zdrojem finančních příjmů.
Rozvoj cestovního ruchu lze stavět na geografické poloze města, na blízkých atraktivitách
a příležitostech pro trávení volného času v létě i v zimě. Kvůli rozvoji cestovního ruchu bude
podporována spolupráce města s místními aktéry a s funkčním destinačním managementem
cestovního ruchu v regionu, který by měl koordinovat činnosti v cestovním ruchu, usilovat
o zvyšování kvality a rozšiřování nabídky relaxace, sportovního vyžití, ubytování a stravování.
Management cestovního ruchu bude koordinovat financování společných projektů
s podnikatelským sektorem (rozvoj sportovního areálu Špičák, napojení na Jizerskou magistrálu) na
bázi partnerství a synergických efektů. Prioritou je přiblížení zdejších přírodních hodnot nejen
občanům města, ale i návštěvníkům. Priorita zahrnuje podporu zpřístupnění turisticky zajímavých
míst (využití opuštěných průmyslových areálů pro vznik tematicky zaměřeného muzea nebo
zpřístupnění leteckých krytů). Zpestření pro návštěvníky Tanvaldska přinese i revitalizace stávajících,
ale i budování nových vyhlídkových okruhů a stezek. Jedná se o rozšiřování nabídky pro cyklisty a
pěší turisty budováním turistické infrastruktury - sítě cyklistických, turistických, běžkařských stezek,
které mohou být i tematicky zaměřené jako naučné, včetně doprovodné infrastruktury (nástupní
místa, parkoviště, odpočinková místa s mobiliářem, atp.). Cestovní ruch by měl být dostupný všem
společenským vrstvám a osobám s hendikepem.
V oblasti trávení volného času směřuje významná část aktivit k rekonstrukci či podpoře budování
víceúčelových hřišť. S ohledem na komunitní plánování lze předpokládat, že budou do přípravy
i realizace zapojeny děti a mládež prostřednictvím škol nebo organizací, které pracují s dětmi nebo
mládeží.
V oblasti sportu je prioritou přivést ke sportování a pohybovému vyžití širší veřejnost. K tomu účelu
bude realizována modernizace a rozšíření stávajících sportovních zařízení včetně zázemí. Cílem je
zatraktivnit sportovní zařízení a ve společnosti prosadit pohybové návyky jako součást
plnohodnotného života a aktivní relaxace. V této souvislosti je plánována modernizace stávajícího
sportovního stadionu.
PP. 5. Životní prostředí
Popis a odůvodnění:
V oblasti životního prostředí je nutné šetrné nakládání s přírodními zdroji k udržení přírodních
hodnot nejen ve vymezeném území Chráněné krajinné oblasti Jizerských hor, ale i mimo něj.
Programově budou podporovány aktivity posilující ekologicko-stabilizační funkce významných
krajinných prvků, aktivity na obnovu historické sítě cest a cestiček s nezpevněným povrchem a její
doprovodnou vegetaci umožňující pěší průchod krajinou, aktivity na vytváření a obnovu vodních
prvků v krajině s ekostabilizační a retenční funkcí.
Důležitá je udržovaná a šetrně obhospodařovaná kulturní krajina na bázi ekologického hospodaření.
Prioritou jsou parkové úpravy a revitalizovaná i nově vysazovaná zeleň ve vybraných lokalitách
města. Město bude iniciovat aktivity vedoucí ke zkrášlení města zapojením občanů, žáků a studentů.
Ve městě funguje efektivní odpadové hospodářství, přesto však zůstávají prioritou aktivity vedoucí
k jeho dalšímu zdokonalování.
Spolupráce se spolky a organizacemi pro zlepšení a udržení kvalitního životního prostředí, budou
podporovány aktivity směrem k pořádání pravidelných ekologických (úklidových) akcí – např. akce
„Ukliďme Tanvald“. Prioritně bude podporováno aktivní zapojení občanů města při realizaci akcí
orientovaných na životní prostředí, které povedou k ekologické výchově a získávání pozitivních
návyků a vztahu k ochraně hodnot životního prostředí.
Pozitivně jsou vnímány i objekty historického dědictví jako součást kulturní krajiny a životního
prostředí. Pro podporu lokálního patriotismu bude podporováno restaurování a opravy drobných
historických památek.
PP. 6. Efektivní veřejná správa a aktivní občanská společnost
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Popis a odůvodnění
Cílem je, aby výkon veřejné správy byl přátelský k občanům a aby veřejná správa byla přístupná
bez bariér i pro imobilní občany. Pro snížení nákladů veřejné správy a jejího zefektivnění se počítá
s využitím prvků energetických úspor a alternativních a obnovitelných zdrojů energie s cílem snížit
energetickou náročnost veřejných budov a dosáhnout odpovídajícího energetického standardu
veřejných budov. Podporována bude modernizace informačních a komunikačních systémů
pro specifické potřeby veřejné správy a složek integrovaného záchranného systému.
Prioritou je podpora rozvoje širokého spektra zájmové činnosti a občanských iniciativ. Podporován
bude rozvoj občanských iniciativ v jednotlivých částech města a tím rozvoj komunitního stylu.
Pro podporu aktivit v zájmové činnosti bude podporováno budování zázemí pro spolkovou činnost.
Programově budou podporovány aktivity vedoucí ke zlepšení spolupráce města, škol a zájmových
organizací při pořádání kulturních, společenských, sportovních a dalších akcí (např. zvelebení města,
ochrana a čistota životního prostředí). K posílení sociálních vazeb mohou být akce uvedeného typu
ukončeny společenskou akcí.
Prioritně budou podporovány aktivity vedoucí k přeshraniční spolupráci a propojení regionů spolupráce v oblasti kulturních zvyků partnerských regionů, podpora provázanosti a odstraňování
bariér, spolupráce na společných projektech, vzájemná propagace. Město preferuje aktivity
přeshraniční spolupráce v oblasti koordinace v případě živelných pohrom, včasné identifikace
nebezpečí, investice do vybavení speciální techniky, informačních a komunikačních systémů,
společných cvičení, jazykové vybavenosti a práce s mládeží, opatření na zlepšení kvality povrchových
vod a stavu vodních toků, investice do turistické a kulturní infrastruktury, zlepšení dostupnosti
přírodních a turistických atraktivit, aktivit společného marketingu kulturního a přírodního dědictví,
pořádání regionálních festivalů, společných koncepcí a produktů cestovního ruchu, společných
aktivit v péči o krajinu, investic do vzdělání a získávání dovedností, posilování spolupráce institucí
veřejné správy a vytváření partnerství a přeshraničních struktur.
Veřejná zpráva bude nadále preferovat využívání pracovníků na VPP (veřejně prospěšné práce) vyčlenění osob na údržbu a úklid města i veřejné zeleně - zajišťování čistoty města.

Strategický plán rozvoje města Tanvald (2016-2026)

84

PP. 7. Sociální stabilita a bezpečnost
Popis a odůvodnění:
Je nutné zachování a rozvoj širokého spektra činností sociálních služeb. Prioritně budou
podporovány aktivity k zapojení ohrožených skupin obyvatelstva do procesů návratu
do plnohodnotného života. Podpora bude směrována do rozvoje infrastruktury komunitních center
za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce. Řešením mohou být aktivity
vedoucí ke vzniku veřejných víceúčelových zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za
účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální
situaci těchto jednotlivců a komunity jako celku.
Podporována bude i výstavba, zřizování a rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování
komunitní péče a bydlení pro osoby s hendikepem, pro matky s dětmi a pro osoby, které se ocitly
v tíživé životní situaci. Nadále bude podporována otázka rekonstrukce nízkoprahového zařízení
pro mládež. Podpořen může být např. domov se zvláštním režimem či domov pro osoby se
zdravotním postižením. Úpravou budou objekty uspořádány jako běžná domácnost s ložnicemi,
kuchyní či kuchyňským koutem, obývacím pokojem, toaletou, koupelnou a nezbytným technickým
zázemím. Sociální bydlení umožní přístup k udržení dlouhodobého, kvalitativně standardního
a prostorově nesegregovaného bydlení.
Otázka zaměstnanosti a sociálního začleňování bude řešena i formou podpory sociálního podnikání.
Obdobně bude řešena zaměstnanost i pro osoby s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním
postižením, které podstatně omezuje jejich pohybovou nebo orientační schopnost. Pracovní
příležitosti budou řešeny podle druhu a stupně postižení prostřednictvím vzniku Chráněné dílny pro
osoby ZTP.
Město bude podporovat aktivity vedoucí ke zvýšení bezpečí občanů. Prioritou je efektivní prevence
kriminality a předcházení patologickým jevům s důrazem na mladistvé zvyšováním vybavenosti
a kvality služeb bezpečnostních složek - strážníků MP, vytvářením míst asistentů prevence
kriminality. Při řešení těchto problémů je důležitá spolupráce města a školských zařízení.

Termín dosažení programových cílů: 2026
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B.4. PROGRAMOVÁ OPATŘENÍ (PO) A AKTIVITY (A) K NAPLNĚNÍ
PROGRAMOVÝCH PRIORIT
Programová opatření blíže specifikují nástroje, jakými má být dosaženo programových priorit. Aktivity
upřesňují prostředky, kterými mají být naplněna programová opatření a kterých bude použito
k dosažení cílů a priorit.
PP. 1. Odpovídající služby a občanská vybavenost
PO. 1.1. Kvalitní a dostupné služby
A. 1.1.1. Rekonstrukce nákupního střediska Tanvald - Výšina
PO. 1.2. Moderní vzdělávací sektor
A. 1.2.1. Jednotné školství ve městě Tanvald
A. 1.2.2. Nástavbové studium pro praktické uplatnění v životě
A. 1.2.3. Modernizace zázemí stadionu
PP. 2. Územní rozvoj na základě fungující infrastruktury
PO. 2.1. Bezpečná dopravní infrastruktura
A. 2.1.1. Revitalizace stráně a přístupových cest pod gymnáziem a obchodní akademií
A. 2.1.2. Asfaltový povrch přístupových cest na osadu 1. ZO ČZS
A. 2.1.3. Rozšíření udržitelných forem dopravy … dopravní obslužnost okrajových částí
…občanský minibus
A. 2.1.4. Cyklostezka Kamenice
A. 2.1.5. Posílení parkovacích kapacit ve městě
A. 2.1.6. Místní komunikace mezi sídlištěm Výšina a Horní Tanvaldem
PO. 2.2 Technická infrastruktura
A. 2.2.1. Rozšíření vodovodních řadů
A. 2.2.2. Rozšíření kanalizačních stok
PO. 2.3 Moderní bydlení
B. 2.3.1. Plochy pro rodinné bydlení nad kapličkou sv. Anny
A. 2.3.2. Efektivní správa nájemných bytů
PO. 2.4 Esteticky upravená veřejná prostranství
A. 2.4.1. Odstranění žlutého domu na autobusovém nádraží Centrum
A. 2.4.2. Parkové úpravy s fontánou v centru města
A. 2.4.3. Rozšíření veřejného prostoru v centru města (Nové náměstí)
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PP. 3. Nová pracovní místa, nové podnikatelské aktivity
PO. 3.1. Oživení průmyslových ploch
A. 3.1.1. Propagace průmyslových ploch
A. 3.1.2. Oživení brownfields
PO. 3.2. Synergické efekty hospodářství
A. 3.2.1. Hospodářská rada Tanvaldu
A. 3.2.2. Pestré služby Tanvaldska - propagační brožura
PP. 4. Cestovní ruch a volnočasové aktivity
PO. 4.1. Cestovní ruch pro všechny
A. 4.1.1. Cyklisticko-lyžařské spojení Tanvald-Jizerská magistrála
A. 4.1.2. Tanvaldský vyhlídkový okruh - revitalizace
A. 4.1.3. Rozvoj areálu Špičák
A. 4.1.4. Revitalizace areálu autokempu Tanvaldská kotlina
PO. 4.2. Zpřístupnění atraktivit
A. 4.2.1. Letecké kryty v Tanvaldu
A. 4.2.2. Tanvaldské muzeum
PO. 4.3. Rozvoj volnočasových aktivit
A. 4.3.1. Dopravní a dětské hřiště za domem 572-575
A. 4.3.2. Oprava a rekultivace hřiště Honvard – Horní Tanvald
A.

4.3.3. Rozvoj rekreačně sportovního areálu Výšina

A. 4.3.4. JUNIOR Klub
A. 4.3.5. Skatepark
A. 4.3.6. Revitalizace městského stadionu Výšina
A. 4.3.7. Revitalizace hřiště u Masarykovy základní školy
PP. 5. Životní prostředí
PO. 5.1. Kvetoucí město s bohatou zelení
A. 5.1.1. Zelené město
PO. 5.2. Historické památky
A. 5.2.1. Oprava pomníku Franz Josef - hřiště Horní Tanvald

Strategický plán rozvoje města Tanvald (2016-2026)

87

PP. 6. Efektivní veřejná správa a aktivní občanská společnost
PO. 6.1. Přátelská a efektivní veřejná správa
A. 6.1.1. Moderně fungující městský úřad
A. 6.1.2. Rekonstrukce objektů veřejné správy
PO. 6.2. Rozvoj občanské společnosti
A. 6.2.1. Podpora občanských iniciativ
PP. 7. Sociální stabilita a bezpečnost
PO. 7.1 Stabilizovaná společnost bez sociálních disparit
A. 7.1.1. Chráněné bydlení pro hendikepované
A. 7.1.2. Sociální bydlení pro matky s dětmi a osoby se zdravotním postižením
A. 7.1.3. Rekonstrukce nízkoprahového zařízení pro mládež
A. 7.1.4. Chráněné dílny pro osoby ZTP
A. 7.1.5. Senior klub 2
PO. 7. 2. Bezpečný Tanvald
A. 7.2.1. Prevence kriminality

Strategický plán rozvoje města Tanvald (2016-2026)

88

B.5. ROZVOJOVÉ AKTIVITY
Rozvojové Aktivity k naplnění cílů, priorit Strategického plánu rozvoje města Tanvald na období 2016
- 2026.
Programová priorita PP. 1.
Programové opatření PO. 1.1.
Aktivita A. 1.1.1.
Cíl
Lokalizace aktivity
Předpokládané náklady/odborný
odhad
Partneři aktivity
Cílová skupina
Harmonogram
Soulad s územním plánem
Financování
Komentář

Odpovídající služby a občanská vybavenost
Kvalitní a dostupné služby
Rekonstrukce nákupního střediska Tanvald- Výšina
kvalitní služby pro obyvatelstvo - počet provozoven - do 10
nákupní centrum Výšina
15 mil. Kč

Programová priorita PP. 1.
Programové opatření PO. 1.2.
Aktivita A. 1.2.1.
Cíl
Lokalizace aktivity
Předpokládané náklady/odborný
odhad
Partneři aktivity
Cílová skupina
Harmonogram
Soulad s územním plánem
Financování
Komentář

Odpovídající služby a občanská vybavenost
Moderní vzdělávací sektor
Jednotné školství ve městě Tanvald
kvalita výuky žáků, úspora provozních nákladů
území města
100 tis. Kč

nájemci provozoven
obyvatelé města i návštěvníci
2018
ano
OP IROP, rozpočet města
Investiční akce. Nákupní středisko na Výšině je téměř v
havarijním stavu, včetně propojovacího mostku.

školský odbor MěÚ, ředitelé škol, školský výbor
žáci dotčených škol
školní rok 2016 - 17
rozpočet města
Neinvestiční akce. Všestranná spolupráce obou základních škol
(Sportovní i Masarykovy). Zapojení dětí do projektů týkajících
se vzhledu města, čistoty města, nových projektů např.
Náměstíčko.
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Programová priorita PP. 1.
Programové opatření PO. 1.2.
Aktivita A. 1.2.2.
Cíl
Lokalizace aktivity
Předpokládané náklady/odborný
odhad
Partneři aktivity
Cílová skupina
Harmonogram
Soulad s územním plánem
Financování
Komentář

Odpovídající služby a občanská vybavenost
Moderní vzdělávací sektor
Nástavbové studium pro praktické uplatnění v životě
počet dětí navštěvujících toto zařízení
vybraný objekt na území města
3 mil. Kč

Programová priorita PP. 1.
Programové opatření PO. 1.2.
Aktivita A. 1.2.3.
Cíl
Lokalizace aktivity
Předpokládané náklady/odborný
odhad
Partneři aktivity
Cílová skupina
Harmonogram
Soulad s územním plánem
Financování
Komentář

Odpovídající služby a občanská vybavenost
Moderní vzdělávací sektor
Modernizace zázemí stadionu
vybudování zázemí stadionu
Tanvald Výšina
1 mil. Kč

KÚLK
děti a mládež
2019 - 2020
ano
MŠMT, IROP, Rozpočet LK, rozpočet města
Investiční + neinvestiční akce. Dvouleté studium navazující na
Praktickou ZŠ v Tanvaldě i ORP chybí, teoretická výuka by
mohla probíhat v některé budově ZŠ, pro praktickou výuku by
bylo třeba zřídit dílnu/kuchyň, dle nabídky studia.

sportovní kluby, ZŠ, gymnázium a OA
sportovci, žáci ZŠ, studenti stř. škol
2016 – 2018
ano
rozpočet města
Investiční akce. Vybudovat zázemí v objektu školní restaurace
Scolarest, přizpůsobení soudobým požadavkům, potřebám
inovace.

Strategický plán rozvoje města Tanvald (2016-2026)

90

Programová priorita PP. 2.
Programové opatření PO. 2.1.
Aktivita A. 2.1.1.

Územní rozvoj na základě fungující infrastruktury
Bezpečná dopravní infrastruktura
Revitalizace stráně a přístupových cest pod Gymnáziem a
Obchodní akademií Tanvald
Cíl
upravený příchod ke středním školám z centra Tanvaldu
Lokalizace aktivity
stráň pod středními školami směrem ke kolejím
Předpokládané náklady/odborný 1,2 mil. Kč
odhad
Partneři aktivity
Gymnázium a Obchodní akademie Tanvald
Cílová skupina
studenti středních škol, návštěvníci
Harmonogram
2016
Soulad s územním plánem
ano
Financování
OP IROP, rozpočet města
Komentář
Investiční akce. Stráň pod středními školami směrem ke kolejím
je zarostlá, cesty jsou zanedbané. Vytvořit lesopark se
zpevněnými cestami a lavičkami.

Programová priorita PP. 2.
Programové opatření PO. 2.1.
Aktivita A. 2.1.2.
Cíl

Územní rozvoj na základě fungující infrastruktury
Bezpečná dopravní infrastruktura
Asfaltový povrch přístupových cest na osadu 1. ZO ČZS
Pokrytí cest asfaltovým kobercem od Nemocniční ulice
k branám osady
Lokalizace aktivity
přístupové cesty na osadu 1. ZO ČZS Tanvald
Předpokládané náklady/odborný 1 mil. Kč
odhad
Partneři aktivity
ZO ČZS
Cílová skupina
osadníci 1. ZO ČZS Tanvald a přídomní zahrádkáři s rodinnými
příslušníky
Harmonogram
2019 - 2020
Soulad s územním plánem
ano
Financování
národní programy, MMR, rozpočet města
Komentář
Investiční akce. 2. ZO i 3. ZO Českého zahrádkářského svazu
v Tanvaldu mají vstupy na osadu přímo z asfaltové silnice. Jen
1. ZO ČZS má oba přístupy na osadu ve stráni
nad Nemocniční ulicí a do prudké stráně vedou jen osadníky
udržované písčité cesty, které velmi trpí při jarním tání sněhu
nebo přívalových srážkách a je nutné je neustále opravovat.
Těmito cestami se vozí na osadu především stavební materiál.
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Programová priorita PP. 2.
Programové opatření PO. 2.1.
Aktivita A. 2.1.3.

Územní rozvoj na základě fungující infrastruktury
Bezpečná dopravní infrastruktura
Rozšíření udržitelných forem dopravy - Zřízení dopravní
obslužnosti pro obyvatele okrajových částí města Tanvald
a spojení s Mikroregionem Tanvaldsko – Občanský minibus.
Cíl
Investiční akce. Nákup automobilu a služby dopravní
obslužnosti (nákup vícemístného vozidla, tzv. občanského
minibusu, který bude sloužit pro potřeby dopravy seniorů
k lékaři, na úřady v době, kdy nelze využít hromadnou dopravu.
Především o víkendech bude vozidlo rovněž využíváno pro
potřeby škol, spolků a organizací ve městě pro potřeby dopravy
na své akce).
Lokalizace aktivity
Město Tanvald, Mikroregion Tanvaldsko
Předpokládané náklady/odborný 1 - 1,5 mil. Kč
odhad
Partneři aktivity
Organizace vykovávající sociální služby v regionu Mikroregionu
Tanvaldsko, kulturní střediska Mikroregionu Tanvaldsko
Cílová skupina
1 rok děti – 100 let dospělí (široká veřejnost) místní organizace
a spolky
Harmonogram
2016 - 2018
Soulad s územním plánem
Financování
OP IROP, rozpočet města
Komentář
Investiční akce. Ve městě chybí nahodilá přeprava především
seniorů v okrajových částech města v době, kdy není dostupná
pravidelná doprava. Rovněž některé spolky mají problémy se
zajištěním přepravy na víkendové akce. Aktivita řeší zajištění
zlepšení dopravní obslužnosti pro obyvatele okrajových částí
města Tanvald (Žďár, Český Šumburk, Horní Tanvald, Horní
Tanvald – Valacha) s centrem města. Zlepšení dopravní
obslužnosti s okolními obcemi, s dopravou jejich obyvatel při
vyřizování
důležitých
administrativních,
zdravotních
a kulturních potřeb a společenských akcích konaných
v centrálním městě. Vozidlo bude zohledňovat specifické
potřeby účastníků dopravy se ztíženou možností pohybu
a orientace a využívajících alternativní zdroje paliv jako je
elektřina, CNG a další, splňující normu EURO 6 pro přepravu
osob.
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Programová priorita PP. 2.
Programové opatření PO. 2.1.
Aktivita A. 2.1.4.
Cíl
Lokalizace aktivity
Předpokládané náklady/odborný
odhad
Partneři aktivity
Cílová skupina
Harmonogram
Soulad s územním plánem
Financování
Komentář

Územní rozvoj na základě fungující infrastruktury
Bezpečná dopravní infrastruktura
Cyklostezka Kamenice
rozšíření bezpečné dopravy
Horní Tanvald
3 mil. Kč

Programová priorita PP. 2.
Programové opatření PO. 2.1.
Aktivita A. 2.1.5.
Cíl
Lokalizace aktivity
Předpokládané náklady/odborný
odhad
Partneři aktivity
Cílová skupina
Harmonogram
Soulad s územním plánem
Financování
Komentář

Územní rozvoj na základě fungující infrastruktury
Bezpečná dopravní infrastruktura
Posílení parkovacích kapacit ve městě
navýšení počtu parkovacích míst
vybrané lokality ve městě
1,2 mil. Kč

široká veřejnost
2016 - 2018
nutno zapracovat
IROP, SFDI, rozpočet města
Vybudovat cyklostezku podél Kamenice z Tanvaldu od zastávky
ČD směrem Horní Tanvald (dnes vede přes Honvart)

obyvatelé města, široká veřejnost
2018 - 2020
ano
OP doprava, OP IROP, rozpočet města
Investiční akce. V současné době nevyhovující kapacita
parkování, vytvoření dalších parkovacích míst ve vybraných
lokalitách.
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Programová priorita PP. 2.
Programové opatření PO. 2.1.
Aktivita A. 2.1.6.
Cíl
Lokalizace aktivity

Územní rozvoj na základě fungující infrastruktury
Bezpečná dopravní infrastruktura
Místní komunikace mezi sídlištěm Výšina a Horní Tanvaldem
vybudování cca 500 m nové místní komunikace
koridor v prostoru mezi ul. Horskou a železniční dráhou
směrem na Horní Tanvald
Předpokládané náklady/odborný 3 mil. Kč
odhad
Partneři aktivity
Cílová skupina
obyvatelé města, trvale bydlící obyvatelé sídliště Výšina
Harmonogram
2026
Soulad s územním plánem
ano
Financování
národní programy, rozpočet města
Komentář
Investiční akce. Jedná se o záměr nového kapacitního
dopravního propojení mezi sídlištěm Výšina a Horním
Tanvaldem s napojením na stávající místní komunikace v
prostoru mezi stávající zástavbou v ul. Horská a železniční tratí.
V současné době je kapacitní příjezd a odjezd ze sídliště Výšina
veden pouze přes vytížené stávající komunikace směrem na ul.
Nemocniční. Záměrem je mimo jiné i odlehčení dopravy
směřující do centra, respektive přesměrování dopravní
obslužnosti sídliště Výšina na komunikaci I/14 ve směru na
Jablonec nad Nisou.

Programová priorita PP. 2.
Programové opatření PO. 2.2.
Aktivita A. 2.2.1.
Cíl

Územní rozvoj na základě fungující infrastruktury
Technická infrastruktura
Rozšíření vodovodních řadů
Investiční akce.
Lokalita k.ú. Tanvald cca 1.500 m vodovodního řadu + posílení
stávající vodovodní sítě v území Žďár, lokalita k.ú. Šumburk nad
Desnou cca 2.500 m vodovodního řadu. V lokalitách jsou
individuální zdroje vody. Cílem je vyšší kontrola jakosti pitné
vody ve vodovodním řadu (náhrada těchto zdrojů
z centrálního zásobování vodou).
Lokalizace aktivity
k.ú. Tanvald a k.ú. Šumburk nad Desnou
Předpokládané náklady/odborný 10 mil. Kč
odhad
Partneři aktivity
Severočeská vodárenská společnost, a.s.
Cílová skupina
trvale bydlící obyvatelstvo
Harmonogram
2026
Soulad s územním plánem
ano
Financování
národní programy, rozpočet města
Komentář
Investiční akce. Jedná se o záměr rozšíření vodovodní sítě do
souvisle zastavěných okrajových částí města v lokalitě k.ú.
Tanvald (ul. Horská od č.p. 582 po základní (praktickou) školu,
v prostoru nad kapličkou v ul. Horská a posílení stávající
vodovodní sítě v území Žďár) a k.ú. Šumburk nad Desnou
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pokračování

(prostor jižně u hřbitova, ul. U Herty, prostor východně od č.p.
623 ul. Popelnická, ul. Vítězná od ul. Wolkerova po ul.
Českošumburská a napojení území Popelnice z vodovodní sítě
ČOV Tanvald).

Programová priorita PP. 2.
Programové opatření PO. 2.2.
Aktivita A. 2.2.2.
Cíl

Územní rozvoj na základě fungující infrastruktury
Technická infrastruktura
Rozšíření kanalizačních stok
Investiční akce.
Lokalita k.ú. Tanvald cca 5.500 m kanalizační stoky.
Lokalita k.ú. Šumburk nad Desnou cca 3.000 m kanalizační
stoky. V lokalitách jsou individuální zdroje znečištění
podzemní/povrchové vody. Cílem je odstranění těchto zdrojů
znečištění a napojení objektů na centrální čistírnu odpadních
vod.
Lokalizace aktivity
k.ú. Tanvald a k.ú. Šumburk nad Desnou
Předpokládané náklady/odborný 10 mil. Kč
odhad
Partneři aktivity
Severočeská vodárenská společnost, a.s.
Cílová skupina
trvale bydlící obyvatelstvo
Harmonogram
2026
Soulad s územním plánem
ano
Financování
OPŽP, národní programy, rozpočet města
Komentář
Investiční akce. Jedná se o záměr rozšíření kanalizačních stok
do souvisle zastavěných okrajových částí města v lokalitě k.ú.
Tanvald (ul. Údolí Kamenice od č.p. 15 po č.p. 192
v ul. Horská + přilehlé ulice, ul. Česká do území Žďár) a k.ú.
Šumburk nad Desnou (prostor západně a jižně u hřbitova, ul.
U Herty, prostor východně od č.p. 623 ul. Popelnická, ul.
Vítězná od ul. Wolkerova po ul. Českošumburská).
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Programová priorita PP. 2.
Programové opatření PO. 2.3.
Aktivita A. 2.3.1.
Cíl

Územní rozvoj na základě fungující infrastruktury
Moderní bydlení
Plochy pro rodinné bydlení nad kapličkou sv. Anny
2,5 ha ploch pro rodinné bydlení
cca 1 km nové místní komunikace
Lokalizace aktivity
plocha v prostoru mezi kapličkou sv. Anny a transformovnou
ČEZ
Předpokládané náklady/odborný 5 mil. Kč
odhad
Partneři aktivity
developerská společnost
Cílová skupina
osoby s cílem založení trvalého rodinného bydlení v klidné
a urbanisticky hodnotné části města
Harmonogram
2019 - 2026
Soulad s územním plánem
ano
Financování
národní programy, rozpočet města, privátní sektor
Komentář
Investiční akce. Jedná se o záměr investice do území mezi
kapličkou sv. Anny a transformovnou ČEZ, která je z hlediska
urbanistického vhodná pro účely rodinného bydlení. Tomuto
záměru, který je veden v ÚP Tanvald již od roku 1994, by
samozřejmě musel předcházet výkup části pozemků a příprava
celého území z hlediska napojení na dopravní a technickou
infrastrukturu. Cílem města by mělo být poskytnout a připravit
cenově dostupnou nabídku pro výstavu rodinných domů
v atraktivní lokalitě města, která v současné době schází.

Programová priorita PP. 2.
Programové opatření PO. 2.3.
Aktivita A. 2.3.2.
Cíl
Lokalizace aktivity
Předpokládané náklady/odborný
odhad
Partneři aktivity
Cílová skupina
Harmonogram
Soulad s územním plánem
Financování
Komentář

Územní rozvoj na základě fungující infrastruktury
Moderní bydlení
Modernizace nájemných bytů
spokojené nájemné bydlení
sídliště Výšina a Šumburk
100 tis. Kč
sdružení vlastníků
obyvatelé obytných domů, nájemníci
2019 - 2026
IROP, národní programy, rozpočet města
Investiční akce. Zvýšení kvality bydlení a okolí domů.
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Programová priorita PP. 2.
Programové opatření PO. 2.4.
Aktivita A. 2.4.1.

Územní rozvoj na základě fungující infrastruktury
Esteticky upravená veřejná prostranství
Odstranění domu Žákova 425 na autobusovém nádraží
Tanvald-Centrum
Cíl
revitalizace prostotu autobusové nádraží Tanvald Centrum
Lokalizace aktivity
autobusové nádraží Tanvald-Centrum
Předpokládané náklady/odborný 1,6 mil. Kč
odhad
Partneři aktivity
majitel domu
Cílová skupina
obyvatelé Tanvaldu
Harmonogram
2020 - 2026
Soulad s územním plánem
ano
Financování
MMR, rozpočet města
Komentář
Registrované obyvatele vystěhovat do jiných bytů v Tanvaldě a
po dohodě s majitelem dům strhnout a místo upravit stejně,
jako tomu bylo v případě už odstraněných domů. Při vjezdu do
města od Jablonce i Železného Brodu se projíždí kolem
autobusového nádraží Tanvald-Centrum. Nádraží vévodí velmi
zchátralá žlutá budova s problémovými obyvateli. Budova i
chování obyvatel není vhodnou reklamou Tanvaldu.

Programová priorita PP. 2.
Programové opatření PO. 2.4.
Aktivita A. 2.4.2.
Cíl
Lokalizace aktivity
Předpokládané náklady/odborný
odhad
Partneři aktivity
Cílová skupina
Harmonogram
Soulad s územním plánem
Financování
Komentář

Územní rozvoj na základě fungující infrastruktury
Esteticky upravená veřejná prostranství
Parkové úpravy s fontánou v centru města
zvelebení a zatraktivnění centra města
centrum města
1,7 mil. Kč
obyvatelé a návštěvníci města
2016 - 2018
ano
OPŽP národní programy, nadace,
Investiční akce.
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Programová priorita PP. 2.
Programové opatření PO. 2.4.
Aktivita A. 2.4.3.
Cíl

Územní rozvoj na základě fungující infrastruktury
Esteticky upravená veřejná prostranství
Rozšíření veřejného prostoru v centru města (nové náměstí)
Město doposud nemá esteticky ztvárněnou centrální plochu
charakteru náměstí.
Lokalizace aktivity
areál bývalé SEBY
Předpokládané náklady/odborný 15 – 25 mil. Kč
odhad
Partneři aktivity
majitel areálu bývalé SEBY
Cílová skupina
široká veřejnost
Harmonogram
2018 - 2026
Soulad s územním plánem
ano
Financování
IROP, rozpočet města
Komentář
Investiční akce. V areálu bývalé SEBY (není v majetku města)
zrealizovat „náměstí“ (zakrýt řeku Desnou a tím spojit
parkoviště v centru s prostorem, kde stojí bývalý sklad bavlny).

Programová priorita PP. 3.
Programové opatření PO. 3.1.
Aktivita A. 3.1.1.
Cíl
Lokalizace aktivity
Předpokládané náklady/odborný
odhad
Partneři aktivity
Cílová skupina
Harmonogram
Soulad s územním plánem
Financování
Komentář

Nová pracovní místa, nové podnikatelské aktivity
Oživení průmyslových ploch
Propagace průmyslových ploch
obsazení průmyslových ploch podnikatelskými subjekty
průmyslová zóna
0,5 mil. Kč
agentura
CZECHINVEST,
developerská
společnost,
podnikatelský sektor
podnikatelský sektor
2019 - 2026
ano
OP PIK, Program na podporu podnikatelských nemovitostí
a infrastruktury, rozpočet města
Neinvestiční akce. Oživení průmyslových ploch za účelem
rozšíření nabídky pracovních míst.
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Programová priorita PP. 3.
Programové opatření PO. 3.1.
Aktivita A. 3.1.2.
Cíl
Lokalizace aktivity
Předpokládané náklady/odborný
odhad
Partneři aktivity
Cílová skupina
Harmonogram
Soulad s územním plánem
Financování
Komentář

Nová pracovní místa, nové podnikatelské aktivity
Oživení průmyslových ploch
Oživení brownfields
obsazení brownfields podnikatelskými subjekty
brownfields na území města
0,5 mil. Kč
agentura
CZECHINVEST,
developerská
společnost,
podnikatelský sektor
podnikatelský sektor
2019 - 2026
ano
OP PIK, Program na podporu podnikatelských nemovitostí a
infrastruktury, rozpočet města
Neinvestiční akce.

Programová priorita PP. 3.
Programové opatření PO. 3.2.
Aktivita A. 3.2.1.
Cíl

Nová pracovní místa, nové podnikatelské aktivity
Synergické efekty hospodářství
Hospodářská rada Tanvaldu
podpora malého a středního podnikání, hospodářský rozvoj
města – vzájemná podpora, výměna informací
Lokalizace aktivity
území města
Předpokládané náklady/odborný 10 tis. Kč/rok
odhad
Partneři aktivity
Hospodářská komora, agentura CZECHINVEST
Cílová skupina
podnikatelské subjekty
Harmonogram
2016 - 2026
Soulad s územním plánem
Financování
rozpočet města
Komentář
Neinvestiční akce. Pravidelná pracovní setkání veřejné správy s
podnikatelským sektorem.
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Programová priorita PP. 3.
Programové opatření PO. 3.2.
Aktivita A. 3.2.2.
Cíl

Nová pracovní místa, nové podnikatelské aktivity
Synergické efekty hospodářství
Pestré služby Tanvaldska - propagační brožura
podpora malého a středního podnikání, propagace
regionálních produktů
Lokalizace aktivity
území města
Předpokládané náklady/odborný 100 tis. Kč
odhad
Partneři aktivity
MAS Tanvaldsko, Mikroregion Tanvaldsko
Cílová skupina
podnikatelský sektor
Harmonogram
2017 - 2018
Soulad s územním plánem
Financování
přeshraniční spolupráce Česko–Polsko národní programy,
rozpočet města
Komentář
Neinvestiční akce.

Programová priorita PP. 4.
Programové opatření PO. 4.1.
Aktivita A. 4.1.1.
Cíl
Lokalizace aktivity
Předpokládané náklady/odborný
odhad
Partneři aktivity
Cílová skupina
Harmonogram
Soulad s územním plánem
Financování
Komentář

Cestovní ruch a volnočasové aktivity
Cestovní ruch pro všechny
Cyklisticko-lyžařské spojení Tanvald-Jizerská magistrála
zatraktivnění lokality pro účastníky CR vybudováním trasy
v délce 25 km
převážně lesní cesty na Špičáku a Světlým vrchu
30 mil. Kč
Albrechtice, Desná, LČR, TJ Bižuterie
místní obyvatelstvo, účastníci CR
2017
ano
národní programy, SFDI, MMR, rozpočet města
Investiční akce. Ve spolupráci s LČR, obcí Albrechtice, městem
Desná vybudovat po převážně stávajících cestách přímé
propojení s Jizerskou magistrálou.
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Programová priorita PP. 4.
Programové opatření PO. 4.1.
Aktivita A. 4.1.2.
Cíl
Lokalizace aktivity
Předpokládané náklady/odborný
odhad
Partneři aktivity
Cílová skupina
Harmonogram
Soulad s územním plánem
Financování
Komentář

Cestovní ruch a volnočasové aktivity
Cestovní ruch pro všechny
Tanvaldský vyhlídkový okruh - revitalizace
zatraktivnění 15km okruhu a napojení nových naučných stezek
stávající TVO
10 mil. Kč
KČT
místní obyvatelstvo, účastníci CR,
2020 - 2026
ano- stávající cesty
národní programy, MMR, programy přeshraniční spolupráce,
rozpočet LK, rozpočet města
Investiční akce. Stávající tanvaldský okruh již není atraktivní,
projekt si klade za cíl revitalizovat celý 15km okruh s návazností
na specifické lokality či vrcholy. Velmi vhodná je realizace
naučných stezek.

Programová priorita PP. 4.
Programové opatření PO. 4.1.
Aktivita A. 4.1.3.
Cíl

Cestovní ruch a volnočasové aktivity
Cestovní ruch pro všechny
Rozvoj areálu Špičák
rozšíření nabídky služeb v CR po celý rok, zvýšení atraktivity
města Tanvaldu
Lokalizace aktivity
sportovní areál Špičák
Předpokládané náklady/odborný 30 mil. Kč
odhad
Partneři aktivity
TJ. Bižuterie, SKI BIŽU s.r.o.
Cílová skupina
účastníci CR, sportovci
Harmonogram
2019 - 2026
Soulad s územním plánem
prověřováno v procesu pořízení Změny č. 1 ÚP Tanvald
Financování
MMR, národní programy, privátní sektor, rozpočet města
Komentář
Investiční akce. Propojit lanovkou a sjezdovkou Špičák
s Tanvaldem (ze Špičáku směr Honvart) a propojit Špičák
směrem do Albrechtického sedla a dále na Desnou Křížek.
Vybudování jednostopé přírodě blízké rekreační stezky pro
terénní cyklistiku (singltrek).
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Programová priorita PP. 4.
Programové opatření PO. 4.1.
Aktivita A. 4.1.4.
Cíl

Cestovní ruch a volnočasové aktivity
Cestovní ruch pro všechny
Revitalizace areálu autokempu Tanvaldská kotlina
rozšíření nabídky služeb v CR po celý rok, zvýšení atraktivity
města Tanvaldu, zvýšení návštěvnosti a využitelnosti areálu,
zvýšení počtu prodaných jídel a ubytovaných návštěvníků,
výstavba bazénu
Lokalizace aktivity
areál autokempu Tanvaldská kotlina
Předpokládané náklady/odborný 1,5 mil. Kč
odhad
Partneři aktivity
provozovatel autokempu, město Tanvald
Cílová skupina
účastníci CR, návštěvníci areálu autokempu
Harmonogram
2017
Soulad s územním plánem
ano
Financování
MMR, Národní programy, privátní sektor, rozpočet města
Komentář
Investiční akce. Od začátku provozu trpí autokemp malou
návštěvností a jeho provoz musí být dotován městem.
Zatraktivněním nabízených služeb a rozšířením možností
volnočasových aktivit je možno přilákat další návštěvníky
a uživatele nejenom z řad rodin s dětmi, ale i spolků
a organizací. V první řadě zvýšení kapacity kuchyně a nabídky
teplých i studených jídel. Zvýšení kapacity ubytování např.
formou výstavby nových chatiček nebo využitím stávající věže
rozhodčích. Výstavba menšího rodinného nebo hotelového
bazénu se zázemím. Stejně tak možnost instalace nových
venkovních prvků – lezecká stěna, venkovní posilovací stroje
apod.

Programová priorita PP. 4.
Programové opatření PO. 4.2.
Aktivita A. 4.2.1.
Cíl
Lokalizace aktivity
Předpokládané náklady/odborný
odhad
Partneři aktivity
Cílová skupina
Harmonogram
Soulad s územním plánem
Financování
Komentář

Cestovní ruch a volnočasové aktivity
Zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu
Letecké kryty v Tanvaldu
pozemní kryty - 5
např. kryt poblíž tanvaldské zastávky, U Koruny
5 mil. Kč
LČR
účastníci CR
2018
ano
národní programy, MMR, rozpočet města
Investiční akce. Na území Tanvaldu se nachází několik
pozemních krytů více či méně zanedbaných. Zpřístupněním
a jejich popularizací zatraktivnit území Tanvaldu.
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Programová priorita PP. 4.
Programové opatření PO. 4.2.
Aktivita A. 4.2.2.
Cíl
Lokalizace aktivity
Předpokládané náklady/odborný
odhad
Partneři aktivity
Cílová skupina
Harmonogram
Soulad s územním plánem
Financování
Komentář

Cestovní ruch a volnočasové aktivity
Zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu
Tanvaldské muzeum
zatraktivnění města pro účastníky CR
staré tovární haly
50 mil. Kč
Albrechtice, Desná, LČR, TJ Bižuterie, spolupráce s fakultami
architektury
účastníci CR,
2018
ano
národní programy, MMR, rozpočet LK, rozpočet města
Investiční akce. Velké množství prázdných nevyužitých objektů
továrních hal a absence muzea či podobných aktivit.

Programová priorita PP. 4.
Programové opatření PO. 4.3.
Aktivita A 4.3.1.
Cíl

Cestovní ruch a volnočasové aktivity
Rozvoj volnočasových aktivit
Dopravní a dětské hřiště za domem 572-575
vytvoření prostoru pro smysluplné trávení volného času starší
mládeže
Lokalizace aktivity
louka mezi paneláky na sídlišti Výšina za domem 572-575
Předpokládané náklady/odborný 1,4 mil. Kč
odhad
Partneři aktivity
MŠ, ZŠ, střední školy
Cílová skupina
6 - 18 let
Harmonogram
2016 - 2017
Soulad s územním plánem
ano
Financování
národní programy, MMR, rozpočet města
Komentář
Investiční akce. Na louce mezi paneláky na sídlišti Výšina za
domem 572-575 bylo kdysi hřiště s můstky a cyklotrasou. Nyní
jsou zde pouze zbytky původních zařízení (hromady hlíny
a zbytky kovových konstrukcí). Vytvořit na části louky dopravní
hřiště a do ostatního prostoru umístit vhodné prvky pro
volnočasové aktivity starší mládeže (lanovka, lezecká betonová
stěna, posilovací stroje aj.).
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Programová priorita PP. 4.
Programové opatření PO. 4.3.
Aktivita A. 4.3.2.
Cíl

Cestovní ruch a volnočasové aktivity
Rozvoj volnočasových aktivit
Oprava a rekultivace hřiště Honvard – Horní Tanvald
úpravy pozemku, rekultivace stávajícího dětského hřiště pro
volnočasové aktivity
Lokalizace aktivity
hřiště Honvard – Horní Tanvald
Předpokládané náklady/odborný 1 mil. Kč
odhad
Partneři aktivity
o.s. vykovávající sociální služby v regionu Mikroregionu
Tanvaldsko, kulturní střediska Mikroregionu Tanvaldsko
Cílová skupina
široká veřejnost všech věkových kategorií
Harmonogram
2018
Soulad s územním plánem
ano
Financování
národní programy, IROP, rozpočet LK, rozpočet města
Komentář
Investiční akce. Oprava a revitalizace pozemku okolo hřiště
Honvard Horní Tanvald. Zřízení odpočinkové zóny s možností
rozvoje dětského hřiště. Navázání hřiště Honvard na autokemp
Tanvaldská kotlina, čímž se zvýší jeho atraktivita.

Programová priorita PP. 4.
Programové opatření PO. 4.3.
Aktivita A. 4.3.3.
Cíl

Cestovní ruch a volnočasové aktivity
Rozvoj volnočasových aktivit
Rozvoj rekreačně sportovního areálu Výšina
rozšíření nabídky služeb po celý rok, zvýšení atraktivity města
Tanvaldu
Lokalizace aktivity
Tanvald prostor mezi sídlištěm Výšina, Hotelem BON
a autokempem
Předpokládané náklady/odborný 2 mil. Kč
odhad
Partneři aktivity
sportovní kluby
Cílová skupina
široká veřejnost, sportovci, účastníci cestovního ruchu
Harmonogram
2019 - 2022
Soulad s územním plánem
nutno upřesnit lokalizaci
Financování
národní programy, rozpočet města
Komentář
Investiční akce. Vybudování sportovně rekreačních zařízení
s důrazem na možnost jejich využití nejen návštěvníky,
ale i obyvateli města.

Strategický plán rozvoje města Tanvald (2016-2026)

104

Programová priorita PP. 4.
Programové opatření PO. 4.3.
Aktivita A. 4.3.4.
Cíl

Cestovní ruch a volnočasové aktivity
Rozvoj volnočasových aktivit
JUNIOR Klub
vyplnění volného času uvedené věkové kategorie mládeže
formou besed, kolektivní hry, semináře, rozvoj osobnosti,
klubové setkávání mládeže
Lokalizace aktivity
Město Tanvald – vnitřní prostory v majetku města
Předpokládané náklady/odborný 0,5 mil Kč
odhad
Partneři aktivity
Dům dětí a mládeže, místní spolky, školy
Cílová skupina
mládež
Harmonogram
2018
Soulad s územním plánem
nutno upřesnit lokalizaci
Financování
IROP, národní programy MŠMT, rozpočet města
Komentář
Neinvestiční akce. Zamezení patologickým jevům a aktivní
vyplnění volného času mládeže.

Programová priorita PP. 4.
Programové opatření PO. 4.3.
Aktivita A. 4.3.5.
Cíl

Cestovní ruch a volnočasové aktivity
Rozvoj volnočasových aktivit
Skatepark
vyplnění volného času dětí a mládeže sportovním vyžitím,
zvýšení bezpečnosti vyznavačů této aktivity - bezpečnost
mládeže a účastníků silničního provozu,
Lokalizace aktivity
Tanvald - prostory za koupalištěm v České ulici
Předpokládané náklady/odborný 0,5 mil. Kč
odhad
Partneři aktivity
Liberecký kraj, Ministerstvo vnitra ČR
Cílová skupina
děti a mládež
Harmonogram
2016
Soulad s územním plánem
ano
Financování
MV ČR, rozpočet LK, rozpočet města
Komentář
Zamezení patologickým jevům a aktivní vyplnění volného času
mládeže sportovním vyžitím. V současnosti se pro tyto
požadované aktivity v Tanvaldě nenachází vhodný prostor.
Skate je tak provozován v obytné zástavbě na volně
přístupných a širokou veřejností využívaných prostorách
a komunikacích. Z toho plyne nebezpečí střetu jezdců s ostatní
veřejností a nezbytnost vyčlenění samostatné plochy
pro tyto aktivity a vybudování Skateparku
s oplocením.
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Programová priorita PP. 4.
Programové opatření PO. 4.3.
Aktivita A. 4.3.6.
Cíl

Cestovní ruch a volnočasové aktivity
Rozvoj volnočasových aktivit
Revitalizace městského stadionu Výšina Tanvald
vytvoření multifunkčního areálu, který by umožňoval sportovní
vyžití široké veřejnosti všech generací s prioritním zaměřením
na mládež
Lokalizace aktivity
Tanvald – městský stadion Výšina
Předpokládané náklady/odborný 50 mil. Kč
odhad
Partneři aktivity
Tělovýchovné jednoty, Dům dětí a mládeže, spolky, veřejnost.
Cílová skupina
široká veřejnost a mládež
Harmonogram
2016 - 2018
Soulad s územním plánem
ano
Financování
MŠMT ČR, rozpočet města, rozpočet LK
Komentář
Stávající městský stadion vybudovaný v 90. letech minulého
století je potřeba zrekonstruovat na moderní multifunkční
zařízení, které bude respektovat současné trendy.
V současnosti se pro tyto požadované aktivity v Tanvaldě
nenachází vhodný prostor.

Programová priorita PP. 4.
Programové opatření PO. 4.3.
Aktivita A. 4.3.7.
Cíl

Cestovní ruch a volnočasové aktivity
Rozvoj volnočasových aktivit
Revitalizace hřiště u Masarykovy základní školy
vytvoření multifunkčního areálu pro zajištění výuky tělesné
výchovy Masarykovy základní školy a Gymnázia Tanvald
s možností sportovního vyžití široké veřejnosti všech generací
s prioritním zaměřením na mládež
Lokalizace aktivity
Tanvald – hřiště u Masarykovy základní školy
Předpokládané náklady/odborný 6 mil. Kč
odhad
Partneři aktivity
Masarykova základní škola, spolky, veřejnost.
Cílová skupina
žáci Masarykovy ZŠ a Gymnázia, mládež a široká veřejnost
Harmonogram
2020 - 2021
Soulad s územním plánem
ano
Financování
MŠMT ČR, rozpočet města, rozpočet LK
Komentář
stávající sportovní areál byl vybudován v 90. letech minulého
století a je ho potřeba zrekonstruovat na moderní multifunkční
zařízení, který bude respektovat současné trendy, zejména
výměna sportovních povrchů stávajících hřišť a doplnění
balančních a posilovacích prvků
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Programová priorita PP. 5.
Programové opatření PO. 5.1.
Aktivita A. 5.1.1.
Cíl
Lokalizace aktivity
Předpokládané náklady/odborný
odhad
Partneři aktivity
Cílová skupina
Harmonogram
Soulad s územním plánem
Financování
Komentář

Životní prostředí
Kvetoucí město s bohatou zelení
Zelené město
zvelebení města, zvýšení jeho atraktivity
území města
10 tis. Kč/rok (cena pro vítěze)

Programová priorita PP. 5.
Programové opatření PO. 5.2.
Aktivita A. 5.2.1.
Cíl
Lokalizace aktivity
Předpokládané náklady/odborný
odhad
Partneři aktivity

Životní prostředí
Historické památky
Oprava pomníku Franze Josefa, hřiště Horní Tanvald
oprava památky, dětské hřiště
pozemek města – hřiště Horní Tanvald
800 tis. Kč

Cílová skupina
Harmonogram
Soulad s územním plánem
Financování
Komentář

ZŠ, gymnázium, OA
obyvatelé města
jaro 2016
rozpočet města
Neinvestiční akce. Jaro 2016 „ Nejhezčí okno, balkón, terasa…“
Hodnocení výsledku přenechat žákům, studentům (jiný pohled
než dospělí).

o.s. vykovávající sociální služby v regionu Mikroregionu
Tanvaldsko, kulturní střediska Mikroregionu Tanvaldsko
široká veřejnost
2018
ano
národní programy, rozpočet LK, rozpočet města
Investiční akce. Oprava a revitalizace pozemku okolo pomníku
Franze Josefa u hřiště Horní Tanvald. Možnost zřízení dětského
hřiště. Oprava a zviditelnění památky, která je bez označení
a vlastní identifikace.
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Programová priorita PP. 6.
Programové opatření PO. 6.1.
Aktivita A. 6.1.1.
Cíl
Lokalizace aktivity
Předpokládané náklady/odborný
odhad
Partneři aktivity
Cílová skupina
Harmonogram
Soulad s územním plánem
Financování
Komentář

Efektivní veřejná správa a aktivní občanská společnost
Přátelská a efektivní veřejná správa
Moderně fungující městský úřad
zefektivnění místní správy a služeb občanům
městský úřad
2 mil. Kč
KÚLK
široká veřejnost
2017 - 2020
IROP, rozpočet města
Investiční akce. Prosazovaní a zavádění do praxe eGovernmentu a informačních a komunikačních systémů
veřejné správy. Cílem je efektivní a bezpečné využívání
jednotlivých agend na principu “open data“, využívání
pořízených dat založené na zásadě sdílení pořízených dat a
jejich přístupnosti dalším subjektům veřejné správy i mimo ni.
Možnost zajištění elektronického podání a elektronizace
agend.

Programová priorita PP. 6.
Programové opatření PO. 6.1.
Aktivita A. 6.1.2.
Cíl

Efektivní veřejná správa a aktivní občanská společnost
Přátelská a efektivní veřejná správa
Rekonstrukce objektů veřejné správy
rekonstrukce objektu radnice a objektů veřejné správy, snížení
energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití
obnovitelných zdrojů energie.
Lokalizace aktivity
městský úřad a související objekty veřejné správy
Předpokládané náklady/odborný 10 mil. Kč
odhad
Partneři aktivity
Cílová skupina
široká veřejnost
Harmonogram
2017 - 2022
Soulad s územním plánem
ano
Financování
OPŽP, NZÚ, rozpočet města
Komentář
Neinvestiční akce. Zlepšení technického stavu objektů, snížení
energetické náročnosti a zlepšení přístupnosti pro veřejnost
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Programová priorita PP. 6.
Programové opatření PO. 6.2.
Aktivita A. 6.2.1.
Cíl
Lokalizace aktivity
Předpokládané náklady/odborný
odhad
Partneři aktivity
Cílová skupina
Harmonogram
Soulad s územním plánem
Financování
Komentář

Efektivní veřejná správa a aktivní občanská společnost
Rozvoj občanské společnosti
Podpora občanských iniciativ
pestrá zájmová činnost a využití volného času
školství a zájmové organizace Tanvaldu
0,7 mil. Kč
spolky, zájmové organizace, sdružení
spolky, zájmové organizace, sdružení
2015 - 2026 (každý rok)
národní programy, nadace, rozpočet města
Neinvestiční akce. Podpora funkčních zájmových organizací
a občanských sdružení, které pracují s mládeží, se seniory,
které přispívají k dobré prezentaci města a k pestrosti
společenského dění ve městě.

Programová priorita PP. 7.
Programové opatření PO. 7.1.
Aktivita A. 7.1.1.
Cíl

Sociální stabilita a bezpečnost
Stabilizovaná společnost bez sociálních disparit
Chráněné bydlení pro hendikepované
zřízení sociálního bydlení - 4 -6 pokojů se sociálním zázemím +
společná kuchyňka +společenská místnost
Lokalizace aktivity
vytypovaný objekt na území města Tanvald
Předpokládané náklady/odborný 6 mil. Kč
odhad
Partneři aktivity
o.p.s. se zaměřením na osoby s hendikepem
Cílová skupina
hendikepovaní spoluobčané
Harmonogram
2020 - 2026
Soulad s územním plánem
nutno upřesnit lokalizaci
Financování
IROP, národní programy, rozpočet města
Komentář
Investiční akce. Tento typ bydlení v Tanvaldě i ORP chybí,
nákup vhodné nemovitosti a její rekonstrukce, tak aby
vyhovovala občanům s různým tělesným postižením, kde by
měli zajištěnou pečovatelskou službu.
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Programová priorita PP. 7.
Programové opatření PO. 1.2.
Aktivita A. 7.1.2.
Cíl
Lokalizace aktivity
Předpokládané náklady/odborný
odhad
Partneři aktivity
Cílová skupina
Harmonogram
Soulad s územním plánem
Financování
Komentář

Sociální stabilita a bezpečnost
Stabilizovaná společnost bez sociálních disparit
Sociální bydlení pro matky s dětmi a osoby se zdravotním
postižením
4 - 5 sociálních bytů (bezbariérový přistup)
vhodný objekt určený k rekonstrukci v katastru Mikroregionu
Tanvaldsko
2,5 mil. Kč
o.s. vykovávající sociální služby v regionu Mikroregionu
Tanvaldsko, kulturní střediska Mikroregionu Tanvaldsko
osoby ohrožené soc. vyloučením, ZP
2018
nutno upřesnit lokalizaci
IROP, národní programy, rozpočet města
Investiční akce. Nutnost umístění obyvatel v tíživé sociální
situaci do náhradního bydlení. Umožnit překlenout po
omezený čas náhradní ubytování.
Umožnit osobám
se ZP samostatné bydlení (případně s možností asistenční
služby) a nevytrhávat tyto lidi z přirozeného domácího bydliště.
Pro obyvatele Mikroregionu umožnit zřízení podporovaného
zaměstnávání.

Programová priorita PP. 7.
Programové opatření PO. 7.1.
Aktivita A. 7.1.3.
Cíl

Sociální stabilita a bezpečnost
Stabilizovaná společnost bez sociálních disparit
Rekonstrukce nízkoprahového zařízení pro mládež
posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je
poskytovat pomoc a podporu dospívajícím, kteří se ocitli v
nepříznivé životní situaci nebo jsou jí ohroženi,
a přispívat ke zlepšení kvality jejich života
Lokalizace aktivity
k.ú. Smržovka, objekt je ve vlastnictví města Tanvald
Předpokládané náklady/odborný 2,5 mil. Kč
odhad
Partneři aktivity
o.s. vykovávající sociální služby
Cílová skupina
převážně děti a mládež ze SVL
Harmonogram
2020 - 2026
Soulad s územním plánem
ano
Financování
OP IROP, rozpočet města
Komentář
Investiční akce. Stávající objekt je nevyhovující pro
poskytované služby. Bude nutná kompletní rekonstrukce
objektu i jeho okolí.

Strategický plán rozvoje města Tanvald (2016-2026)

110

Programová priorita PP. 7.
Programové opatření PO. 7.1.
Aktivita A. 7.1.4.
Cíl
Lokalizace aktivity
Předpokládané náklady/odborný
odhad
Partneři aktivity
Cílová skupina
Harmonogram
Soulad s územním plánem
Financování
Komentář

Sociální stabilita a bezpečnost
Stabilizovaná společnost bez sociálních disparit
Chráněné dílny pro osoby ZTP
zvýšení počtu zaměstnaných osob ZTP
vytipované provozovny
2 mil. Kč
o.s. vykonávající sociální služby
osoby s různým zdravotním omezením
2020 - 2026
nutno upřesnit lokalizaci
OP Zaměstnanost, IROP, rozpočet města
Neinvestiční akce. Ve městě i celém ORP chybí pracovní
příležitosti pro osoby se ZTP, je pro ně často složité dojíždět do
Jablonce
či Liberce.

Programová priorita PP. 7.
Programové opatření PO. 7.1.
Aktivita A. 7.1.5.
Cíl

Sociální stabilita a bezpečnost
Stabilizovaná společnost bez sociálních disparit
Senior klub 2
zřízení centra pro aktivity osob seniorského věku, začleňování
osob z řad seniorů do veřejného života města, aktivizace
a podpora sdružování lidí.
Lokalizace aktivity
vhodný objekt určený k rekonstrukci v katastru Mikroregionu
Tanvaldsko
objekt města – např. Maják
Předpokládané náklady/odborný 0,5 mil. Kč
odhad
Partneři aktivity
o.s. vykovávající sociální služby v regionu Mikroregionu
Tanvaldsko
Cílová skupina
generace třetího věku
Harmonogram
2016 - 2018
Soulad s územním plánem
nutno upřesnit lokalizaci
Financování
rozpočet města
Komentář
Investiční akce. Nutnost začlenění lidí seniorského věku do
aktivní činnosti, (spolková činnost, činnost koordinovaná pod
odborným vedením směrem ke všem aktivitám směřujícím
k dalšímu rozvoji jejich života). Možnost využití objektu města
k činnosti ostatních spolků a zájmových organizací.
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Programová priorita PP. 7.
Programové opatření PO. 7.2.
Aktivita A. 7.2.1.
Cíl

Sociální stabilita a bezpečnost
Bezpečný Tanvald
Prevence kriminality
snižování míry a závažnosti trestné činnosti a zvyšování bezpečí
občanů Tanvaldu
Lokalizace aktivity
území města
Předpokládané náklady/odborný 1,5 mil. Kč
odhad
Partneři aktivity
Cílová skupina
široká veřejnost
Harmonogram
2016 - 2018
Soulad s územním plánem
Financování
MVČR, Rada vlády ČR, rozpočet LK, MPSV, rozpočet města
Komentář
Neinvestiční akce. Primární prevencí předejít vzniku
nežádoucích jevů, aby cílová skupina získala znalosti,
dovednosti a postoje podporující zdravý životní styl a aby tyto
přednosti dokázala uplatnit ve svém chování nejen v době
realizace programu, ale i v budoucnosti (projektové dny
a zážitkové pobyty s důrazem na selektivní prevenci).
Projektem situační prevence kriminality zvyšovat ochranu
majetku občanů města, např. forenzní značení prostřednictvím
syntetické DNA.

B.6. PODPORA REALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA

B.6.1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ REALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA
Strategický plán rozvoje města Tanvald na období 2016 – 2026 vymezuje obecný směr rozvoje města
a prostřednictvím konkrétních aktivit směřuje k naplnění stanovených dlouhodobých cílů a priorit.
Tento dokument by měl být živý a sloužit k programově řízenému rozvoji města. Měl by být nástrojem,
který pomáhá při získávání podpory a čerpání dotací. Pro jeho účinnost je zapotřebí specifikovat, jak
bude probíhat samotná realizace navrhovaných záměrů. V rámci úspěšného dosažení všech
zamýšlených cílů SPRM je nutné do realizace zapojit všechny aktéry rozvoje obce (veřejný sektor,
soukromý sektor, neziskový sektor). Pro zajištění naplňování SPRM a realizaci možných aktivity je třeba
nastavit prováděcí mechanismy, ustanovit osoby odpovědné nejen za řízení realizace, ale i za výkon
a kontrolu plnění a vyhodnocování jednotlivých aktivit. S ohledem na organizační strukturu správy
města není nutné zřizovat nové funkční pozice. Pro realizaci SPRM bylo programovým výborem zvoleno
následující implementační schéma:
Řídící složka SPRM:
starosta - p. Mgr. Vladimír Vyhnálek
místostarosta - p. Mgr. Antonín Bělonožník
místostarostka - pí. Hana Preislerová
rada města
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Kompetence a činnosti:
Na základě podkladů výkonné a kontrolní složky (viz níže) a jiných podkladů usměrňovat realizaci SPRM,
tj.:
• iniciace realizace opatření a aktivit,
• vyhledávání a zajišťování zdrojů financování aktivit SPRM,
• svolání řídící složky v případě potřeby, minimálně 1x za rok v období přípravy rozpočtu
na následující rok a zajištění finančního plánování pro naplňování SPRM,
• projednávání podnětů vztahujících se k realizaci opatření a aktivit,
• schvalování zpráv o realizaci SPRM,
• projednávání změn a aktualizací SPRM,
• zajištění schvalovacích procesů a aktualizací SPRM v orgánech města,
• delegování jednotlivých činností a pravomocí na odpovědné osoby,
• programový dokument – SPRM , znění monitorovacích zpráv o průběhu realizace SPRM,
aktualizace aktuální verze SPRM, evaluace bude zveřejněna na internetových stránkách města
http://www.tanvald.cz/mestskyurad/ .
Členové řídící složky se budou scházet dle aktuální potřeby, nejméně však 1x do roka v období přípravy
rozpočtu města na následující rok. Setkání skupiny bude iniciováno výkonnou a kontrolní složkou podklady pro jednání budou rozeslány v elektronické podobě členům řídící složky v souladu s pravidly
jednacích řádů orgánů města, nejpozději však 7 dní před plánovaným jednáním.
Informace o konání jednání řídící skupiny budou zveřejněny na internetových stránkách města.

Výkonná a kontrolní složka:
Jméno a příjmení

Název funkce

Richard Seidel

tajemník

Jiří Onderka

vedoucí odboru rozvoje a KV

Michal Štim, DiS.

územní plánování, územně
analytické podklady

Bc. Martin Tollar

vedoucí odboru ekonomického

činnosti při realizaci SPRM
koordinace činnosti odborů při
realizaci SPRM
monitoring plnění SPRM,
aktualizace, evaluace
koordinace s územním plánem,
participace na evaluaci
finanční plánování, příprava
rozpočtu

Kompetence a činnosti:
• organizace a zajišťování realizace SPRM,
• příprava podkladů pro jednání řídící složky týkající se naplňování realizace SPRM,
• evidence podnětů vztahujících se k doplnění a aktualizaci SPRM,
• organizace spolupráce s místními aktéry při realizaci a naplňování SPRM,
• monitoring a evaluace naplňování SPRM,
• zajišťování podkladů pro zveřejňování informací k SPRM na internetových stránkách města.
Vyprofilováním kompetencí, odpovědností a náplní činnosti řídící a výkonné a kontrolní složky
je vytvořen realizační rámec pro provádění aktivit, vedoucích k dosažení cílů a priorit SPRM.
Aktivity budou realizovány podle jejich důležitosti a významu.
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Řídící složka na základě podkladů výkonné a kontrolní složky stanoví Akční plán na nejbližší období
(2016-2018), který bude zohledňovat finanční, kapacitní a časové možnosti města i všech zapojených
místních aktérů a partnerů. Akční plán bude následně minimálně jednou za rok průběžně doplňován
a aktualizován zpravidla při přípravě rozpočtu. Změny v průběhu realizace aktivit projedná a schválí
řídící složka na základě podkladů výkonné a kontrolní složky. Jednotlivé aktivity budou realizovány
prostřednictvím konkrétních projektů. Bližší popis projektu bude popsán v Projektovém listu.
Zpracování projektových listů zajistí výkonná a kontrolní složka.
Každoročně bude probíhat monitoring a vyhodnocení realizovaných aktivit. Nové podněty a možné
aktivity a projektové záměry budou po odsouhlasení Řídící složkou zařazeny do Zásobníku rozvojových
aktivit. Informace o průběhu realizace SPRM budou jednou ročně zveřejněny.

B.6.2. FINANCOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA
K naplnění SPRM bude potřeba plánovitě pracovat na zajištění finančních zdrojů. Při realizaci
rozvojových aktivit k naplnění dlouhodobých cílů a rozvojových priorit se počítá s vícezdrojovým
financováním. Základ tvoří vlastní finanční zdroje města. Současně se předpokládá využití
spolufinancování z evropských, národních, krajských, nadačních a dalších v úvahu připadajících
programů a fondů. Předpokládané zdroje na finanční krytí jednotlivých aktivit jsou popsány v části
rozvojové aktivity.
Řídící složka bude aktivně iniciovat získávání finančních zdrojů pro naplnění SPRM, současně bude
usilovat o zapojení finančních prostředků soukromého sektoru a využívat i možností neziskového
sektoru. Výkonnou a kontrolní složkou budou v Akčním plánu zpřesňovány informace o možnostech
financování jednotlivých aktivit. Akční plán je základním podkladem pro tvorbu finančního výhledu,
finančního plánu a rozpočtu města na příslušný rok. Výkonná a kontrolní složka na základě vyhodnocení
Akčního plánu a aktivit, které se podařilo realizovat, vyhotoví monitorovací zprávu
o průběhu plnění SPRM. Na základě toho vypracuje podklady pro sestavení návrhu výdajové části
rozpočtu na příslušný rok zahrnující požadavky na finanční zdroje ke krytí aktivit SPRM. Výdaje
na krytí aktivit k naplňování programových cílů a priorit SPRM budou v rozpočtu označeny. Město
tím získá přehled o tom, jaké finanční prostředky na realizaci SPRM vynakládá.

B.6.3. MONITORING REALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA
Výkonná a kontrolní složka města je odpovědná za sledování a vyhodnocování naplňování cílů
a opatření SPRM. S monitoringem realizace SPRM souvisí zejména shromažďování informací
o průběhu realizace dílčích aktivit, jednotlivých opatření a programových cílů – aktualizace aktivit,
tvorba a aktualizace projektových listů. Podkladem pro provádění aktualizaci je evaluace – komplexní
systematické posuzování procesu realizace SPRM.
V rámci monitoringu a evaluace SPRM bude prováděno:
•
•
•
•
•
•

zpřesňování informací o realizaci jednotlivých aktivit, naplnění indikátorů,
včasné zpracování informací o korekcích průběhu realizace aktivit výkonnou a kontrolní
složkou a předání informací řídící složce,
zpracování vyhodnocení Akčního plánu jednou za rok,
sledování naplňování dlouhodobých cílů a priorit,
jednou za rok vypracování Monitorovací zprávy o průběhu plnění SPRM a předložení podkladu
pro sestavení návrhu rozpočtu,
předání Monitorovací zprávy o průběhu realizace SPRM členům řídící složky k projednání,
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•

v cílovém roce období platnosti SPRM, tj. 2026, vypracování komplexní hodnotící zprávy,
jakožto podkladu pro sestavení nového SPRM na nově stanovené období.
Hodnoty monitorovacích ukazatelů a termíny plnění aktivit, které budou sledovány v rámci
monitoringu, budou zpřesněny v Akčním plánu.
Monitorovací zpráva o naplňování SPRM bude sloužit Řídící složce k dalšímu usměrňování
a aktualizaci SPRM.
Obsahem Monitorovací zprávy o průběhu realizace SPRM bude zejména:
• vyhodnocení Akčního plánu, kde bude uvedena informace o realizaci dílčích aktivit
a projektů, které se podařilo v uplynulém období zrealizovat,
• informace o plnění hodnotících ukazatelů v rámci rozvojových aktivit, naplňování
dlouhodobých cílů a priorit,
• zdůvodnění změn a odchylek od plánovaného průběhu SPRM,
• návrh na úpravu, korekci SPRM.
Monitorovací zpráva bude předložena řídící složce k projednání a schválení. Výsledný dokument bude
předložen Zastupitelstvu města Tanvald k projednání a schválení. Monitorovací zpráva bude následně
zveřejněna.

B.6.4. AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA
SPRM je živým dokumentem, který je nutné průběžně monitorovat, vyhodnocovat a následně
v případě potřeby aktualizovat podle skutečného průběhu realizace jeho dílčích částí. Podnětem
k aktualizaci SPRM může být potřeba stanovení nových cílů z důvodu závažných změn vnějších
podmínek. Podnětem k aktualizaci SPRM by neměla být změna politických poměrů ve vedení města.
Aktualizace SPRM dokumentu proběhne nejpozději v roce 2020, případně dříve, když bude nutné
reagovat na vnější podněty nebo na finanční možnosti a úroveň příjmové části rozpočtu města.
Přezkoumání SPRM bude probíhat pravidelně jednou za rok nebo dle potřeby. Přezkoumání SPRM
bude sloužit jako podklad pro nastavení dalších realizačních postupů pro naplňování SPRM
a sestavování rozpočtu města. Aktualizované projektové listy budou podkladem pro dílčí přezkoumání
SPRM, vyhodnocení Akčního plánu a sestavení monitorovací zprávy o průběhu realizace aktivit.
Podklady připraví výkonná a kontrolní složka města odpovědná za monitoring a evaluaci SPRM.
Návrhy na změny SPRM budou provedeny po odsouhlasení řídící složkou do dokumentu, který bude
mít obdobnou strukturu jako doposud platný SPRM, bude označený datem vzniku jako aktualizovaná
verze k dd.mm.rrrr. Dokument bude v úvodu obsahovat seznam aktualizací. Každá změna bude
v textu dokumentu vyznačena a opatřena termínem. Případné aktualizace a změny SPRM budou
schváleny Zastupitelstvem města Tanvald. Aktualizovaná verze SPRM bude zveřejněna obvyklým
způsobem.

B.6.5. SCHVALOVACÍ DOLOŽKA
Strategický plán rozvoje města Tanvald na období 2016 - 2026 byl schválen na zasedání zastupitelstva
města dne 17.02.2016
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Přílohy:
č. 1 - Všeobecná mapa města Tanvald
č. 2 - Schéma Socio-hospodářské podmínky
č. 3 - Schéma rekreace
č. 4 - Schéma technické infrastruktury II
č. 5 - Schéma technické infrastruktury III
č. 6 - Schéma technické infrastruktury I
č. 7 - Schéma dopravní infrastruktury I
č. 8 - Schéma dopravní infrastruktury II
č. 9 - Schéma ochrana přírody a krajiny
č. 10 - Organizační schéma MěÚ Tanvald
č. 11 - Dotazníkové šetření - vyhodnocení
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STAROSTA
MÍSTOSTAROSTA
UVOLNĚNÝ

MÍSTOSTAROSTA
NEUVOLNĚNÝ
TAJEMNÍK

ODBOR
SPRÁVNÍ

ODBOR
EKONOMICKÝ

ODBOR
DOPRAVY

ODBOR
ROZVOJE
A KV

ZAŘÍZENÍ
STŘEDISKO
TECHNICKÉ
SLUŽBY

ODBOR
STAVEBNÍ
ÚŘAD
A ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

ODBOR
SOCIÁLNÍ

ZAŘÍZENÍ
DŮM
S PEČOVATEL.
SLUŽBOU

ODDĚLENÍ
KANCELÁŘ
TAJEMNÍKA

ODDĚLENÍ
KULTURNÍ
KANCELÁŘ

ZAŘÍZENÍ
MĚSTSKÉ
KINO

ZAŘÍZENÍ
MĚSTSKÁ
KNIHOVNA

ZAŘÍZENÍ
MĚSTSKÉ
INFOCENTRUM

KANCELÁŘ TAJEMNÍKA, KULTURNÍ KANCELÁŘ jsou samostatná oddělení působící mimo rámec odborů, každé z těchto oddělení má svého
vedoucího, který je podřízen tajemníkovi MěÚ.

Příloha č. 10

Příloha č. 11
VEŘEJNOST

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ PRO TVORBU SPRM TANVALDK DATU 15.5.2015
BYLO PŘIJATO A VYHODNOCENO 114 DOTAZNÍKŮ
Komentář: dotazníky byly podány elektronicky – 72x, v papírové podobě 42x
1. Jak se Vám ve městě žije?
1. velmi dobře
2. spíše dobře
3. ani dobře ani špatně
4. spíše špatně
5. velmi špatně

6
63
34
9
2

Pozn. respondenta: lidé se tu odcizili a ztratili zájem o svoje město, je potřeba znovu získat důvěru těch, kteří tu žijí
dlouhobě, podpořit zaměstnanost a spravedlnost (žiješ tu, tak pro tebe platí tyto zákony bez ohledu na národnost a
společenské postavení)
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2. Co se Vám na Vašem městě nejvíce líbí?
1. klidný život
2. dobré mezilidské vztahy
3. příznivé životní prostředí
4. blízkost přírody
5. dostupnost pracovních příležitostí
6. dobrá dopravní dostupnost
7. kulturní a společenský život
8. sportovní vyžití
9. vzhled města
10. jiné
1x ad3) o které přijdeme, jestli povolíte výstavbu GTE
2x mnoho Romů ve městě
1zvyk

5. velmi
špatně

21
5
49
95
0
57
10
16
12
4

1x činnost Domu dětí a mládeže, který se snaží vychovávat mladou generaci k tvůrčí činnosti ve
prospěch města a okolní přírody

Co se Vám ve Vašem městě nejvíce líbí?
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3. Co se Vám na Vašem městě nelíbí?
1.špatné vztahy mezi lidmi
2. nezájem lidí o město
3. málo kvalitní životní prostředí
4. nedostatek pracovních příležitostí
5. nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb
6. nedostatečný kulturní, sportovní a společenský život
7. špatná dostupnost lékařské péče
8. nevyhovující veřejná doprava
9. nedostatečná bytová výstavba
10. nepořádek ve městě
11. špatné podmínky pro podnikání
12. jiné
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Co se Vám na Vašem městě nelíbí

Popis toho co se nelíbí
cigáni, socky a jiná verbež
nepracující Romové
Romská menšina

Počet
odpovědí
23

Romové, kteří nepracují a jen dělají nepořádek.
Špatná pověst města kvůli Romům.
Velké seskupení nepřizpůsobivých obyv.i z okolních měst.
romská problematika
Nadměrná podpora nepřizpůsobivých občanů na úkor pracujících a slušných občanů!!!
velký nárůst cikánského etnika v našem městě
Romové, kteří nepracují a jen dělají nepořádek.
stále se zvyšující počet Romů a problémy, které městu způsobují (kriminalita, špatná
pověst)
Zvyšující se počet nepřizpůsobivých lidí.
nepracující a znuděné cikorky
Nepřizpůsobivá menšina obyvatel, velké množství heren
příliv a vysoká koncentrace cikánského etnika, s tím spojený pokles kvality bydlení a pád
cen nemovitostí
Nebezpečí kvůli nepřizpůsobivým občanům.
z Tanvaldu se stává cikánské město s hlukem a nepořádkem, znehodnocuje se tím
bydlení
špatné soužití mezi minoritním a majoritním obyvatelstvem
na tak malé město dost cikánů, kteří jsou vidět hned u vjezdu do města od Velkých
Hamrů, Jablonce
nepřizpůsobivýobčane na sídlišti, ohrožuji zde děti, dětskéhřiště je přes den
plnézavšivenýchRomů
velké množství nepřizpůsobivých občanů
Pokud procházím v dopoledních hodinách Tanvaldem, tak z lidí co potkám, jsou z 1/2
romští spoluobčané.
Rómská komunita
Bezpečnost, Necítím se tu bezpečně. Nečinná policie
psí exkrementy, Někteří pejskaři ani nesledují, kde jejich pejsek právě je a ani nevědí,
jestli někde nenechal hromádku.;
ad7) velmi nedostačující ordinační hodiny obvod. lékaře pro část Šumburk a Tanvald
parkování např. Jednota Coop
Špatně udržovaný Šumburský park neosvětlený kde kdo může přepadat.
Někdy se mladí řidiči prohánějí po sídlišti jak na závodní dráze.
Nelíbí se mi budova bývalého obchodního domu Špičák v centru města.
Chybí centrum města - náměstí, místo toho jsou vel.beton parkoviště, silnice - hlavní tah
městem
vzhled mesta – chybi centralni misto, namesti, mame jen parkoviste
chybí služby - centrum
Sice chodí "sběrači", i přesto je nepořádek. V lese a okolí jsem za 3.hod. sesbírala 3 pytle
odpadu!
Same domy na prodej. Vypadá to, že v Tanvaldu nikdo nechce bydlet.
preferování některých skupin obyvatel a vybraných podnikatelských subjektů, které mají
místo podnikání evidované někdy i v jiných městech. Množství heren. Upřednostňování
lokality ,,kotlina“ na úkor ostatních částí města.
laxní přístup k většímu rozvoji turistického ruchu v letním období
nedostatečná občanská vybavenost (obchody, kavárny)
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1
1

4. Jaké služby Vám ve městě nejvíce chybí?
Popis
Knihkupectví, hobbymarket, kvalitnější obchody s oblečením, 2x stavebniny, zeleninové
trhy, nákupní centrum se zaměřením na různé potřeby,Větší rozmanitost

Počet
odpovědí
12

obchodů.Benzinová pumpa, market pro dům a zahradu (jako je OBI, Baumax…), který by
měl otevřeno i o víkendu, další banka,v blízkosti řeznictví a pekárna.; Malé obchody –
knihkupectví, drobné dárky; Prodejna knih, stálá tržnice s kvalitním zbožím především
místní produkce, včetně čerstvého ovoce a zeleniny českého původu
Žádné; V tuto chvíli mě nic nenapadá.;Co se služeb týká, nechybí mi nic.;žádné nebydlím
tady.; nechybí; nevím
rychlé zdravé občerstvení - salát bar, restaurace, kavárny, rychlé občerstvení ve středu
města a těch stávajících nedostatečná reklama, lepší restaurace,restaurace, kde dobře
vaří, nekuřácká hospoda, Kvalitní restaurace,
Odpolední posezení s hudbou a tancem pro střední a starší generaci abych nemusela
toto vyhledávat v Jablonci nad Nisou. 3 hodiny by nikoho nezabilo, kulturní akce během
roku, Kulturně společenské zařízení vč. KS akcí kvalitní vzdělávací programy pro dospělé a
seniory, hudebníkluby, Mít kde kulturně posedět, setkat se s přáteli, zatančit si.Kino,
Chybí mi tady kožní doktorka, zubař. Ale to je asi celorepublikový problém.
Fyzioterapeut, na rehabilitaci u toho, který je dobrý se čeká 3 měsíce, odborní lékaři a
kvalitní nemocnice, nízká funkčnost tanvaldské nemocnice,
přehled o drobných službách, drobné řemeslnické služby, elektrikáři, malíři, švadleny není výběr…atd.půjčovna nářadí, elektrikáři, malíři pokojů - kontakty na různé služby.
Velmi se mi líbí autobusové a vlakové nádraží. Ovšem naproti tomu bývalý Hotel Centrál
= ostudná brána do Jizerských hor.
Velké seskupení nepřizpůsobivých obyv. i z okolních měst.
muzeum
kontrola u sportovní školy Polici o víkendu
bazén, vířivka
Využít stávající továrny květší zaměstnanosti, rozhodně ne geotermální elektrárnu.
Ve městě je vše co potřebuji. Dobré by bylo lepší informování o dění ve městě za už z
webu města nebo prostřednictvím jiné formy. Například něco jako informační kanál
města teď už je mají i malá města (vím, že tu býval TIK nevím, zda to stále funguje)
Různé
Náměstí. Zábavní centrum pro děti i dospělé. Bazén (pro spádovou oblast).
turistický ruch
Nějaká hlídka když jdou děti do školy a z ní.
Pobočkyspolečnosti na plyn, elektřinu a vodu. Pro všechno se musí do Jablonce nebo
Liberce.
1/Hostinská a pohostinská zařízení, adekvátní městu s 7,5 tis. obyvateli a ambicí
turistického centra a síť běžných nepotravinářských obchodů, vyjma vietnamských
vetešnictví, - vše alespoň v rozsahu "předlistopadovém". 2/ Existence zařízení a podniků
provozující aktivní činnost na podporu cest. ruchu,, vč. pořádání veřej. akcí, vše namířené
na příliv návštěvníků města a příliv turistů a vytvářející společenskou, kulturní a
sportovní atraktivitu města - /nejsou míněny supermarkety, ubytovny sociálně
vyloučených a nepřizpůsobivých, ani cizích, jinojazyčných přistěhovalců /. 3/ Řádné,
stálé, kvalitní a profesionálně vedené a provozované již existující kulturní, společenské a
sportovní zařízení ve městě - viz. Tenisový klub, Autocamp, Sportovní hala, Měst. kino.
4/ Existence veřejného, architektonicky atraktivního, městského prostranství - vytvářející
nabídkou služeb přirozené centrum města - (s režimem předem negujícím vliv rušivých a
společensky nepřijatelných elementů!) 5/ Profesionálně prováděné sadové a parkové
úpravy městských prostranství, parků, zeleně a jejich profesionálně prováděná údržba.
Více míst pro teenagery. Například místa pro sportovní vyžití (přístup povolen i
veřejnosti).
Za prací dojíždím do Jablonce n.N., neřeším tedy co chybí, protože lékaře, většinu
nákupů, sportovní zázemí, kulturní akce řeším mimo Tanvald.
5. Pokuste se zhodnotit město z hlediska níže uvedených podmínek
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Bydlení

Velmi
spokojen
27

Spíše
spokojen
70

Spíše
nespokojen
9

Velmi
nespokojen
3

Je mi to
lhostejné
1

2

Školství

21

59

15

3

10

3

Zdravotnictví

11

52

40

9

1

4

Veřejná doprava

39

62

8

1

3

5

Kultura a společenský život

8

54

38

9

3

6

Sportovní vyžití

15

56

24

2

9

7

Životní prostředí

34

60

13

1

1

8

Péče města o své prostředí

32

50

25

5

1

9

Podmínky pro podnikání

1

19

39

17

23

10 Rozvoj města

3

54

38

8

5

11 Informovanost o dění ve městě

22

68

18

3

1

ad4)velmi spokojen – nevyužívám v tak malém městě k čemu?
ad10) je mi to lhostejné – pokud jde o novou výstavbu

6. Mezilidské vztahy ve městě považujete za:
1. velmi dobré
2. docela dobré
3. ne moc dobré
4. špatné
5. nedovedu posoudit

2
36
45
21
10

7. Myslíte si, že obyvatelé města mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským kontaktům?
1. rozhodně ano
6
2. spíše ano
50
3. spíše ne
40
4. rozhodně ne
7
5. nedovedu posoudit
11
8. Informace o dění ve městě sleduji a zdrojem jsou pro mě:
pravidelně
občas (cca 1
(min. 1 x za
za měsíc)
týden)

Zdroj informací
1

www stránky města

2

Tanvaldské
noviny

4

úřední deska

5
6

Příležitostně
– jen když
potřebuji

vůbec

71

15

10

8

elektronická forma

20

38

11

10

papírová forma

18

37

15

26

elektronická forma

24

19

27

19

fyzická -papírová forma
osobní jednání na městském úřadě

5
4

10
7

22
51

50
47

Jiný zdroj - doplňte jaký?
ostatní občané
infocentrum
jbc deník
kontakt se členy zastupitelstva, radními
osobní jednání mimo úřad
uvítala bych informační tabuli, umístěnou v
centru (poblíž parkoviště)

11

7

14

41

jiné vývěsky

12
4
7
5
1
1
1

jiný zdroj - žádný. Pouze mám automatické
zasílání novinek z webu města.

2

internet

1

facebook

1

nevím

1

9. Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj svého města?
1. rozhodně ano
29
2. spíše ano
46
3. spíše ne
9
4. rozhodně ne
1
5. nedovedu posoudit
23

Popis
zapojuji se; již se podílím; Jakkoliv, Dobrovolnické práce o víkendu, jak je třeba :)
věnujeme se tvorbě videí viz. www.21coins.cz, Jak bude třeba. Můžu se zapojit na
dobrovolné akce pořádané městem, jakkoliv, budu li o tom informovaná, podle
potřeby,Různé společné dny aby se zlepšili vztahy mezi občany, práce s lidmi.; Všude, kde
je potřeba, záleží na podmínkách.
při spoluorganizování společ. a sportovních akcích, spolupořádání kulturních akcí, pomoc
při organizování sportovních a kulturních akcí, spoluorganizátor kulturních a
společenských akcí, cizíjazyky, kultura.; Dle svých možností se zúčastňuji kulturních akcí.
Někdy aktivně.Pomoc při pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí pro děti i
dospělé, kultura, hudba, festival, workshopy, investice.; Řešení situací ve školství, sportu,
využití a vylepšení sportovních zařízení…..; práce s dětmi, ochrana přírody
starám se o vzhled a pořádek městských pozemků, úprava pozemků okolo svého bydliště,
Jsme ochotni zapojit se do úklidu našeho úseku, čtvrti nad Výtopnou., V tuto chvíli
nedovedu posoudit, jak bych mohla být nápomocna. Pokud přijde podnět, který bude v
mých silách, ráda se zapojím. V nynější době, při procházkách s kočárkem, občasně sbírám
pohozený odpad u lesních porostů a v okolí řeky Kamenice, kde mě nejvíce irituje,
Vysadím bylinkovou zahrádku před panelák pro všechny paneláčníky.Třídění odpadu,
pravidelné navštěvování akcí města
správním orgánem, Názorem, vlastní profesní odborností, účastí v diskusi k námětu,
v případě konkrétní záležitosti nebo problému rovněž v občanském či městském poradním
orgánu jako člen řešícího aktivu; Člen zastupitelstva, radní, vedoucí odboru, dobrovolník,
koordinátor, platit vyšší daň z nemovitosti (=vyšší místní koeficient), …
Ale nevím jak? Nějaká dobrovolná činnost pro děti, staré lidi? Mám pocit, že nic neumím,
jsem 1 člověk, když by se dalo víc lidí dohromady, možná by vznikla nějaká smysluplná
aktivita, v tuto chvíli si nedokážu představit, s čím by město potřebovalo pomocí, takže by
samozřejmě záleželo na tom, co by bylo potřeba - aktivitě se nebráním, jde jen o to, aby
to mělo smysl
Podpora při vzdělávání dětí, školství
studuji architekturu - mohu pomoc při pořádání workshopu, či architektonických soutěží,
které považuji za stěžejní pro kvalitní rozvoj veřejného prostoru…workshopy pro méně
nákladné ale velmi názorné představení možností, které naše město nabízí a
architektonické soutěže pro jejich dovedení do konce…
audiovizuální tvorba; manuální pomoc (např. úklid lesa); IT; činnosti v jednotce
dobrovolných hasičů
Cizinecky ruch (Němčina)

Počet
odpovědí

12

10

6

4

2

2
1

1
1

Názorem, vlastní profesní odborností, účastí v diskusi k námětu, v případěkonkrétní
záležitosti nebo problému rovněž v občanském či městském poradním orgánu jako člen
řešícího aktivu.
Nechci se zapojit, bydlím v Jablonci
fyzicky
Nevím, jakmohu pomoci-poraďte.
Hodlám se v nebližší době odtud odstěhovat, z krásného města udělám, bývaly starosta
p.Polak ghetto pro Romy. Dětské hřiště je plné zavšivených Romů a v okolí se jsou
poházené jehly od drogově závislých. Minulý týden se píchla o jehlu mala holčička na
sídlišti. Nebudu cekat, až někdo se bude snažit ohrozit i mé děti, raději odtud pryč dokud
je čas.
bezpečnost
Již jsem udělal dost, ale profitoval soukromník.
Prispel jsme nazorem, ostatní at udelaji
Separace odpadů

10. V jaké oblasti by se podle Vás mělo město dále rozvíjet?
Popis
pracovní příležitosti, Podporovat tvorbu pracovních příležitostí., Získávání nových
pracovních příležitostí, Po pracovní stránce lepší pracovní rozvoj,Vytvořit lepší podmínky
pro mladé pracující lidi aby z města neutíkali, Rozvíjení pracovních míst, dosud pracovní
příležitosti výrazně ubývají, podpora tvorby pracovních míst, zlepšení (podpora) lokálních
zaměstnavatelů a podnikatelů, podpora a snížení nezaměstnanosti; vytváření pracovních
příležitostí
turistický ruch, cestovní ruch, Vybudování regionálního muzea (podpora cestovního
ruchu), V cestovním ruchu - podmínky pro podnikání se zlepší.;
sportoviště pro náctileté, sport, Město by se mělo více rozvíjet v oblasti sportovního
vyžití pro děti a mládež/kvalitní víceúčelové hřiště/,sportovní aktivity, Volnočasové
aktivity pro děti a dospělé, sportovní areál přístupný pro veřejnost. Mělo by se
zrenovovat hřiště u MěÚ, kde by byla možnost si zahrát fotbálek, volejbal, nohejbal,
pinčes a jiné. Udělat tam multifunkční gumové hřiště použitelné i pro nejmenší, třeba i se
skákacím panákem a nějakou rampu pro starší děti, kteří jezdí na freestylových
koloběžkách a skateboardech. Děti staršího školního věku si nemají kde "hrát". Na
Šumburku je sice vybudované multifunkční hřiště, na kterém se schází převážně romské
děti a dospělí a podobné je to i v parku. Proto tam ostatní děti nechodí a rodiče je tam
nechtějí pouštět. Toto ale město jako takové stejně nezmění, ve sportu, sportovní
akce,sportovní vyžití (zatím se jen ruší, např. motokros), Sport pro mládež, pro děti. Je
ovšem otázka, jestli o to mají vůbec zájem. Když postavíme sportovní zařízení, jestli tam
budou chodit? Jestli tam bude placené vstupné, budou na to jejich rodiče mít peníze?
Aby to nebylo pak jen pro pražáky a rekreanty. I když i to by byl určitý přínos pro město,
sportovního vyžití (sportovní hřiště s dráhou pro bruslaře)
Posílení městské policie (aby důsledně plnila své povinnosti), oblast bezpečnosti a čistoty
města, bezpečnost osob a majetku,Ochrana spoluobčanů!!!,v zabezpečení města,
zajištění klidu ve městě, v bezpečí našich občanu, bezpečnost, Bezpečnost a pořádek ve
městě, zamezit přílivu nepřizpůsobivých občanů. Zvýšit bezpečnost ve
městě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;
Kultura, Kulturní vyžití, Více kulturně společenských aktivit pro větší soudržnost obyvatel,
Podporovat kulturní, společenské a sportovní aktivity.Kulturní akce
záchrana přírody – méně kácení – opakovaného; čistota města – vztahů, prostředí, třídění
odpadu Větší dohled na parkování na sídlišti a pořádek kolem kontajneru – po častém
přehrabování zůstává kolem nepořádek, ochrany přírody, Lépe udržovat vzhled a okolí
kolem domů, dát možnost obyvatelům udržovat okolí svého bydliště.pořádek ve městě;
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Počet
odpovědí

27

15

12

11

10

6

Bytová výstavba - pro mladé jsou předražené podnájmy, Podpora bytové a rodinné
výstavby.Poskytnout byty mladým,Podnájmy jsou pro ně drahé.
Zlepšeni vzhledu centra města., chybí mi zde náměstí!, dát městu ráz podhorského
střediska , Zvýšení počtu parkovacích míst na sídlišti,
podpora i malého podnikání, Průmyslová zóna, zlepšení podmínek pro podnikání
kanalizace Šumburk, Výstavba kanalizace Vítězná ulice
Zlepšení vztahů mezi lidmi, Lepší komunikace s občany.
menší přísun Romů, řešit otázku Romů,řešení problematiky s nepřizpůsobivými
občany!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vzdělávací, školství
Město male, ale hezké. Původní, květinové, s malými původními obchůdky. Autentické,
každopádně ne jako ŠpindlerůvMlýn nebo Harrachov. Zásadní skutečností, která jediná
dává tomuto město smysl jeho existence a tedy i smysl občanům zde žít, jsou pracovní
příležitosti - zejména existence výrobních podniků. Proto stěžejní a životní nutností je
obnova jakékoli - pokud ne již v minulosti existující, výroby. Podnikatelský způsob se
neosvědčil čili je nezbytné vytvořit a zapojit jiné možnosti - tzn. aktivity města vlastní,
spoluúčastnické, spoluvlastnické, pronájemní, atd. Tanvald bez výrobního podniku/ků,
nemá smysl existence!! Druhou aktivitou, paralelní s první, musí být skutečný,
profesionálně zvládnutý a dlouhodobý akcent na cestovní ruch a vytváření konkrétních nikoli akademických a teoretických, společenských, kulturních a sportovních aktivit,
budováním a provozováním zařízení a podniků pro konkrétní služby cest. ruchu a
turismu, pořádání městských akcí s širším oblastním - když už ne celostátním, dosahem,
atd. Bez zatraktivnění města výše naznačenou škálou pracovních příležitostí pro občany
zde žijící a bydlící, nemá město Tanvald naprosto žádnou perspektivu a dojde k jeho
postupnému vylidnění aktivními občany - což lze již dnes - zatím v menší míře, ale přesto,
již zaznamenávat!
Být přítulnější především pro občany, kteří v něm žijí a pro jejich volnočasové aktivity a ne
čekat na turisty nebo lyžaře, kteří by město měli spasit!!! odpočinkové a relaxační zony
Zásadně nesouhlasím s vybudováním geotermální elektrárny v našem městě!!!
dále má město poměrně špatnou pověst
Rozhodně nestavět další supermarkety!!!; Vítám snahu o začleňování sociálně slabých
obyvatel do společnosti. I když pochybuju o dobrém výsledku. Řešením by bylo rozvinout
nějaký průmysl. To se nepodaří.
zdravotnictví
Do budoucna vybudovat stacionář pro postižené děti.
uvědomuji si, že je to náročné, ale hlavně vyváženě! Jednostranná orientace na cestovní
ruch, či na sport není řešením.. stěžejní pro město je dle mého názoru vyřešení problému
s brownfieldy v centru města, a to ne demolicí, ale jejich úpravou ( byť si uvědomuji, že se
nejedná o městský majetek..)
Dbát na životní prostředí, více zeleně ve městě - vytlačení povalečů od fontánek,
pravidelné legitimování těchto občanů, více dohlížet na pořádek ve městě, dodržování
pravidel silničního provozu-výjezd u Infocentra. Zlepšení podmínek na Sídlišti. Vytlačení
povalečů a sociálních vyděračů z města - chceš podporu-tak pracuj!!
Rozvíjet se může ve všech oblastech.
to nedokážu posoudit
Doprava, zklidnění, bezpečnost průjezdem. Neprodávat bytový fond (nebezpečí více
cikorek)
V oblastech, které by přispěly ke zvýšení počtu obyvatel města, nebo aby se jejich počet
alespoň nesnižoval.
1.sportovní vyžití a s tím související realizace sportovního areálu za Výšinou směrem na
kotlinu, která bohužel nějak vyšuměla; 2. revitalizace nevzhledných objektů po podniku
Seba, které hyzdí vstup do města z jižní strany
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Stále se mluví o cestovním ruchu. Myslím si, že turisté přijedou a po týdnu odjedou.
Obyvatelé Tanvaldu tu však žijí dál.
Stále se mluvilo, jaká je to vizitka při vjezdu do města ( bývalé autobusové nádraží) .
Řešení se našlo, některé otřesné domy byly zbourány a velká část tamního obyvatelstva
byla přestěhována na sídliště Výšina. Ještě před 13 lety by měl člověk problém "naše
státem živené občany" na Výšině potkat. Dnes se spíš podivuje, pokud je nepotká. Ale na
Výšinu již projíždějící turisté přece nedohlédnou, tak je to OK.
No a prostory okolo bývalého nákupního střediska na Výšině, tak to snad nemá cenu ani
komentovat. Pokud jedu autem, občas čekám, že z mostu něco poletí přímo mně do
cesty.
Obyvatel Tanvaldu by jistě využil zamýšlenou in-line dráhu, ale po té se zřejmě slehla
zem. Pak se může rozebírat, že se děti nehýbou atd., atd. a sedí u počítačů. Kde v
Tanvaldu si může jít obyvatel bezpečně viz. třeba na zmiňované in-liny?
Omezit parazity systemu a potom to přijde samo.
Zcela jistě ne laciným podbízením se cestovnímu ruchu za cenu zničení zalesnění jižní
části Špičáku za účelem vybudování další sjezdovky.; Cestovní ruch je dle mého názoru na
maximu (výborný autokemp), takže bych se zaměřil spíše na podporu toho, co již funguje
a ne na budování nových megalomanských staveb.; Vytvoření slibované sportovní oblasti
v tanvaldské kotlině (bývalá motokrosová dráha); Zaměření se na opravdovou kvalitu v
oblasti školství (vytvoření excelentního školského zařízení z gymnázia) = zaměření na
kvalitu a ne na kvantitu
Turistický ruch, sportovní vyžití, přilákat nové zaměstnavatele, zlepšit podmínky pro
podnikání
Najít možnosti pracovních příležitostí, zatraktivnit město pro cestovní ruch ( bazén,
možnosti sportovního vyžití…)
Široký výběr aktivního trávení volného času; Větší rozvoj turistického ruchu v letním
období – aktivnější podpora projektů, které s tím souvisejí
Ve srovnani s jinymi mesty je Tanvald strohy, sedivy a neosobni. Mam zpetnou vazbu od
mnoha lidi, kteri jezdi do okoli na dovolenou a vidi Tanvald jen jako místo pro nakupy,
kde se boji jit vecer po ulici. Caste jsou komentare o obklopeni Tanvaldu „cik..y“, o virivce
před Penny marketem pro mladé nepřizpůsobivé.
Přivítal bych rozvoj centrální částí města, vice zeleně, park pro odpočinek turistu.
Důsledněji chránit přírodu – k devastaci dochází v okrajových částech města, kde se na
terénních motorkách a čtyřkolkách prohání kde kdo, i v území chráněné krajinné oblasti
Jizerské hory; podpořit odkanalizování města a dohlížet na čistotu vodních zdrojů; Dbát
na čistotu města - na pracovním úřadu je hlášeno plno lidí, kteří se mohou nejen podílet
na zvelebení města, ale i dohlížet na dodržování čistoty a pořádku např. v okolí marketů,
škol, hřišť, parků, dopravních zastávek, terminálu atd.- znečišťování a poškozování
veřejného majetku a zeleně, komunikací atd. důsledně pokutovat a trestat; Nastavit
stejná práva a povinnosti pro všechny občany - toto považuji za zásadní, tím dáte lidem,
kterým na našem městě ještě záleží, najevo, že tu jste pro ně a jejich snahy o prosperitu
města mají smysl
V úpravě životního prostředí a hlavně bezpečnosti občanů.

1

1

1

1
1
1

1

1

1

11. Představte si, že můžete rozhodnout o využití finančních prostředků, se kterými hospodaří město. Na co
byste je přednostně využil/a?
1. zlepšení podmínek pro podnikání
2. podpora tvorby pracovních míst
3. podpora bytové a rodinné výstavby (dobudování technické infrastruktury a místních komunikací)
4. častější spoje veřejné dopravy
5. zřízení dalších provozoven obchodu a služeb ve městě

32
86
18
7
14

6. rekonstrukce místních komunikací

38

7. podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit
8. péče o veřejnou zeleň a prostředí ve městě
9. opravy památek ve městě

48
35
11

10. jiné

20

Počet
odpovědí

Popis

okolí domu 552
více parkovacích míst, parkování
ad6) hlavně těch vedlejších
ad6) konečně čekáme na opravu komunikace i v naší ulici Nad Výtopnou!!! a také kanalizaci, která
nám je slibovaná již 30 let.
ad7) Stále se nestaví, skate park a skejťáci jezdí po silnicích mezi auty.
ad7) využitím nebo výstavbou kulturního domu
ad9) jakých?
ad1+2) Obě otázky a odpovědi na ně spolu přímo souvisí. Já se ale v těchto věcech vůbec nevyznám.
ad4) Šumburk - hřbitov - zpět
Opravy některých míst, které jsou ve vlastnictví města a mnoho let nebyly žádné opravy provedeny.
chybí lavičky u zastávek městského autobusu
in-line dráha, skejt park
Na zachování a rozvoj nemocnice jak byla dřív – chirurgie!
vzhledem k tomu, že Tanvald nemá náměstí, úprava centrálního parkoviště a hlavně oprava OD Špičák
Rekonstrukce DDM- Ulita.
Vytvoření prostoru pro vycházky rodin, matek s dětmi i pejskařů. Parky - cesty - na Výšině i Malém Š
opravy nevzhledných domů, více sportovního vyžití
Letní výzdoba města je již přes 20 let stejná, v nedalekém Turnově je radost se podívat
Na závěsné květináče, výsadbu v parcích atd.
Rozvoj sportovního vyžití obyvatel a turistů v letním období

12. Jste?
muž
žena

56
58

počet respondentů

pohlaví respondentů
59
58
57
56
55
muž

žena

2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

13. Váš věk?
15-29 let
30-49 let
50-64 let
65 a více let

18
45
25
24

počet respondentů

50

věk respondentů

40
30
20
10
0
15-29 let

30-49 let

50-64 let

65 a více let

věk

14. Vaše vzdělání?
základní
střední odborné
střední odborné s maturitou
vyšší odborné
vysokoškolské

10
22
39
11
33

počet respondentů

vzdělání respondentů
50
40
30
20
10
0
základní

střední odborné

střední odborné s
maturitou

vyšší odborné

15. Veměstě:
žiji od narození
přistěhoval jsem se v dětství spolu s rodiči
přistěhoval jsem se v dospělosti před více než pěti lety
přistěhoval jsem se v dospělosti v posledních pěti letech
16. Typ Vaší domácnosti:
1. domácnost bez dětí
2. domácnost s nezaopatřenými dětmi (do 18 let)
3. jiné
děti nad 18 let

vysokoškolské

48
11
46
7

64
39
10

Vaše další náměty, připomínky komentáře:
nedostatek laviček
Upravení lesíka pod Obchodní akademií vedle domů cik.obyvatel.
Odstranit zpomalovací pruhy Honvard, má se jednat o cyklostezku.; Zajistit pravidelnou úpravu
běžeckých tratí, oddělit od procházkové trasy, opatřit značením (v současnosti pouze pro potřebu
oddílu, tedy skoro vůbec).; Zajistit obdobnou anketu pro konkrétní návrhy – případně elektronickou.
Chybí prodloužení kanalizace nad hřbitovem – ve Vítězné ulici.
Na terminálu busové dopravy u vlak.nádraží jsou digitální tabule s odjezdy vlaků a autobusů. To je
výborná věc a přínos pro cestující. Jenže u odjezdu busu na sídliště je napsáno že jede do Centra, to je
sice pravda, ale jen místní člověk se z dalších údajů dozví, že nejdříve jede na sídliště a to je daleko
důležitější. Do Centra se dojde daleko snáz než s nákupem na sídliště. Místo pro slovo SÍDLIŠTĚ tam
je. Nyní si ale uvědomuji, že by tam také mělo být slovo VÝŠINA, protože v Tanvaldu je také sídliště
Šumburk. To vše hlavně pro lidi z daleka, kteří to tu neznají.; Z doslechu vím a také to vidím, že
Tech.služby nebudou dále udržovat na sídlišti železné zábradlí kolem trávníků. To bude mít za
následek, že auta budou zajíždět na trávu. Vždy jen kousek. Až se vyjezdí, tak další kousek. Trávníky
zmizí a auta budou jednou až u domů a budou poškozovat zdi domů.
Nevím, proč v našem kině dávají jen thilery, animované filmy a do toho občas novou českou komedii.
Myslím, že by mělo filmy vybírat víc lidí, někdo jiný, než kdo vybírá poslední roky. Ušetřit za kulturu a
nechodit do kina, je v Tanvaldu opravdu velmi lehké. Když se podívám co hrajou např. V Jablonci, Ž.
Brodě hned bych šla na 2 filmy.; Nějak víc řešit začlenění soc. Slabých a Romů do společnosti. Ale
nevím jak? Podle zkušeností z jiných měst? Co pomohlo jinde, nevím?; Chválím technické služby za
úklid města a čistotu WC ve městě.; Když jsou Vánoční koncerty dětí ZUŠ je vždy plno. Proč není
podobná akce častěji?; Byla jsem velmi zklamaná z výsledků voleb, tento dotazník je pro mě určitou
nadějí, že snad jsou přeci jen ve vedení města lidé, kteří mají zájem o jeho pozitivní rozvoj.
+dokonalá zimní údržba, dobrá spolupráce s MP, pochvala členkám KPOZ; - proč nestaví skibus v
Tanvaldě?
Pokuste se "rozejít" nebo odstranit "klamající hodiny" mezi prodejnami LEDO a Princ. Majitel (?) se k
tomu nemá. Děkuji.
Vadí mi nepřizpůsobiví (ROM) občané, kteří narušují život v našem městě, zvláště mladiství a jejich
drzé chování vůči našim občanům, zvláště seniorům. Dále se mi nelíbí, že na aut. Zastávce centrum
znečišťují prostor.
Omezit podporu závislosti romského etnika na dávkách a nárocích na snazší život bez vlastního
přičinění.
Měla by být dráha pro kolečkové brusle.
zatím nic
Pokud město něco neudělá s přibývajícími cikány, kteří se jen povalují ve městě a dělají bordel, tak se
za chvíli odsud většina slušných lidíodstěhuje.
Musím pochválit zřízení kontejneru na bio odpad. Osobně bych ale mnohem více ocenila kontejnery
na směsný plast, kterého máme každý doma a zbytečně vyhazujeme do kontejnerů obrovskou
spoustu. Tento plast pak nemá sebemenší šanci na recyklaci… a příroda je při jeho likvidaci zbytečně
zatěžována. Vím, že se sváží pytle 1x v sudém týdnu, ale při velikosti svého bytu nejsem schopna
pytel (tle) v bytě tak dlouho uchovávat a pokud ho položím ke kontejneru dříve, nevěřím, že dojde k
jeho odvezení na recyklaci. Před časem se mi stalo, že jsem šla s tříděným odpadem, přijelo auto s
pány, kteří sbírají odpadky v okolí kontejnerů atd. Pán mi řekl, ať mu odpad dám, že ho vyhodí,
nikterak ho nezajímalo, že ho chci vložit do kontejnerů k tomu určených... Přečetla jsem si, že probíhá
pilotní projekt na třídění odpadu přímo v panelovém domě. Je to dobrý pokus, jen mám obavy, že ten
kdo chce třídit - udělá kroky navíc a ten kdo nechce, bude si možná ulehčovat cestu s normálním
odpadem a bude ho házet sem... Časem se uvidí.. Je mi jasné, že každý kontejner a vše kolem svozu
odpadu něco stojí, ale co pořídit pouze několik kontejnerů a rozmístit je do míst, kde je nejvyšší
naplněnost kontejnerů k recyklaci? Pokud se lidé informují, věřím, že ti kdo chtějí separovat, odpad
donesou např. v igelitové tašce, kterou zde mohou celou vyhodit.

Hlavním problémem je nastavený sociální systém (celorepublikově), který je zneužíván. Toto
demotivuje. Dále relativně nízká hustotazalidnění, která v dnešní době určuje nedostatek pracovních
příležitostí. Na druhou stranu je zde relativně zdravé životní prostředí. Nelze mít vše. Jednoduchý
recept na vytvoření smysluplné zaměstnanosti moc neexistuje. Určitě to, ale nespasí problematická
geotermální elektrárna. Myslím si, že Tanvald by na tom mohl být ještě hůř. Pozitivně hodnotím
přehledné webové stránky, pomocí kterých jsem stále v obraze o dění ve městě.
2x Nevymýšlet nesmysly a plnit sliby.
Tanvald je pěkné město. S radnicí a úředníky mám velmi dobré zkušenosti. Jsou vždy! nápomocni.
Po vzoru Jablonce či Železného Brodu zavést na www stránky diskuzní fórum
Založit městskou neziskovou makléřskou nemovitostní společnost. Třeba pak půjde prodej rychleji a
plakáty " Na prodej" alespoň částečnézmizí.
nezajímám se o to
Nemám další připomínky ani náměty.
nelibí se my parkování nákladní aut po celém sídlišti,když mají vybudované parkoviště v radniční ulici
Momentálně je stále opakované téma třídění odpadů. Konečně někomu došlo, že v panelovém bytě
je opravdu technicky nerealizovatelné mít xxx pytlů a do každého třídit něco jiného. Vymyslelo se
tedy, zkušebně umístit pytle na třídění do vstupních prostorů domu. Ptám se, proč tak složitě, když v
jiných sousedních městech je u stanovišť s kontejnery ( směsný, papír, sklo) přidán další na bioodpad,
tetra packy, kelímky od jogurtů a funguje to.
Další připomínku mám k práci městské policie. Pokud chce řešit nesprávné parkování ( zeleň, zákaz
stání v Krkonošské ulici, stání na chodnících, stání na zákazu stání) měla by měřit všem stejným
metrem. Byla jsem svědkem, kdy ve zmiňované Krkonošské ulici stála tři auta. Dvě dostala za stěrač
oznámení o přestupku, třetí u kterého znali majitele, nechali bez povšimnutí. Tak pak obhajujte na
svých stránkách, že strážníci nemohou být všude.
Jsem zásadně proti budování nových sjezdovek a vleků!!! Řeči, že se tím zvýší zaměstnanost
v Tanvaldě jsou nesmysl!!! Dva vlekaři a jeden hlídač parkoviště, maximálně.
Zlepšení péče o zeleň-neustálé kácení stromů a ničení keřů nepřispívá k zlepšení životního prostředí
města.Výsadba nových stromů dostpokulhává za kácením.Vzrostlý strom ovšem ničím nenahradíš!
Doporučuji víkendovou večerní procházku na sídlišti, ale nejlépe se zbraní v ruce, bohužel neni tu
zrovna bezpečno!
Vyřešit otázku romů. Proplácení vysokých dávek těmto občanům bych zrušil .Peníze dostávají aniž by
pro tuto společnost něco udělali.Za celí život nepamatuji, že bych dostal od společnosti něco
zadarmo, na vše se muselo vydělat a potom si člověk všeho vážil.
Služba městské policie 24/7 + tísňová linka 156; Moderovaná diskuse (fórum) na stránkách města;
Organizace dražby elektřiny a plynu s možností, aby se i občané zapojili
Velmi se mi nelíbí záměr přestěhovat Tabys do „Četnického domu“ – na periferii. V místě je téměř
nemožné bezpečně přejít silnici (parkování aut se snad dá vyřešit…). Tento názor jsem již slyšela od
několika občanů Tanvaldu.; Nelíbí se mi také ubývání zeleně ve městě. V poslední době se mohutně
kácí vzrostlé stromy, ale nevšimla jsem si, že by se vysazovaly nové.

Pozn. Ve vyhodnocení dotazníkového šetření je doslovný přepis dat, poznámek a komentářů respondentů.

SPOLKY

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ PRO TVORBU SPRM TANVALD K DATU 15.5.2015
BYLO PŘIJATO A VYHODNOCENO 16 DOTAZNÍKŮ
Komentář: dotazníky byly podány 14x elektronicky, 2x v papírové podobě
1.Název a sídlo organizace /2. Členská základna ve městě
počet členů
celkem k
1.1.2015:

z toho
do 18
let:

vývoj
počtu
členů

název organizace

30

15

stabilní

SPMP OV Jablonec nad
Nisou, SK Sluníčko
handicapovaní sportovci

51

2

klesá

Tělocvičná jednota Sokol
Český Šumburk

35

0

stabilní

-

-

-

17

14

klesá

56

25

klesá

-

-

-

21

1

stabilní

0

-

klesá

15

0

stabilní

189

92

stabilní

1.ZO Českého
zahrádkářského svazu
Tanvald
Bilí cygáni

Jaký je vývoj počtu Vašich členů v
posledních letech (roste, klesá, je
stabilní)? Čím je to způsobeno?
stabilní členská základna - je to
způsobeno tím, že naše činnost je plně
dobrovolnou, charitativní organizací bez
nároků na finanční příjmy - většinu
finančních příspěvků tvoří nadační
žádosti,finanční podpora jiných subjektů,
z toho plyne - jsou kč něco se dělá x
nejsou kč činnost se omezí
Počet členů mírně klesá. Je to způsobeno
především úmrtím a změnami bydliště
členů.
Počet je dlouhodobě stálý, závislý na
počtu parcel v zahrádkářské osadě.
je nás moc

Počet členů klesá, klasická turistika už
tolik netáhne, ale o výlety na kolech
Turistický oddíl mládeže
zájem přece je. Aktivit mají děti na výběr
TOM Zálesák Tanvald
a oslovit se dají jen skutečně
adrenalinovou akcí, nejlépe více denní
Volejbalový oddíl TJ Jiskra Klesá, někteří aktivní stárnou, mládeže
Tanvald
nepřibývá……
občanské sdružení D.R.A.K.
Víceméně stabilní – není zájem nabírat
členy pouze k tomu, abychom jich měli
DH-FR racingTanvald z.s.
PAPÍROVĚ více, dáváme přednost pouze
aktivnímu členství
Počet členů Junáka spíše klesá – nabídka
jiných volnočasových aktivit, pohodlnější
děti, méně zajímavý program ze strany
Junák, svaz skautů a
vedoucích; Počet zájemců o základnu na
skautek ČR, okres Jablonec
Malém Špičáku je stálý nebo spíše roste,
nad Nisou
víkendové chaty jsou vítanou aktivitou,
oproti dřívější zimní sezoně přibývají
letní zájemci
Počet členů je stabilní, mírně rostoucí. Je
Mateřské a dětské centrum to způsobeno profesionalizací centra,
MAJÁK
resp. stabilitou a úrovní programů a
aktivit.
TJ SEBA Tanvald
-

142

46

klesá

42

16

stabilní

12

0

klesá

27

19

klesá

304

42

stabilní

941

272

Počet členů v posledních letech mírně
poklesl, je to způsobené zejména věkem
členů KČT – průměrný věk bez dětí v
Klub českých turistů
turistickém oddílu mládeže je takřka 68
Tanvald
roků. Členská základna v TOM však
zůstává poměrně stabilní tj. 40 – 50
členů ve dvou oddílech
V posledních letech je stav členské
základny víceméně setrvalý. Jádro tvoří
dlouholetí členové, bývalí závodní hráči.
Mládež je většinou z řad příbuzných či
TENISOVÝ KLUB TANVALD, známých členů TK, ani blízkost sídliště
O.S.
Výšina nezaručuje zvýšený zájem o hraní
mládeže. Důvodem může být i neutěšený
stav areálu, který dlouhá léta
nezaznamenal nějaké výraznější zlepšení
prostředí.
Členská základna se stabilně snižuje.
Myslivost není v naší současnosti příliš
prestižním koníčkem jak tomu bývalo v
Myslivecký spolek Tanvald
minulosti a náklady s jejím provozem
jsou vysoké a pro mládež bohužel
nepřijatelné.
Počet členů neustále klesá, je to dáno
Klub bojového umění
nastupující generací, která není schopna
karate Tanvald
se pohybovat, nezájem rodičů, celkový
úpadek morálky mladé generace
2012 – celkem 324, děti+mládež 38
členů,
2013 – celkem 310, děti+mládež 33
Český Rybářský svaz, z, s,
členů,
místní organizace Tanvald
2014 – celkem 304, děti+mládež 32
členů.
Počet členů organizace je stabilní, bez
většího poklesu.

Členská základna ve městě - souhrnné informace
1000

500

0
941
Počet členů celkem k 1.1.2015:

272
z toho do 18 let:

Jaký je vývoj počtu Vašich členů v posledních letech (roste, klesá, je stabilní)?
roste
stabilní
klesá

0
7
7

3. Hlavní uskutečňované aktivity:
SPMP OV Jablonec nad
Nisou, SK Sluníčko
handicapovaní sportovci
Tělocvičná jednota Sokol
Český Šumburk
1.ZO Českého
zahrádkářského svazu
Tanvald
Bilí cygáni
Turistický oddíl mládeže
TOM Zálesák Tanvald

Volejbalový oddíl TJ Jiskra
Tanvald

občanské sdružení D.R.A.K.

DH-FR racingTanvald z.s.

Junák, svaz skautů a skautek
ČR, okres Jablonec nad
Nisou
Mateřské a dětské centrum
MAJÁK

TJ SEBA Tanvald
Klub českých turistů Tanvald
TENISOVÝ KLUB TANVALD,
O.S.
Myslivecký spolek Tanvald
Klub bojového umění karate
Tanvald
Český Rybářský svaz, z, s,
místní organizace Tanvald

Sportovní aktivity v regionu i mimo region Libereckého kraje.; Podpora sportu
lidí s handicapem bez omezení druhu a stupně handicapu a bez věkového
omezení.
společenský taneční večer, turnaj smíšených dvojic v badmintonu, turnaj v
karambolovém kulečníku, cyklistický závod Český Šumburk - Štěpánka v rámci
seriálu O krále a královnu vrchařů Jizerek, turistické a cykloturistické výlety
Na zahradách pěstujeme rostliny užitkové a okrasné, někteří mají čas se také
rekreovat.
Kradem
Základy turistiky, tábornictví, praktické dovednosti, orientace, zacházení s
mapou, buzolou, pilou a sekerou, stavby stanů, zakládání ohně, vaření, vázání
uzlů, poznávání rostlin, stromů, ochrany přírody. Turistické a orientační závody,
výkonnostní oblastní odznaky a 100 Jarních km.
Pravidelné trénování - mládež 2x v týdnu ( ve spolupráci s DDM Ulita), dospělí
1x, účast v soutěžích, OP – ženy, žactvo, minivolejbal, dorost, KP – starší žákyně,
2. Liga žen, organizace dalších turnajů, organizace dětského karnevalu, přípravy
a šatny na plesech
poskytování sociálních služeb: SAS pro rodiny s dětmi, SAS pro seniory a osoby
se zdravotním postižením, Odborné sociální poradenství, Terénní programy;
Projekt: Centrum ucelené rehabilitace rodin s dětmi do 18 let D.R.A.K.; Projekt:
Centrum přebírání D.R.A.K. pro romské rodiny s dětmi od 0 – 6 let
údržba a provoz freeriderové trati BOBOVKA; realizace BOBOVKA CUP 2015;
podpora a realizace rozvoje cyklistiky a její infrastruktury; účast v řízení v nichž
se rozhoduje o využití krajiny v oblasti Špičáku
Junák – příroda, výchova, „lesní moudrost“
Základna – turistika, hry
Setkávání rodin s malými dětmi, zpravidla matky na RD, za účelem eliminace
izolace těchto rodin, zlepšení komunikace v rodinách, rozvoj rodičovských
kompetencí (vzájemně sdílené aktivity), pomoc s handicapovanými dětmi. Důraz
je kladen na ekologickou výchovu malých dětí a jejich rodin (práce uvnitř centra
a v terénu, např. Cesta lesem pohádek). Významnou aktivitou je předškolní
vzdělávání, které je zaměřeno na pomoc rodinám s dětmi, kterým hrozí odklad,
popř. byla odložena školní docházka pro nepřipravenost dítěte. Tato aktivita je
zabezpečována odbornými lektorkami. Jako prevence patologických jevů a
smysluplné trávení volného času dětí každoročně se realizují celodenní letní
příměstské tábory v Majáku (5 týdnů během letních prázdnin, pro děti 4-12 let).
Dále v centru probíhají besedy na podporu např. zdravotní, finanční gramotnosti
rodin.
lyžování - běh, sjezd; minigolf, basketbal, handisport
Turistické výlety do blízkého i vzdáleného okolí, zájezdy autobusy či vlaky za
zajímavostmi v ČR.
Rekreační hraní tenistů všeho věku.; Tréninky dětí a juniorů pod vedením
zkušených trenérů s licencí.; Turnaje pro neregistrované hráče v tenise.
Rekreační hraní volejbalu a nohejbalu. Zimní bruslení.
Hlavně ochrana zbytků přírody města Tanvald.
Tréninky,Závody, semináře, soustředění
Udržování toků řek Kamenice a Desné a přilehlých potoků.

4. Jaké jsou ve městě podmínky pro činnost Vaší organizace?
Turistický oddíl mládeže TOM Zálesák Tanvald

velmi
dobré

4
Volejbalový oddíl TJ Jiskra Tanvald
Junák, svaz skautů a skautek ČR, okres
Jablonec nad Nisou
TJ SEBA Tanvald
SPMP OV Jablonec nad Nisou, SK Sluníčko
handicapovaní sportovci
Mateřské a dětské centrum MAJÁK

dobré

4
TENISOVÝ KLUB TANVALD, O.S.
Klub bojového umění karate Tanvald

poměrně
dobré

1

DH-FR racingTanvald z.s.
Myslivecký spolek Tanvald

velmi
bídné

1

Tělocvičná jednota Sokol Český Šumburk
1.ZO Českého zahrádkářského svazu Tanvald

-

6

Bilí cygáni
občanské sdružení D.R.A.K.

Velmi dobré. Máme podporu své činnosti
od městského úřadu a výhodná je i
poloha pro výlety do Krkonoš, Jizerských
hor i Lužických hor a Českého ráje. Nikdy
jsme neměli problémy s prostory na
schůzky a uskladnění tábornického
vybavení. Jiné oddíly nám právě tohle
závidí.
Velmi dobré, ale uvítali bychom úlevy v
placení pronájmu SH pro místní mládež
Velmi dobré, plná spokojenost
velmi dobré
dobré podmínky, spolupráce s jinými
subjekty dobrá, dobrá finanční podpora
města
Podmínky pro činnost jsou dobré. Mírnou
nevýhodou je vyšší počet klientely z části
obce Šumburk a okolních obcí. Matky s
malými dětmi musejí dojíždět.
Podmínky hodnotíme jako dobré.
Podmínky ve městě Tanvald jsou dobré,
město nás podporuje, ničí nás ale
ekonomicky náklady za tělocvičnu, které
jsou přes 22 000,- Kč/ rok
Velmi bídné. V dřívější době jsem spíše
cítil, že jsme městu na obtíž. Necítíme ani
podporu od úředníků na městském úřadě
v Tanvaldu zodpovědných za tuto činnost.
Úřednice Vašeho úřadu se na valné
hromadě honebního společenstva
vyjádřila, že zájmy dvanácti myslivců
nikoho nezajímají a veřejnost si přeje
sjezdovky. Sjezdovky však nikoho
nezajímají a ani nepřinášejí moc
pracovních míst. Veřejnost si přeje
pracovní příležitosti a klidný život s
nepřizpůsobivými spoluobčany.
veškerá naše činnost probíhá na Českém
Šumburku a ne ve městě
Do minulého roku jsme spolupracovali v
rámci města pouze s p. Kozlovským při
zařizování podkladů pro privatizaci osady.
Hospodařili jsme za své. V letošním roce
jsme přivítali účelový příspěvek města k
50.výročí existence naší ZO na oplocení
osady. V osadě je asi 75 % důchodců, kteří
nemají vysoké příjmy a také jejich fyzické
síly na údržbu osady klesají.
hlídaj
Ve městě máme pronajaty prostory na
strategickém místě města - Sídliště, kde
jsou v pronájmu mimo jiné lékaři a další

velmi potřebná organizace města Tanvald
Maják.
Klub českých turistů Tanvald

Český Rybářský svaz, z, s, místní organizace
Tanvald

Pro naši činnost máme dvě budovy. Jednu
pro činnost TOM, druhou v podstatě na
krytí některých nákladů.
Naši činnost především narušuje
znečišťování toků. Nedostatečná možnost
postihů, uvítali bychom lepší spolupráci
s odborem životního prostředí. Dalším
problémem jsou malé vodní elektrárny.

5. Jak hodnotíte spolupráci s městem?
SPMP OV Jablonec nad Nisou, SK Sluníčko
handicapovaní sportovci
Mateřské a dětské centrum MAJÁK
dobrá

velmi dobrá

2

4

Volejbalový oddíl TJ Jiskra Tanvald
Junák, svaz skautů a skautek ČR, okres
Jablonec nad Nisou
TJ SEBA Tanvald
Klub bojového umění karate Tanvald
DH-FR racingTanvald z.s.

na dobré
úrovni

2

Český Rybářský svaz, z, s, místní organizace
Tanvald
Klub českých turistů Tanvald
na velice dobré
úrovni

1

bezproblémová

1

Tělocvičná jednota Sokol Český Šumburk

kladně

2

Turistický oddíl mládeže TOM Zálesák
Tanvald
občanské sdružení D.R.A.K.

Dobrá spolupráce s městem,
pravidelně město přispívá na sport
handicapovaných.
V současné době je spolupráce s
městem dobrá, zlepšuje se.;Nově
rozvíjíme také spolupráci se sociálním
odborem, realizujeme společné akce s
oddělením OSPODu.; Obecně je
kladen důraz na síťování služeb, resp.
spolupráci s dalšími NNO v regionu, s
MŠ a ZŠa pracovníky sociálního dobru.
Velmi dobrá, plná spokojenost
velmi dobře
Jako velmi dobrou, nejlepší ze všech
okolních měst a obcí
V současné době na dobré úrovni.
Nicméně vzhledem k progresivnímu
rozvoji cyklistiky, si myslíme že lepší
komunikace mezi zainteresovanými
subjekty a hlavně pak námi /jeden z
hlavních strůjců/- o vzniku Bike ARÉNY
na Tanvaldském Špičáku, by byla na
místě, přizvání k jednání apod. . Rádi
bychom aby si město uvědomilo
zásadní dopad projektu na život
obyvatel města, mládeže, turistů a
místních podnikatelů, v letní sezóně.
Spolupráce s městem je na dobré
úrovni.
Spolupráce s Městem je na velice
dobré úrovni a to i díky poskytovaným
příspěvkům na zabezpečení činnosti
hlavně mladých členů TOM nebo na
akce ve městě
V minulých letech bezproblémové. V
případě potřeby nám město víceméně
vždy vycházelo vstříc.
Spolupráci hodnotíme kladně. Město
je ten, kdo zadává zakázky( spolupráce

vynikající

1

1.ZO Českého zahrádkářského svazu Tanvald
Bilí Cygáni
TENISOVÝ KLUB TANVALD, O.S.

-

3

Myslivecký spolek Tanvald

s OSPOD)
Spolupráce s p.Kozlovským byla vždy
vynikající.
Davaj málo
Spolupráce s Městským úřadem se po
volbách v roce 2010 výrazně
zintenzivnila. Rada města má
pochopení pro plány TK na zlepšení
prostředí v areálu kurtů a přispěla
dotací na první etapu revitalizace
areálu.
Zatím žádná spolupráce s městem
nebyla.

6. Co očekáváte od města pro podporu Vaší činnosti?
vše je v pořádku
poskytnutí finančního příspěvku na činnost naší jednoty
(roční)
Finanční pomoc na uskutečňování našich akcí.
Finanční dotace v současné výši
Vzhledem k věku osadníků budeme žádat o příspěvek na
činnost. Dále očekáváme podporu naší organizace při
řešení drobných problémů - voda, komunikace na osadu
aj.
Tmu
Zapojení do aktivit v době, kdy jsme přímo poskytovateli
služeb určených pro obyvatele města a okolí. Finanční
podpora – spoluúčast na zajištění poskytování sociálních
služeb a projektů určených konkrétním cílovým skupinám.
Donátor vždy požaduje spoluúčast úhrady služby, kterou
poskytujeme v dané lokalitě
Vstřícnost, ochotu, kvalitní komunikaci, vyšší finanční
prostředky na činnost :)
„duchovní“ podpora v projektech, vstřícný přístup k
neziskové organizaci a objektu s nestandartním využitím,
spolupráce v péči o danou lokalitu (údržba cesty, zdroj
dřeva apod.), finanční dotace na větší opravy nad rámec
vlastních možností v rámci dotačních možností města
Na podporu naší činnosti očekáváme od města respekt,
pochopení a akceptaci činnosti, resp. potřeby rodin s
malými dětmi kvalitně prožít život ve městě. Oceníme
partnerství, komunikaci a spolupráci. Také očekáváme
poskytnutí prostor pro činnost stávajícím způsobem a
výraznější finanční podporu činnosti.
Zachování příspěvku na činnost. V současné době máme
možnost odkoupit pozemek pod líhní od podniku LESY ČR
za cenu 82 000,- Kč. Tento pozemek chceme využít pro
rozšíření sádek a tím zajistit větší počty výsadby
lososovitých ryb do obhospodařovaného revíru (řeky
Kamenice a Desná).
finanční příspěvek, spolupráci s technickýma službama, s
MP

SPMP OV Jablonec nad Nisou, SK Sluníčko
handicapovaní sportovci
Tělocvičná jednota Sokol Český Šumburk
Turistický oddíl mládeže TOM Zálesák Tanvald
Volejbalový oddíl TJ Jiskra Tanvald
1.ZO Českého zahrádkářského svazu Tanvald

Bilí Cygáni
občanské sdružení D.R.A.K.

DH-FR racingTanvald z.s.
Junák, svaz skautů a skautek ČR, okres Jablonec
nad Nisou

Mateřské a dětské centrum MAJÁK

Český Rybářský svaz, z, s, místní organizace
Tanvald

TJ SEBA Tanvald

Očekáváme další součinnost při akcích TOM nebo
podporu na mimořádné akce pro dospělé . Na oplátku se
rádi zúčastníme a podpoříme aktivity Města pro kulturní
činnost ve městě.
Očekáváme (po vyhodnocení letošních prací) další
podporu od MÚ formou dotace na dokončení revitalizace
areálu v roce 2016.
Již se mnoho let snažíme, aby si v našem revíru nedělal
každý co chce a co jen jemu vyhovuje. Příroda a les by měl
být pro všechny a nejen zdrojem výdělku pro vybrané lidi
nebo společnosti.
Pronájem prostor v ZŠ za přijatelných podmínek, s tím
souvisí topení v zimních měsících, kdy bývá nedostatečně
vytopena tělocvična

Klub českých turistů Tanvald

TENISOVÝ KLUB TANVALD, O.S.

Myslivecký spolek Tanvald

Klub bojového umění karate Tanvald

7. Co v současnosti ve městě pro Vaše fungování a rozvoj Vaší činnosti nejvíce postrádáte?
SPMP OV Jablonec nad Nisou,
SK Sluníčko handicapovaní
sportovci

Turistický oddíl mládeže TOM
Zálesák Tanvald
Volejbalový oddíl TJ Jiskra
Tanvald
občanské sdružení D.R.A.K.
DH-FR racingTanvald z.s.

Mateřské a dětské centrum
MAJÁK
TJ SEBA Tanvald
Myslivecký spolek Tanvald
Klub bojového umění karate
Tanvald
1.ZO Českého zahrádkářského
svazu Tanvald
Junák, svaz skautů a skautek
ČR, okres Jablonec nad Nisou
TENISOVÝ KLUB TANVALD, O.S.
Klub českých turistů Tanvald
Tělocvičná jednota Sokol Český
Šumburk
Bilí Cygáni
Český Rybářský svaz, z, s, místní
organizace Tanvald

Zřízení např. Domu s chráněným bydlením, pro osoby se zdravotním
postižením, protože v případě úmrtí opatrovníka v rodině našeho sportovce,
sportovec odchází z našeho města do nejbližšího zařízení např. Hodkovice
nad Mohelkou, Česká Lípa a my jako organizace s ním ztrácíme kontakt a je
přerušena i jeho sportovní aktivita!!!!!!!!
Cyklostezky, konkrétně rozumný nástup ke Smržovce a Železnému Brodu
Zájem rodičů a dětí o sportování
Koordinaci sociálních služeb a zapojení komunit ( ÚP, školy, zaměstnavatelé,
zdravotnictví, prevence kriminality, poskytovatelé, odběratelé služeb)
Trať Bobovka je dlouhodobě zcela opomíjena v propagačních materiálech. A
to jak historií tak současným provozem. Je to demotivující...
Závod BOBOVKA CUP, se stal tradiční sportovní událostí na regionální
úrovni, která přiláká vždy spoustu představitelů české bikové scény,
amatérských cyklistů, diváků a zájemců o tento sport - aktivní propagace
města a sportu. V této souvislosti bychom byli rádi za vyšší finanční podporu
na tento závod.
Finanční zdroje, propagaci, informační systém, větší spolupráci dalších
organizací
společný dopravní prostředek (9místný)
Fungující ochranu našeho revíru.
Větší podporu státu do mladé generace, ze strany města je podpora
dostačující, vše je ale o penězích
Nic podstatného nám nechybí.
Nic mě nenapadá, město nám vychází vstříc
Nic významného nás nenapadá.
Snad ani nic
nic
Tmu a bouřku
-

8. Jaké investiční či neinvestiční akce by mělo město v nejbližší době z hlediska podpory Vaší
činnosti uskutečnit?

SPMP OV Jablonec nad Nisou,
SK Sluníčko handicapovaní
sportovci
Tělocvičná jednota Sokol Český
Šumburk
Turistický oddíl mládeže TOM
Zálesák Tanvald
1.ZO Českého zahrádkářského
svazu Tanvald
Bilí Cygáni
Volejbalový oddíl TJ Jiskra
Tanvald
občanské sdružení D.R.A.K.
DH-FR racingTanvald z.s.

Junák, svaz skautů a skautek
ČR, okres Jablonec nad Nisou
Mateřské a dětské centrum
MAJÁK
TJ SEBA Tanvald
Klub českých turistů Tanvald

TENISOVÝ KLUB TANVALD, O.S.

Myslivecký spolek Tanvald
Klub bojového umění karate
Tanvald
Český Rybářský svaz, z, s, místní
organizace Tanvald

Vykoupení nějakého objektu a zřízení viz výše…; Získání finanční podpory
nějakých Fondů a Ministerstva a vybudování viz výše…
žádné
Singl trek kolem Špičáku, nástupy na stávající cyklostezky, jako je ve směru
na Desnou. Je problém vyhnout se rušným komunikacím ve směru na
Smržovku.
Hodilo by se zpevnění přístupových cest na osadu a pak lanovka k horní
bráně /to druhé je bohužel jen legrace/.
Zrušit policii
Opravy a údržba SH a venkovních sportovišť
Zateplení a výměna oken v pronajatých prostorech, bezbariérová úprava WC,
kuchyně a přilehlých prostor.
trať Bobovka v propagačních materiálech; aktivně se podílet na vzniku
singletraků v oblasti Špičáku – hlavní zaštítění projektu? včetně komunikace s
DH-FR
Nic mě nenapadá
Pro podporu činnosti centra očekáváme uskutečnění plánované
rekonstrukce a úpravy užívaného objektu. Dále očekáváme finanční podporu
na zajištění stávajících aktivit centra pro r. 2015.
pokračovat v dosavadní podpoře, rekonstrukce měst.stadionu, nákup
vícepočetného dopravního prostředku
Rádi uvítáme vybudování poznávacího okruhu pod Špičákem.; Bylo by velice
potřebné provést opravu značené turistické cesty ze Žďáru do sedla Špičáku.;
Vhodné by bylo i vybudování cyklostezky z Tanvaldu do Smržovky podél
Kamenice
V návaznosti na plány vybudování nového zázemí pro TK bychom uvítali v
roce 2016 jednání o prodeji pozemků ve vlastnictví města a sousedících s
kurty TK pro výstavbu malé klubovny. K tomu bychom potřebovali též
zbudovat kanalizační přípojku do hlavního řadu z této nové klubovny.
Nepotřebujeme investice, ale ochranu našeho revíru. Dělá si tam každý co
chce a bez jakýchkoliv ohledů
Výměna oken v malé tělocvičně, musí tam být velké tepelné ztráty, špatné
větrání, azbest na dveřích do nářaďovny, který je velmi nebezpečný na
vdechnutí, je rakovinotvorný
-

9. Co můžete městu nabídnout?
SPMP OV Jablonec nad Nisou,
SK Sluníčko handicapovaní
sportovci
Tělocvičná jednota Sokol Český
Šumburk
Turistický oddíl mládeže TOM
Zálesák Tanvald
1.ZO Českého zahrádkářského
svazu Tanvald
Bilí Cygáni
Volejbalový oddíl TJ Jiskra

Klientelu do viz výše a odbornou pomoc v realizaci projektu….

Využití prostor tělocvičného sálu o rozměru 17x10m (vždy po předchozí
dohodě).Využití odpovídajících prostor pro potřeby veřejných schůzí a voleb
(vždy po předchozí dohodě).
Pomoc při údržbě a drobných opravách turistických značek, rozcestníků a
přístřešků. Úklid turistických tras a pořádání akcí pro veřejnost.
Zkrášlení jinak fádní louky nad nemocnicí, smysluplný koníček pro lidi.
Zadny kovy
Reprezentaci na úrovni kraje a i republiky

Tanvald
občanské sdružení D.R.A.K.

DH-FR racingTanvald z.s.

Junák, svaz skautů a skautek
ČR, okres Jablonec nad Nisou
Mateřské a dětské centrum
MAJÁK
TJ SEBA Tanvald
Klub českých turistů Tanvald

TENISOVÝ KLUB TANVALD, O.S.

Myslivecký spolek Tanvald
Klub bojového umění karate
Tanvald

Český Rybářský svaz, z, s, místní
organizace Tanvald

poskytování sociálních služeb: SAS pro rodiny s dětmi, SAS pro seniory a
osoby se zdravotním postižením, Odborné sociální poradenství, Terénní
programy. Pomoc při začleňování sociálně vyloučených osob do
společnosti.(vzdělávání, rekvalifikace, podporované zaměstnávání, chráněná
pracovní místa); Vzdělávání sociálních pracovníků – vzdělávací akreditace
o.s.D.R.A.K.;Dobrovolnická práce v rámci CUR pro rodiny s dětmi do 18 let
o.s.D.R.A.K.
naší činností a její propagací na celorepublikové úrovní propagujeme město a
cyklistiku; rozvoj cyklistiky v oblasti Špičáku, který bude mít zásadní dopad na
rozvoj celé lokality; aktivní využití volného času pro obyvatele města včetně
mládeže – rozvoj trailů
Turistický ruch, základnou projde ročně cca 450 osob z celé ČR převážně
mladšího věku – a řada lidí se sem vrací opakovaně – věřím, že část z nich i
mimo základnu s rodiči na dovolenou apod., chata je vyhlášenou destinací
podporu kvalitní a zdravě fungující rodiny a občanské společnosti, prostor a
možnosti pro řešení palčivých otázek rodin, partnera pro rozvoj města, pro
spolupráci
pro veřejnost = provoz+úprava běžeckých lyžařských stop, sjezdového areálu,
minigolfového areálu
S ohledem na průměrný věk členů můžeme v maximální míře nabídnout
spolupráci s Městem/Masopustní průvod, Rozsvěcení vánočního stromku,
Vánoční svařák …./
4 tenisové dvorce pro rekreační hraní; 1 víceúčelový kurt na volejbal a
nohejbal pro širokou veřejnost, zapůjčení míče a sítě; Přírodní kluziště pro
veřejnost v případě příznivých klimatických podmínek
Kvalifikovanou spolupráci v ochraně přírody a péči o okolí města.
Zapojit mladou generaci do zajímavého sportu – bojového umění, kde jde o
to, aby netrávili volný čas kouřením pod mostem, flákáním a ničením všeho
okolo, aby do sebe dostali úctu jeden k druhému, fyzickou průpravu,
dynamiku, sebeobranu aj.
Podílet se na výchově dětí v našem rybářském kroužku.

10. Realizujete v rámci své činnosti přeshraniční spolupráci? Pokud ano, s kým?
ano
4
ne
7
Turistický oddíl mládeže TOM
Zálesák Tanvald
SPMP OV Jablonec nad Nisou,
SK Sluníčko handicapovaní
sportovci
Volejbalový oddíl TJ Jiskra
Tanvald
občanské sdružení D.R.A.K.

Junák, svaz skautů a skautek
ČR, okres Jablonec nad Nisou

Polsko, Německo, Slovensko, Rakousko
Výlety do Polska a Německa, podnikáme samostatně vlakem, na kolech i
lyžích, bez jakékoli spolupráce.
pozn. se sportovním klubem Speciál Olympic Polsko - Jelení Gora, Kowary

Erasmus – Německo GEFAS, Polsko Gmina Goluchow, Slovensko město
Klaštor pod Znievom;Včasná pracovní diagnostika - Rakousko BBRZ Linec
(stáže Rakousko, inovativní programy pro zdravotně postižené děti a mládež
před nástupem do zaměstnání a jejich pilotní odzkoušení v LK); S inovací k
dobré praxi - Rakousko BBRZ Linec (stáže Rakousko, inovativní programy pro
nezaměstnané pečující a postižené osoby a jejich pilotní odzkoušení v LK);
Německo – KinderfarmHartau, Přeshraniční spolupráce rodin s postiženými
dětmi od roku 2008
Od roku 2006 nás navštívili jednou Poláci a jednou Belgičané

TENISOVÝ KLUB TANVALD, O.S.

Myslivecký spolek Tanvald
Klub bojového umění karate
Tanvald

Český Rybářský svaz, z, s, místní
organizace Tanvald

ANO. Tenisový klub je tréninkovým zázemím pro žáky a juniory Tenisového
klubu Jelenia Gora a KTA Wroclaw. V letních měsících je pro polské hráče
pořádán tenisový kemp s ubytováním v areálu TK.
Žádnou takovou spolupráci nerealizujeme. Myslím, že je to dáno tím, že
nemáme moc co nabídnout.
KBU Tanvald je členem mezinárodní asociace karate Shorin- ryuKyudokan,
která má členy po celém světě. Každý rok se účastníme mezinárodních
seminářů, jak v Evropě, tak i mimo ni. I v České republice se konají semináře
s mezinárodní účastí, mnoho z nich se konalo i v Tanvaldu. Všechny tyto
akce jsou finančně náročné, vezmeme-li v úvahu, že členský příspěvek je
1000,-Kč/ rok, přijdeme na to, že není mnoho takových sportů, kde by byl
příspěvek takto nízký. Cílem je přitáhnout mladou generaci, aby něco dělala.
V případě, že se příspěvek zvýší, bude ještě větší problém naplnit podzimní
nábor. Chci ještě upozornit na to, že všichni trenéři trénují zdarma, bez
honorářů. V dnešní době je toto vyjímka, není mnoho takových, kteří by v
dnešní době dělali něco z d a r m a
Spolupráce s rybářskou organizací v Polsku.

11. Jaké akce plánujete v letech 2015 - 2020?
Název
* křížkem označte akce pořádané pro veřejnost

Přibližný termín

SPMP OV Jablonec nad Nisou, SK Sluníčko handicapovaní sportovci
Spoluúčast Cesta lesem pohádek Maják
červen
Handidesetiboj ABB TJ SETA
září
Pražský maraton DDM Vikýř Jbc - Ulita Tnv
květen

*

x
x
x

Tělocvičná jednota Sokol Český Šumburk
Společenský taneční večer
Cyklistický závod Český Šumburk-Štěpánka
Turnaje v kulečníku
Turnaj v badmintonu
Turistické a cykloturistické výlety

konec zimy
květen-září
???
???
???

x
x

Turistický oddíl mládeže TOM Zálesák Tanvald
Dobývání severní točny
Běh pěti kluboven (k výročí oddílu)
Den země
Putovní tábor
Podzimní úklid hod

leden
duben
duben
červenec
říjen

X
X
X

1.ZO Českého zahrádkářského svazu Tanvald
posezení na osadě u táboráku s uzeninou z
udírny, tombolou a muzikou
výročka v nějaké místní restauraci rovněž se
zábavou
Bílí Cygáni
V- vybereme každou popelnici
Volejbalový oddíl TJ Jiskra Tanvald

léto 1-2x
leden

x

KP mládeže
OP mládeže
Turnaje superveteránů
Jarní turnaj žen
občanské sdružení D.R.A.K.
program s NNO ASSISTA – Rakousko – inovace
sociálních služeb
Erasmus
Programy určené pro dlouhodobě
nezaměstnané
Centrum ucelené rehabilitace
Dobrovolnictví
DH-FR racingTanvald z.s.
,,BOBOVKA CUP,,
,,Cyklistický den pro děti a rodiče na Bobovce,,
,,Otvíračka Bikeparku Velké Hamry,,
Závody v Bikeparku velké Hamry

2016-2018

X

2016-2018
2016-2020

X
X

2015-2020
2015-2020

každoročně
2015 - každoročně
2015
2016- každoročně

X
X
X
X

X
X

Příměstské tábory

každoročně
každoročně 1.neděle v
červnu
každoročně

pohár běžec Tanvaldu
Muchovman
sportovní zábava
sportovní ples
basketbalové turnaje

celoročně (8 závodů)
16.5.
22.10.
20.2.
1.6. 12.9.

X
X
X
X

Junák, svaz skautů a skautek ČR, okres Jablonec nad Nisou
Žádné mimořádné
Mateřské a dětské centrum MAJÁK
Projekt Maják pro rodinu
Cesta lesem pohádek

X

TJ SEBA Tanvald

Klub českých turistů Tanvald
Masopustní průvody
Součinnost při cestě lesem pohádek
TENISOVÝ KLUB TANVALD, O.S.
Revitalica areálu TK- II.etapa
Výstavba nové klubovny TK
Karneval na ledě
Turnaje v tenise neregistrovaných hráčů

4/2016 - 9/2016
4/2017 – 10/2017
2/2016, 2/2017
Vždy červenec v letech
2015 - 2020

Myslivecký spolek Tanvald
-

-

Klub bojového umění karate Tanvald
Závody KBU Tanvald,

Podzim 2015

X
X

X

Seminář každý rok, Jičín, Tanvald
Soustředění Jinolice pro mládež
Závody po území ČR
Semináře v Evropě

Český Rybářský svaz, z, s, místní organizace Tanvald
stavba garáže
vybudování chovných rybníčků
rybářské závody pro mládež na rybníku Panský

Jaro 2015-2020
Srpen každého roku
Každý rok
Každý rok

2015 - 2016
2015 - 2017
Každý rok 2x

X

X

Vaše další náměty, připomínky komentáře:
1.ZO Českého zahrádkářského
svazu Tanvald
Turistický oddíl mládeže TOM
Zálesák Tanvald
Bílí Cygáni
občanské sdružení D.R.A.K.

Mateřské a dětské centrum
MAJÁK

TENISOVÝ KLUB TANVALD,
O.S.

Myslivecký spolek Tanvald

Klub bojového umění karate
Tanvald

O nabízené kompostéry je zájem. Zjišťujeme počet obou typů. Zahrádkáři si
cení aktivity města v této oblasti.
Náš oddíl vedu již od roku 1968 a marně hledám nástupce, kterému bych
rád vše předal. Tohle se ale nadá jen tak nařídit. S pozdravem Josef Joe
Kuna
Jen abi tam neco bilo
My osobně děkujeme, že u Vás můžeme poznat skvělé lidi, jejich život.
Radosti i strasti. Jak řeší to, co je nejvíce pálí. Jsme rádi, že můžeme malou
měrou podpořit Vaší lokalitu a naučit se mnoha novým věcem. Za o.s.
D.R.A.K. Lenka Bobvošová, t.č. vedoucí sociálních služeb
MDC Maják působí nad rámec města, je spádovou oblastí celého regionu.
Je ke zvážení, zda neiniciovat a nepodpořit nějakou konkrétní spolupráci se
všemi obcemi ORP. Otázkou může být, zda by taková organizace neměla
být zřizována městem.
Po dokončení úprav provozní budovy a otevření nové Restaurace Tenis
Club a venkovního posezení na terase současným nájemcem budovy, jakož
i dokončení první fáze revitalizace areálu (oplocení, opěrné zdi, zábradlí)
vlastními prostředky zrealizujeme krátký propagační klip k jeho vysílání na
Tanvaldském televizním kanálu.
Žádné akce pro veřejnost v současnosti neděláme. Plesy a podobné akce
pro nás nebyly výhodné a já dokud jsem učil, tak jsem na školách občas
dělal přednášky o myslivosti a nutnosti ochrany přírody. Zúčastňuji se za
myslivce akcí organizovaných jinými např. DDM v Tanvaldu tj. např. noční
cesta lesem.
KBU Tanvald má za sebou velmi úspěšnou historii, vychovala několik mistrů
republik a za těch několik desítek let fungování jím prošlo stovky
náctiletých, kteří svoji pubertu překonali právě zde v perfektním kolektivu
lidí. Do budoucnosti bude velmi záležet na přístupu státu k mladé generaci,
jakým směrem půjde. Myslím, že každá koruna investovaná do nastupující
generace se v budoucnosti stokrát vrátí…A o to nám jde. Ukázat mladé
generaci kudy vede cesta…
Chci tímto poděkovat vedení města za finanční podporu, kterou nám
věnovala každý rok. Bez této by fungování KBU Tanvald mělo existenční
problémy. Díky tedy všem, kteří nás chápou a podporují.

Pozn. Ve vyhodnocení dotazníkového šetření je doslovný přepis dat, poznámek a komentářů respondentů.

VYHODNOCENÍ- DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ PRO TVORBU STRATEGICKÉHO PLÁNU MĚSTA TANVALD
PODNIKATELÉ

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ PRO TVORBU SPRM TANVALD K DATU 15.5.2015
BYLY PŘIJATY A VYHODNOCENY 4 DOTAZNÍKY
Komentář: dotazníky byly podány pouze elektronicky

1. Název a sídlo podniku:

2. Jak dlouho
podnik ve městě
působí (od kdy,
počet let):

Moto JiKu , Pracovníoděvy

5

Desenská teplárenská s.r.o.

19

Entergeo, SE, Podnikatelská 267,
190 11 Praha 9
3

4soft, s.r.o.

Od roku 2009

3. Zaměření činnosti/výroby (stručný
popis):

Prodej a servis moto / prodej
pracovníchoděvů a pomůcek
Výroba, rozvod a prodej tepelné a elektrické
energie
Oživení areálu bývalé Seby Tanvald, jehož
součástí je projekt geotermálního zdroje
energie pro vytápění a při příznivých
podmínkách i pro výrobu elektřiny. Máme
záměr zrekonstruovat novou přádelnu za
účelem podnikání ve službách a výrobě.
Instalace bezpečných umělých povrchů na
dětská hřiště a sportoviště

4. Celkový počet zaměstnanců a jeho vývoj (vždy k 1.1.):
Moto JiKu , Pracovní oděvy
Desenská teplárenská s.r.o.
Entergeo, SE, Podnikatelská 267, 190 11 Praha 9
4soft, s.r.o.

2011
2
10
0

2012
2
10
0

2013
2
10
5

2014
2
10
5

2015
2
10
5

2

4

4

5

7

13

Vývoj počtu zaměstnanců podnikatelů v Tanvaldu rok 2010-2015

počet zaměstnanců

15

2010
2
10
0

10

Moto JiKu , Pracovní
oděvy
Desenská teplárenská
s.r.o.

5

Entergeo, SE,
Podnikatelská 267,
190 11 Praha 9
4soft, s.r.o.

0
2010

2011

2012

rok

2013

2014

2015

Jaké množství Vašich zaměstnanců je obyvateli města (stačí odhad):
Moto JiKu , Pracovní oděvy
0
Desenská teplárenská s.r.o.
3
Entergeo, SE, Podnikatelská 267, 190 11 Praha 9
3
4soft, s.r.o.
4
Celkem u vyjmenovaných podnikatelů pracuje obyvatel obce
10
5. Jaké jsou Vaše plány na nejbližších 5 let?
1 rozšíření výroby/služeb v rámci
stávající činnosti
2 rozšíření výroby/služeb do jiné
činnosti
3 rozšíření působnosti firmy do
dalších míst mimo město
4 rekonstruovat současné
objekty či zařízení
5 zahájit výstavbu nových
objektů či zařízení
6 koupit další nemovitost
7 pronajmout další nemovitost
8 přemístit firmu mimo město
9 odprodat nepotřebné
nemovitosti

ano

ne

nevím

4

0

0

2

2

0

2

2

0

4

0

0

4
2
0
0

0
1
3
4

0
1
1
0

0

3

1
ano

5-leté plány podnikatelů v Tanvaldu

ne

nevím

4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

6. Předpokládáte, že budete v budoucnosti nabírat nové zaměstnance?
ano

2

Moto Jiku, Pracovní oděvy; 4soft, s.r.o.

ne

1

Desenská teplárenská s.r.o.

posoudit nedovedu

1

Entergeo, SE, Podnikatelská 267, 190 11 Praha 9

7. Co pokládáte za největší překážky rozvoje Vašeho podniku?

1. obtížné získávání úvěrů
2. vysoké zadlužení
3. silná konkurence
4. pokles poptávky
5. špatná dopravní infrastruktura
6. nedostatek kvalifikovaných pracovníků
7. druhotná platební neschopnost
8. administrativní bariéry
9. špatné napojení na technickou infrastrukturu
10. jiné

0
0
0
0
1
2
0
1
1
0

8. Můžete nabídnout zájemcům volné plochy a objekty v areálu podniku
Ano - Moto JiKu , Pracovní oděvy; Entergeo, SE, Podnikatelská 267, 190 11 Praha 9
Ne - Desenská teplárenská s.r.o.; 4soft, s.r.o.
Pokud ANO, jaké:
Moto JiKu ,
Pracovní oděvy
Desenská
teplárenská s.r.o.

Garážová stání, parkovací plochy, dílenské prostory
Zatím se jedná převážně o plochy skladovací, po rekonstrukci budou k dispozici plochy
pro výrobu i pro služby. Předpokládáme rekonstruovat zejména objekt nové přádelny.

9. Je pro Váš podnik důležitá nebo zajímavá spolupráce s městem?
ano
4
ne
0
Pokud ANO, co očekáváte od města, příp. co v současnosti nejvíce postrádáte?
Zajištění bezpečnosti a pořádku v okolí.
Začlenění našich záměrů do strategického rámce města
Od města očekáváme možnost konzultací a koordinace záměrů týkajících se života města.
Domníváme se, že aktivity společnosti Entergeo mohou být pro občany města přínosné o to více,
pokud budou koordinovány se záměry města. Proto podporujeme např. projekt posouzení potenciálu
náměstí v okolí dnešního parkoviště.
Koncept rozvoje sportovišť a dětských hřišť-; Podpora při shánění kvalifikovaných pracovníků.
Pokud ANO, co můžete Vy nabídnout městu?
Pracovní oděvy pro TS. Zapojení se do kulturních akcí.
Dodávku TE a EE, rozšíření infrastruktury města o občanskou vybavenost - relax centrum.
Aktivity společnosti Entergeo směřují k oživení areálu bývalé Seby Tanvald. Městu pomůže jakékoliv
vylepšení dnešního neuspokojivého stavu, kdy podél páteřní komunikace stojí chátrající ruina.
Zrekonstruované objekty umožní vznik nových provozů a tím i pracovních míst pro místní obyvatele.
Jednou z cest je posílení služeb cestovního ruchu. Tanvald dnes plně nevyužívá možností, aby měli
projíždějící turisté důvod k zastavení nebo aby sem zajeli, pokud je na jejich dovolené v horách
zastihne deštivý den.

Kvalitní produkt v podobě povrchu na dětská hřiště. Technické konzultace v oboru.
Pokud NE, z jakého důvodu?
10. Jaké investiční či neinvestiční akce by mělo město v nejbližší době z hlediska rozvoje Vašeho
podnikání uskutečnit?
Nevím
Pokračování výstavby cyklostezek, podpora letních aktivit na Špičáku - Singl trek, lyžařský areál
Špičák
Podporujeme posouzení možností vybudování hodnotného veřejného prostoru - náměstí v okolí
dnešního parkoviště. Pokud by později došlo k realizaci náměstí, vzroste zájem o podnikání v
rekonstruované nové přádelně. Zcela nevyužitý potenciál vidíme v přiblížení řeky Desné a jejích
břehů obyvatelům. Dnes je stokou úplně mimo život města.
Výstavba dětských hřišť (povrchů) – pro všechny MŠ
11. Jaké investiční či neinvestiční akce z hlediska rozvoje Vašeho podnikaní chystáte uskutečnit s
využitím dotačních programů?
Úprava úpravu objektu a plotu, novy kamerový systém.
Výstavba Relax centra
Zajímáme se o možnosti využití programů na oživení brownfieldů
Žádost o dotaci na rozvoj firemní infrastruktury (výstavba haly)
Vaše další náměty, připomínky komentáře:
Pokud se ve městě dobře daří slušným podnikatelům, daří se v něm dobře i slušným obyvatelům

Pozn. Ve vyhodnocení dotazníkového šetření je doslovný přepis dat, poznámek a komentářů respondentů.

