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1 Úvod 
 

Město Týniště nad Orlicí nemělo dosud zpracovaný žádný strategický dokument na 
delší časové období, a proto přistoupilo k vytvoření Strategického plánu města Týniště nad 
Orlicí, který bude koncepčním dokumentem určující hlavní rozvojové směry města na období 
2008 - 2020. Jedná se o koncepci, která není závislá na politické situaci ve městě, představuje 
společnou dohodu všech obyvatel města a zaručuje návaznost jednotlivých akcí a vyvolání 
synergického efektu. 

Reálnost, potřebnost a systematičnost strategického plánu podtrhuje široká participace 
regionálních aktérů v průběhu celého procesu tvorby dokumentu. Díky jejich dobrovolné 
práci lze konstatovat, že strategie vychází ze skutečných a identifikovaných potřeb regionu. 
Výsledná strategie tak představuje dohodu regionálních aktérů o budoucích směrech rozvoje 
města, vyjádřené v dohodnuté vizi, globálním cíli, naformulovaných opatřeních a ve 
stanovených specifických cílích. 

Proces strategického plánování je 
proces dlouhodobý, soustavný a otevřený. 
Ve vytvořené strategii by mělo docházet k 
trvalému a systematickému hodnocení změn 
vstupních podmínek i dosažených výsledků. 
Úspěšný strategický plán je nutné chápat 
jako dohodu o budoucím rozvoji území a 
má-li se stát opravdu zdařilým, je nutná 
nejen ochota i úsilí přijmout tento dokument 
jako rozvojový plán území, ale neustále jej 
zdokonalovat a aktualizovat tak, aby nebyl 
pouze ideou, ale reálným a systematickým 
plánem v dlouhodobém horizontu. 

 
 
 
Metodika zpracování 

Strategický plán města Týniště nad Orlicí 2008 – 2020 (dále jen SPM) je zpracovaný 
na základě obecně používaných metodik zpracování rozvojových dokumentů obcí, měst a 
regionů, vycházejících z místní Agendy 211, respektujících mezinárodně uznávané principy 
udržitelného rozvoje, založeného na vyváženém propojení základních oblastí života – 
ekonomické, sociální a životního prostředí.  

                                                 
1 Co je místní Agenda 21: „Místní Agenda 21 je nástroj pro uplatnění principů udržitelného rozvoje na místní a regionální 
úrovni. Je to proces, který prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování (řízení), zapojování 
veřejnosti a využívání všech dosažených poznatků o udržitelném rozvoji v jednotlivých oblastech zvyšuje kvalitu života ve 
všech jeho aspektech a směřuje k zodpovědnosti občanů za jejich životy i životy ostatních bytostí v prostoru a čase.   
Místní Agenda 21 je programem rozvoje regionu, který zavádí principy udržitelného rozvoje do praxe. To znamená: 
strategický plán, který propojuje ekonomické a sociální aspekty s oblastí životního prostředí a je vytvářen ve spolupráci 
s veřejností. Místní Agenda 21 zohledňuje konkrétní místní problémy. Je to proces směřující k zajištění dobré a udržitelné 
kvality života a životního prostředí v určitém území. 
Místní Agenda 21 hledá řešení ve spolupráci se všemi složkami místního společenství, takže odráží také jejich potřeby. 
Zohledňuje dopady rozhodnutí na všechny oblasti života a v delším časovém horizontu. Propojuje probíhající aktivity. 
Zapojuje veřejnost již do plánování i do realizace plánů.“  
(Metodika pro místní Agendy 21 v České republice, 2003) 
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Vlastní zpracování proběhlo syntézou komunitního přístupu, založeného na 
vzájemných diskuzích a vyjednávání regionálních zástupců, místní správy a zástupců 
jednotlivých sektorů (veřejnost, neziskový a podnikatelský sektor), s expertním přístupem, 
který byl reprezentován rolí externího zpracovatele dokumentu, který proces také vedl 
metodicky a dohlížel na jeho kontinualitu a systematičnost.  

Proces zpracování strategie byl zahájen v květnu 2007. Výsledkem devíti měsíců 
trvajícího procesu je dokument „Strategický plán města Týniště nad Orlicí 2008 - 2020“.  
Náplň strategické části je stanovena apoliticky, na základě konsenzu a s dlouhodobým 
horizontem rozvoje města.  
 
Strategický dokument se skládá ze dvou základních částí: 
 
Analytická část 
Zpracování analytické části probíhalo od června do srpna 2007. V rámci této části byl 
zpracován kompletní dokument „Profil města“ – socioekonomická analýza, vytvořený 
z nejnovějších údajů a dostupných dat a informací o území města v jednotlivých sférách 
života. Realizována byla dotazníková šetření veřejnosti (občané města), neziskových 
organizací a podnikatelských subjektů s cílem zjištění jejich spokojenosti se životem ve 
městě. Z vyhodnocení dotazníkových šetření byly identifikovány skutečné potřeby místních 
obyvatel ke spokojenému životu ve městě a také přednosti, překážky a přání podnikatelských 
a neziskových subjektů k provozování jejich činnosti v rámci rozvoje města. 
Všechny dílčí analytické práce byly podkladem pro stanovení SWOT analýzy, která 
synteticky shrnuje silné a slabé stránky, vnější příležitosti a hrozby rozvoje regionu.  
 
Strategická část 
Zpracování strategické části probíhalo přibližně od září do prosince 2007.  V rámci 
strategické části se opakovaně za účasti zpracovatele (Centrum evropského projektování, 
Hradec Králové) scházely jednotlivé skupiny účastníků procesu, aby diskutovaly nad dílčími 
výstupy, projednávaly návrhy a další podněty a postupně stanovovaly jednotlivé části 
strategie, která určuje směr, kterým by se město Týniště n/O. v následujících letech mělo 
ubírat.  Rovněž v této části byli zapojeni zástupci všech sektorů (veřejnost, neziskový a 
podnikatelský sektor), kteří v součinnosti se zástupci místní správy diskutovali o návrzích 
možné rozvojové strategie.  
 
Struktura hlavních vstupů a výstupů SPM 
 

 



 
Strategický plán města Týniště nad Orlicí 2008 – 2020 
 
  

 
                         Centrum evropského projektování, Hradec Králové 6 
                         leden 2008   
 

Postup zpracování 
Proces zpracování SPM byl oficiálně zahájen 10. května 2007, kdy byla podepsána 

smlouva mezi zadavatelem (Město Týniště nad Orlicí) a zpracovatelem (Centrum evropského 
projektování). 

V první (přípravné) fázi byla navržena struktura strategického plánu, harmonogram 
prací a průběh zapojení jednotlivých aktérů do procesu tvorby dokumentu. Byly ustanoveny 
členové Koordinačního výboru (dále KV). V tomto období byl také jmenován koordinátor 
procesu ze strany města, který zprostředkovával činnosti a informace mezi zadavatelem a 
zpracovatelem.  

V červnu 2007 byla zahájena analytická část procesu. Během letních měsíců byl 
vytvořen základní analytický dokument „Profil města“ – socioekonomická analýza, který 
analyzuje jednotlivé sféry života města a popisuje výchozí hodnoty v základních tematických 
oblastech života. Tento dokument byl vytvořen na základě známých informací a dostupných 
dat. 

Během těchto měsíců byly realizovány také dotazníkové průzkumy zaměřené na 
spokojenost života místních obyvatel a na působení podnikatelských a neziskových subjektů 
ve městě Týniště n/O. Dotazníková šetření byla zacílena na tři sektorové skupiny: veřejnost 
(obyvatelé města), podnikatelé a neziskové organizace. Z řad veřejnosti měl každý občan 
možnost vyjádřit se ke kvalitě života ve městě, určit jeho pozitiva a negativa. Neziskové 
organizace a podnikatelé byli osloveni pomocí speciálních dotazníků pro každý sektor 
s obsahem otázek na zjištění míry spokojenosti v působení podnikatelských a neziskových 
subjektů ve městě, zjištění kladných stránek a překážek pro jejich rozvoj. Všechny dotazníky 
byly zpracovány anonymně.  

V měsíci září se ukončovaly práce na 
analytické části a započalo se pracovat na 
části strategické. V rámci analytických prací 
byly zpracovány zprávy obsahující hlavní 
závěry a výstupy dotazníkových šetření a 
dokončen byl rovněž Profil města (vše viz 
Přílohy). Na základě těchto podkladových 
materiálů, v součinnosti s vyhodnocením 
dalších koncepčních dokumentů města, 
zejména územního plánu a rozpočtu města, 
byla navržena SWOT analýza, synteticky 
shrnující silné a slabé stránky města a 
vymezující příležitosti a hrozby rozvoje 
města.    

Dne 20. září 2007 se sešel Koordinační výbor. Na svém 1. jednání byl KV informován 
o výsledcích analytické části (Profil města, výstupy z dotazníkových šetření). Diskutován a 
připomínkován byl návrh SWOT analýzy. V rámci započetí tvorby vlastní strategie byla 
stanovena vize rozvoje města a na ni navazující globální cíl. Na základě těchto sousledně 
postupných kroků byly vydefinovány čtyři prioritní (tematické) oblasti, které jsou pro další 
rozvoj města klíčové.  

Pro rozpracování jednotlivých prioritních oblastí byla jmenována 20-ti členná 
Pracovní skupina (dále PS), jejíž členy navrhl KV podle tématických oblastí působnosti. 
Pracovní skupina se sešla na svém jednání v průběhu měsíce října a listopadu (18.10. a 15.11. 
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2007). Členové Pracovní skupiny nejprve diskutovali nad SWOT analýzou a stanovili 
konkrétnější tematické zaměření prioritních oblastí. Vydefinovali rovněž prioritní cíl rozvoje 
dané oblasti. Ve druhé fázi členové PS společně se zpracovatelem navrhly možná opatření a 
aktivity.  

Návrhy rozpracování prioritních 
oblastí od Pracovní skupiny byly předloženy 
Koordinačnímu výboru. KV se k 2. jednání 
sešel 18. prosince 2007, aby shrnul a 
zkoordinoval výstupy Pracovní skupiny a 
případně je zpřesnil. V závěru procesu byly 
přehledně zpracovány závěry z jednání 
jednotlivých skupin a na jejich základě 
sestaven návrh strategické části. Návrh SPM 
byl prezentován na veřejném setkání občanů 
města Týniště n/O. dne 17. ledna 2008, kteří 
tak byli seznámeni s jednotlivými výstupy i 
s celým procesem tvorby. 

Rozvojový dokument „Strategický plán města Týniště nad Orlicí“ byl posléze 
dopracován do podoby koncepčního strategického materiálu a předložen ke schválení Radě 
města a Zastupitelstvu města Týniště nad Orlicí. 

 

Organiza ční struktura tvorby 
Nastavení schématu organizační struktury a zapojení jednotlivých aktérů do průběhu 

procesu tvorby SPM v sobě odráží prolínání komunitního způsobu zpracování strategie se 
složkou expertního přístupu. Nastavení organizační struktury bylo řešeno jednak podle 
místních podmínek, jednak podle moderních způsobů zpracování koncepčních rozvojových 
dokumentů pro města, které odráží v sobě základní principy místní Agendy 21.  

Vedle role samosprávných činitelů města bylo vytvořeno několik hierarchicky 
uspořádaných skupin, které měly dopředu známé pravomoce, náplň činnosti a poslání. 
V těchto skupinách pracovalo několik desítek členů, kteří byli jednak z řad představitelů 
města, z řad pracovníků městského úřadu, ale byli mezi nimi v poměrném počtu také zástupci 
externích subjektů reprezentujících veřejný, neziskový či podnikatelský sektor.  

Spolupráce jednotlivých skupin a složek organizační struktury byla vytvořena na 
principu partnerství založeného na platformě vzájemných diskuzí se širokou škálou možností 
vyjádření každého člena. Navázané partnerství ve městě je založeno na otevřeném 
kontinuálním dialogu mezi zástupci veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru. 
Účastníky tohoto dialogu jsou všichni ti, kteří mají aktivní zájem o spolupráci při rozvoji 
města a mají zájem se spolupodílet na rozhodování o budoucím rozvoji města Týniště nad 
Orlicí.  

Celý proces byl otevřený také nejširší veřejnosti, která byla o průběhu zpracování 
informována především prostřednictvím webových stránek města (www.tyniste.cz). 

Společnými kroky všech regionálních aktérů a složek, nejen zaktivovaných a 
zapojených v rámci procesu tvorby strategického dokumentu, lze při společném naplňování 
vytyčené strategie významně přispět ke komplexnímu rozvoji města Týniště n/O. 
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Rozšiřování a fungování širokého regionálního partnerství pozitivně přispívá ke 
vzájemnému konsenzu při rozvoji města a 
definování společných cílů a realizačních 
opatření směřujících k naplnění stanovené 
vize.  Dobře fungující partnerství ve městě 
je založené na společném plánování a na 
aktivním zapojování veřejnosti a dalších 
spolupracujících regionálních aktérů z řad 
veřejné správy, z podnikatelského a 
neziskového sektoru. Cílené posilování 
partnerských principů v území do fáze 
společné realizace projektů je jedním 
z předpokladů pro efektivní rozvoj 
vedoucí ke zvýšení prosperity a atraktivity 
města.  
 
Organizační struktura tvorby SPM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zastupitelstvo města v čele se starostou je vrcholovým orgánem procesu. Představitelé města 
reprezentují místní správu, které nese politickou a obsahovou odpovědnost za realizaci 
strategického dokumentu. Zastupitelé města zadávají zpracování a v závěru procesu schvalují 
konečný dokument SPM. Zastupitelstvo města jmenuje Řídící skupinu. 

Řídící skupina (ŘS) je vrcholovou aktivní jednotkou ve struktuře organizačního zajištění 
procesu. Řídící skupina je reprezentována Radou města Týniště nad Orlicí. Řídící skupina 
koordinuje a schvaluje dílčí etapové výstupy. Řídící skupina dohlíží na práci Koordinačního 
výboru a Pracovní skupiny a dává náměty a doporučení k jejich výstupům. Řídící skupina 
jmenuje členy KV a schvaluje návrh členů PS.  

Koordinační výbor (KV) je složen ze zástupců vedení města, členů ŘS, tajemníka MěÚ, 
vedoucích příslušných odborů, expertů a odborníků na místní rozvoj napříč sektory, zástupců 
významných subjektů působících ve městě. Koordinační výbor stanovuje a zpracovává 
základní východiska pro tvorbu strategie. Zpracovává SWOT analýzu, navrhuje vizi, globální 
cíl, definuje prioritní rozvojové oblasti. KV také přebírá výstupy z PS, kterou zastřešuje a 
souhrnně doplňuje a poté předává ŘS. KS navrhuje složení Pracovní skupiny. 

 

Zpracovatel a konzultant  

 

Neziskový sektor  

Podnikatelský sektor  

Veřejnost  

 

Koordina ční výbor  

Pracovní skupina  

Řídící výbor (Rada m ěsta) 

Zastupitelstvo m ěsta 
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Pracovní skupina (PS) byla ustanovena na základě zvolených prioritních oblastí. PS je 
složená z vybraných zástupců , expertů a odborníků na dané téma či oblast, z řad pracovníků 
MěÚ i z externích zdrojů, ze zástupců veřejného, podnikatelského a neziskového sektoru. PS 
pracuje v rámci vymezených prioritních oblastí. Pracuje na SWOT analýze, stanovuje 
zaměření prioritní oblasti, definuje prioritní cíl a rozpracovává jednotlivá opatření.  

Veřejnost byla do procesu tvorby SPM 
aktivně zapojena již při zahájení procesu - 
při zpracování analytické části 
prostřednictvím dotazníkového šetření, a na 
závěr celého procesu – při prezentaci 
návrhu SPM na veřejném setkání občanů 
k tvorbě SPM. Po celou dobu trvání 
zpracování měla nejširší veřejnost možnost 
vyjádřit se k návrhům prostřednictvím 
informačních cest (webové stránky města, 
osobní kontakt na MěÚ). Názory veřejnosti 
byly při nastavení strategie vnímány a 
sloužily jako jeden z podkladů pro 

definování obsahu strategické části. Názory a připomínky veřejnosti jsou pro další rozvoj 
velmi podnětné - přispívají k identifikaci reálných potřeb území a ke společnému konsenzu 
nad budoucností zájmového území.  

Neziskový a podnikatelský sektor byly na začátku procesu účastníky cílených 
dotazníkových šetření zaměřených na zjištění podmínek pro jejich působení a rozvoj ve 
městě. Vyhodnocení jejich názorů, podnětů a připomínek bylo jedním z podkladů při 
navrhování strategického plánu města. Někteří představitelé neziskového a podnikatelského 
sektoru se zapojili do procesu také aktivně, stali se členy KV nebo PS. Aktivně tak 
participovali na jednotlivých jednáních a výstupech.  

Představitelé místní samosprávy ve městě od prvopočátku procesu projevili zájem o iniciaci 
aktivit, které směřují ke koncepčnímu rozvoji města a ke vzájemné spolupráci mezi 
jednotlivými sektory. Místní správa si je vědoma potřeby komplexního rozvojového 
dokumentu jako klíče efektivního rozvoje města a jako nástroje potřebného k získání 
možných finančních prostředků z tuzemských a evropských dotačních zdrojů. Zástupci místní 
správy jsou nejen členy jednotlivých skupin a dalších orgánů ve městě, ale představují 
významné hybatele rozvoje města.  

Zpracovatelem strategického plánu města byla regionální rozvojová agentura Centrum 
evropského projektování (CEP), Hradec Králové. Zpracovatelský tým metodicky koordinoval 
proces zpracování, zajišťoval vedení a moderování jednotlivých jednání, podílel se na 
přípravě podkladových materiálů a na zpracování jednotlivých výstupů, včetně závěrečných 
zpráv i konečného dokumentu.  
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2 Analytická část 
 

V rámci analytické etapy zpracování Strategického plánu města Týniště nad Orlicí 
2008 -2020 byly zpracovány následující části: 

 

� Profil m ěsta – socioekonomická analýza 

 

� Vyhodnocení dotazníkových šetření: 

- Názorový průzkum veřejnosti 

- Průzkum neziskového sektoru 

- Průzkum podnikatelského prostředí  

 

� SWOT analýza 

 

Pro větší přehlednost celého 
dokumentu jsou podkladové analytické 
materiály – profil města a vyhodnocení 
závěrů z dotazníkových šetření veřejnosti, 
podnikatelského a neziskového sektoru 
uvedeny v samostatných přílohách tohoto 
strategického plánu. 

SWOT analýza, jakožto syntetické 
zhodnocení silných a slabých stránek 
města, příležitostí a ohrožení rozvoje je 
uvedena v následující kapitole. Tato 
SWOT analýza byla podkladem pro 
nastavení návrhové části strategického 
dokumentu a její podoba byla opakovaně diskutována, připomínkována a upravována 
jednotlivými skupinami a aktéry procesu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Strategický plán města Týniště nad Orlicí 2008 – 2020 
 
  

 
                         Centrum evropského projektování, Hradec Králové 11 
                         leden 2008   
 

3 SWOT analýza 
 
 

� nízká zadluženost měst 
� dlouhodobě udržitelné hospodaření města, 
� správní centrum mikroregionu,  
� industriální tradice  
� podprůměrná míra nezaměstnanosti, 
� vcelku dobrá vzdělanostní struktura obyvatelstva – nadprůměrný podíl SŠ, 

s maturitou i vyučených 
� příznivější struktura uchazečů o zaměstnání z hlediska délky evidence na ÚP,  
� velké prostory ZŠ a kvalifikovaný učitelský sbor, vysoká úroveň ZUŠ, 
� soustředění téměř veškeré zdravotní péče do jednoho centra – městská poliklinika na 

náměstí, relativně nejdostupnější místo pro všechny obyvatele,  
� existence geriatrického centra – široká škála služeb od terénních po rezidenční, 
� aktivita místních spolků a sdružení a široká nabídka aktivit v oblasti sportu, 
� výhodná poloha města na železničním dopravním uzlu z hlediska osobní dopravy, 
� velmi dobré dopravní spojení s Hradcem Králové i s okolními městy díky své poloze 

v rámci silniční a železniční sítě, 
� provozování městské hromadné dopravy po městě i do přilehlých částí,  
� zajištění zásobování kvalitní pitnou vodou,  
� atraktivní lokalita města mezi lesními komplexy na severu a údolím řeky Orlice na 

jihu –  „město v lesích“ (příměstská rekreace), 
� dobrá kvalita životního prostředí bez výrazného negativního zatížení a znečišťování 

jeho složek (ovzduší, voda…), 
� vedení silniční tranzitní dopravy převážně mimo centrum města – eliminace 

překračování limitů znečištění ovzduší a hluku, 
� ekologicky cenné území s vysokou legislativní ochranou přírody – vymezení 

maloplošných chráněných oblastí, Přírodního parku Orlice a Natury 2000, výskyt 
cenných ekosystémů, 

 
 
 
 
 

� celkově nižší ekonomická aktivita soukromopodnikatelského sektoru, 
� přetrvávající důsledky úpadku dřívějších ekonomických aktivit,  
� nízké rozpočtové příjmy vyplývající z rozpočtového určení daní (dané zákonem), 
� absence silných středních firem,  
� nevyužívané průmyslové areály a plochy (brownfields), 
� nepřipravenost volných ploch pro podnikání, které nejsou zainvestovány a jsou v 

držení fyzických osob, 
� nedostatek pracovních příležitostí, 
� horší věková struktura obyvatel než průměry za ČR, KHK i RK,  
� nepříznivá struktura uchazečů o zaměstnání z hlediska pohlaví – (2/3 tvoří ženy), 
� nedostatek pracovních příležitostí – vyjížďka za prací z Týniště převyšuje dojížďku, 
� nedostatek vhodných rozvojových zainvestovaných ploch pro bydlení (poptávka 

převyšuje nabídku), 

SLABÉ STRÁNKY 
 

SILNÉ STRÁNKY 
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� nižší intenzita bytové výstavby než je průměr ČR (méně postavených bytů na 1000 
obyv.), 

� málo rozvinutá a nedostatečně kvalitní maloobchodní síť (absence supermarketu), 
� nedostatečná nabídka služeb pro občany a malá informovanost o nich (zejména 

v místních částech), 
� nerozvinutost infrastruktury cestovního ruchu, 
� částečně zastaralý domovní a bytový fond, 
� kritická místa v dopravě (nevyhovující dopravní napojení ze směru od Albrechtic + 

železniční přejezd u vodárenské věže,...), 
� zastaralý stav nádraží ČD včetně nádražní haly, přednádražního prostoru a chybějící 

peronizace, 
� špatný technický stav silnic II. a III. třídy a vybraných místních komunikací, 
� neuspokojivá údržba místních komunikací a chodníků, především v zimních 

měsících (zejména v místních částech), 
� nevyhovující technické parametry ČOV a kanalizačních stok,  
� chybějící napojení přidružených částí na ČOV z důvodů obtížného technického 
řešení,  

� chybějící plynofikace v místní části Petrovice, 
� lokálně nevhodné hospodaření na zemědělské půdě v údolní nivě zvyšující riziko 

destrukce území (eroze, nevhodné zornění, odnos živin, monokultury, snížení 
biodiverzity), 

� nedostatečné zázemí pro kulturní a společenské vyžití pro obyvatele města, 
� absence středního odborného a učňovského školství, 
� nízká atraktivita a vitalita centra města, 
� rostoucí vandalismus. 
 

 
 
 
 

� růst soukromých investic (podnikatelských, občanských), 
� rozvoj dnes nevyužitých bývalých průmyslových areálů,  
� nevyužité prostory pro rozvoj malých a středních firem jako nositelů ekonomických 

aktivit a zaměstnanosti,  
� rozvojové území v katastru města, 
� intenzivnější spolupráce místní správy s podnikatelskými a neziskovými subjekty a 

podpora jejich rozvojových záměrů 
� realizace projektů z rozpočtu EU zejména v oblasti veřejných služeb,  
� podpora činnosti (věcná i finanční) NNO na území města, 
� lepší využití potenciálu cestovního ruchu, přilákání turistů a oživení města, 
� v důsledku růstu intenzity dopravy rozšíření státní silnice I/11 na obchvatu města 

z důvodů větší bezpečnosti dopravního provozu, 
� ekologizace lidských činností jako příznivý vliv na životní prostředí (snižování 

energetické náročnosti, nové technologie ve výrobě, plynofikace, ...),  
� zvýšení produkce biomasy a jejího využívání (prověření možnosti pěstování 

energetických plodin a rychle rostoucích dřevin využívaných jako palivo),  
� provádění účinných opatření pro eliminaci dopadů povodní a dalších 

environmentálních rizik.  
 

PŘÍLEŽITOSTI 
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� zanedbanost města v důsledku nízké výše veřejných a soukromých investic, 
� vysoká dojížďka obyvatel za prací do jiných měst a okresů, 
� postupné stárnutí obyvatelstva a pokles populace, odchod mladých lidí a rodin 

z města, 
� v důsledku stárnutí obyvatelstva – vyšší potřeba sociálních služeb – nedostatečná 

kapacita sociálních služeb,  
� nedostatek peněz – ohrožení existence mateřského centra, hrozba omezení výuky na 

ZUŠ, stagnace DDM,  
� plně neobsazená kapacita ZŠ a do několika let nedostatek míst v MŠ, 
� zhoršování stavu regionální dopravní infrastruktury z hlediska nedostatku finančních 

prostředků, 
� nedostatečná kapacita parkovacích ploch ve městě, převážně však na sídlištích,  
� nedostatek financí na rekonstrukce a modernizaci městského majetku (budovy a 

zařízení,...), 
� zesílení negativního ovlivňování kvality životního prostředí lidskou činností a 

porušování legislativní ochrany přírody, 
� téměř každoroční povodňové stavy na řece Orlici ovlivňující hospodaření v území i 

život obyvatel, 
� znečišťování ovzduší vlivem ekologicky nešetrného vytápění domácností.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OHROŽENÍ 
 



 
Strategický plán města Týniště nad Orlicí 2008 – 2020 
 
  

 
                         Centrum evropského projektování, Hradec Králové 14 
                         leden 2008   
 

4 Strategická část 
 
Popis strategie  

Strategie vychází z obecných východisek platných pro zpracování rozvojových 
dokumentů, ale zejména ze skutečných a reálných potřeb území a v neposlední řadě toho, aby 
bylo město schopné dosáhnout udržitelné a konkurenceschopné pozice v evropském prostoru.  

Základním vnějším východiskem pro formulaci strategie jsou priority nadřazených 
rozvojových dokumentů na regionální (kraj, mikroregion), národní (ČR) i nadnárodní (EU) 
úrovni. Na úrovni kraje či regionu jsou to strategické  dokumenty definující hlavní priority 
rozvoje a tématicky zaměřené koncepční dokumenty definující cíle v rámci konkrétních 
vymezených oblastech.  

Základním vnitřním východiskem volby strategie jsou předcházející výstupy, a to 
analytická část (profil města + výsledky dotazníkových šeření) a SWOT analýza. Analýza 
zmapovala současný stav podle tématických okruhů, ze kterých následně vzešly ty oblasti, na 
které by se měla zaměřit později definovaná strategie. Předmětem analýzy SWOT bylo určit 
silné stránky města, u kterých lze vysledovat velký potenciál rozvoje a na nichž lze stavět při 
realizaci strategie, a dále slabé stránky, které je potřeba eliminovat či potlačit s cílem omezení 
dopadu potenciálních rizik.  

Strategie je postavena na posilování nejvýznamnějších silných stránek města a na 
eliminaci slabých stránek,  které do značné míry spoluurčují potenciál města. K dosažení 
stanovených cílů je snaha využít existující příležitosti, naopak vážných hrozeb se je třeba 
vyvarovat. Vzájemnou interakcí jednotlivých faktorů dané strategie tak dojde především 
k rozvoji Týniště n/O. 

Strategie je zaměřena na stimulaci vlastního vnitřního potenciálu města. Usiluje o 
zvyšování konkurenceschopnosti města a kvality života pro obyvatele, podnikatele, ale i 
potencionální investory a návštěvníky, kteří mohou poskytnout dodatečné rozvojové impulzy. 

Strategická plán města Týniště nad Orlicí 2008 – 2020  je realizován prostřednictvím 4 
prioritních oblastí, které jsou dále členěny do  9 opatření. Každá prioritní oblast má prioritní 
cíl, který vychází z globálního cíle a popisuje žádoucí stav, kterého je třeba dosáhnout v dané 
prioritě. Představuje základní směry rozvoje klíčové oblasti. Opatření v prioritních oblastech 
mají několik specifických cílů, které se naplní realizací jednotlivých aktivit. Realizace 
projektových záměrů pod jednotlivými opatřeními přispěje k řešení konkrétních problémů či 
využije možných příležitostí k rozvoji území a zajistí synergii dopadů. 

 
Struktura strategické části 

Vize 

Globální cíl 

Prioritní oblast 

Prioritní cíl 

Opatření     

Specifické cíle 

Aktivity 

Projektové zám ěry 

Struktura celého strategického 
plánu města má celkem 8 stupňů, 
kde platí, že realizací jednotlivých 
aktivit (konkrétních projektových 
záměrů) v rámci opatření dojde k 
naplnění daných specifických cílů 
a prioritního cíle všech 4 prioritních 
oblastí a následně tak globálního 
cíle, potažmo i strategické vize 
města Týniště nad Orlicí. 
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Vize a globální cíl 
Dlouhodobý rozvoj města Týniště nad Orlicí by měl vést k naplnění následující vize a 

na ni navazujícího globálního cíle, které byly na začátku tvorby strategického plánu města 
vytyčeny a podtrhují společnou cestu k ideálnímu cílovému stavu, ke kterému je nastavení 
strategie směřováno.  

Na základě zhodnocení všech zpracovaných analýz, koncepcí, šetření a průzkumů 
v území i pracovních setkání byla definována strategická vize rozvoje města do roku 2020, 
která představuje budoucí ideální stav v dlouhodobějším horizontu.  
 
 
 
 
 
 
 

Globální cíl vychází z vize a popisuje základní vývojové tendence a směřování města. 
Vede k naplnění celkové vize města Týniště nad Orlicí. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prioritní oblasti 
Na základě zhodnocení analytických podkladových materiálů (profil města, výstupy 
z dotazníkových šetření veřejnosti, neziskového a podnikatelského sektoru, SWOT analýza), 
stanovení vize, globálního cíle a na základě vzájemných diskuzí nad identifikovanými 
reálnými potřebami regionu jsou pro město Týniště nad Orlicí definovány následující čtyři 
prioritní (klíčové) oblasti rozvoje.  Prioritní oblasti představují ucelené tématicky zaměřené 
celky, které jsou konkrétněji rozpracovány do nižších hierarchických úrovní. Obsah 
prioritních oblastí je směřován k naplnění vize a globálního cíle. 
 
 

1. Ekonomika a lidské zdroje 
 

2. Občanská vybavenost, bydlení a volný čas 
 

3. Doprava a technická infrastruktura 
 

4. Životní prostředí ve městě a okolí 
 
 

VIZE MĚSTA 
Týništ ě nad Orlicí je atraktivním, prosperujícím a trvale harmonicky 

fungujícím „m ěstem v lesích“, které poskytuje dobré podmínky  
pro život místních obyvatel. 

 

GLOBÁLNÍ CÍL 
Maximální využití p řírodního, kulturního, sociálního a ekonomického 

potenciálu pro celkový rozvoj m ěsta Týništ ě nad Orlicí  
a zvýšení kvality života jeho obyvatel v souladu  

s principy trvale udržitelného rozvoje.  
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Struktura Strategického plánu města Týniště nad Orlicí 2008-2020 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GLOBÁLNÍ CÍL 
Maximální využití přírodního, kulturního, sociálního a 

ekonomického potenciálu pro celkový rozvoj města Týniště  
nad Orlicí a zvýšení kvality života jeho obyvatel v souladu  

s principy trvale udržitelného rozvoje. 
 

PRIORITA 2 

Občanská 
vybavenost, 

bydlení a volný 
čas 

Prioritní cíl 
Zajištění vysoké úrovně 
životních podmínek a 
dostupných služeb pro 

obyvatele města. 

 

PRIORITA 3 

Doprava a 
technická 

infrastruktura 
 

Prioritní cíl 
Zajištění kvalitní 

dopravní dostupnosti a 
technické infrastruktury 

ve městě. 

 

PRIORITA 1 

Ekonomika a 
lidské zdroje 

 
 

Prioritní cíl 
Zlepšení podmínek pro 

rozvoj lidského a 
ekonomického 

potenciálu ve městě. 

 

Opatření 1.1  
Podpora 
podnikání a 
příprava 
rozvojových 
lokalit 

VIZE 
Týniště nad Orlicí je atraktivním, prosperujícím a trvale 

harmonicky fungujícím „městem v lesích“, které poskytuje 
dobré podmínky pro život místních obyvatel. 

 

PRIORITA 4 

Životní 
prostředí ve 
městě a okolí 

 
Prioritní cíl 

Oživení a zlepšení 
celkového vzhledu 
města a ochrana 

životního prostředí. 

 

Opatření 1.2  
Podpora 
zaměstnateln
osti a 
vzdělanosti 
obyvatel 

 

Opatření 2.1  
Vytváření 
podmínek 
pro bydlení a 
modernizace 
bytového 
fondu 

 

Opatření 2.2 
Podpora 
zájmových 
spolků, 
volnočaso-
vých aktivit a 
jejich zázemí 

 

Opatření 3.1 
Moderni- 
zace 
dopravní 
infrastruktury 
ve městě 

 

Opatření 4.1 
Revitali- 
zace 
veřejných 
prostor a 
budov ve 
městě 

 

Opatření 3.2 
Dobudování 
a 
rekonstrukce 
technické 
infrastruktury 

 

Opatření 4.2 
Ochrana 
životního 
prostředí a 
tvorba krajiny 

 

Opatření 2.3 
Zajištění obč. 
vybav. a 
optimalizace 
veřejných 
služeb 
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Vazba bodů SWOT analýzy na jednotlivá opatření SPM – koincidenční matice 

Koinciden ční matice - vazba SWOT na opat ření
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Silné stránky
nízká zadluženost města,

dlouhodobě udržitelné hospodaření města,

správní centrum mikroregionu, XX
industriální tradice XXX X
podprůměrná míra nezaměstnanosti, X XXX
vcelku dobrá vzdělanostní struktura obyvatelstva – nadprůměrný podíl SŠ, s maturitou i vyučených XX XXX
příznivější struktura uchazečů o zaměstnání z hlediska délky evidence na ÚP, XXX
velké prostory ZŠ a kvalifikovaný učitelský sbor, vysoká úroveň ZUŠ, XXX XX 

soustředění téměř veškeré zdravotní péče do jednoho centra – městská poliklinika na náměstí, 
relativně nejdostupnější místo pro všechny obyvatele, XX XXX
existence geriatrického centra – široká škála služeb od terénních po rezidenční, X XXX
aktivita místních spolků a sdružení a široká nabídka aktivit v oblasti sportu, XXX
výhodná poloha města na železničním dopravním uzlu z hlediska osobní dopravy, XX XX XXX

velmi dobré dopravní spojení s Hradcem Králové i s okolními městy díky své poloze v rámci silniční a 
železniční sítě, X X XXX
provozování městské hromadné dopravy po městě i do přilehlých částí, XX XXX
zajištění zásobování kvalitní pitnou vodou, X XXX

atraktivní lokalita města mezi lesními komplexy na severu a údolím řeky Orlice na jihu –  „město 
v lesích“ (příměstská rekreace), X XX XXX

dobrá kvalita životního prostředí bez výrazného negativního zatížení a znečišťování jeho složek 
(ovzduší, voda…), XX X X XXX

vedení silniční tranzitní dopravy převážně mimo centrum města – eliminace překračování limitů 
znečištění ovzduší a hluku, XX XXX

ekologicky cenné území s vysokou legislativní ochranou přírody – vymezení maloplošných 
chráněných oblastí, Přírodního parku Orlice a Natury 2000, výskyt cenných ekosystémů, XXX

Slabé stránky
celkově nižší ekonomická aktivita soukromopodnikatelského sektoru, XXX X 
přetrvávající důsledky úpadku dřívějších ekonomických aktivit, XX X
nízké rozpočtové příjmy vyplývající z rozpočtového určení daní (dané zákonem),

absence silných středních firem, XXX XX 
nevyužívané průmyslové areály a plochy (brownfields), XXX XX X

nepřipravenost volných ploch pro podnikání, které nejsou zainvestovány a jsou v držení fyzických 
osob, XXX
nedostatek pracovních příležitostí, XXX
horší věková struktura obyvatel než průměry za ČR, KHK i RK, X X XX
nepříznivá struktura uchazečů o zaměstnání z hlediska pohlaví – (2/3 tvoří ženy), XXX
nedostatek pracovních příležitostí – vyjížďka za prací z Týniště převyšuje dojížďku, XX XX

nedostatek vhodných rozvojových zainvestovaných ploch pro bydlení (poptávka převyšuje nabídku), XXX
nižší intenzita bytové výstavby než je průměr ČR (méně postavených bytů na 1000 obyv.), XXX
málo rozvinutá a nedostatečně kvalitní maloobchodní síť (absence supermarketu), XXX

nedostatečná nabídka služeb pro občany a malá informovanost o nich (zejména v místních částech), XXX
nerozvinutost infrastruktury cestovního ruchu, XX X X X
částečně zastaralý domovní a bytový fond, XXX

kritická místa v dopravě (nevyhovující dopravní napojení ze směru od Albrechtic + železniční přejezd 
u vodárenské věže,...), XXX
zastaralý stav nádraží ČD včetně nádražní haly, přednádražního prostoru a chybějící peronizace, XXX X
špatný technický stav silnic II. a III. třídy a vybraných místních komunikací, XXX

neuspokojivá údržba místních komunikací a chodníků, především v zimních měsících (zejména 
v místních částech), X XXX XX
nevyhovující technické parametry ČOV a kanalizačních stok, XXX XX
chybějící napojení přidružených částí na ČOV z důvodů obtížného technického řešení, XXX X 
chybějící plynofikace v místní části Petrovice, XXX

lokálně nevhodné hospodaření na zemědělské půdě v údolní nivě zvyšující riziko destrukce území 
(eroze, nevhodné zornění, odnos živin, monokultury, snížení biodiverzity), XXX
nedostatečné zázemí pro kulturní a společenské vyžití pro obyvatele města, XXX
absence středního odborného a učňovského školství, XXX
nízká atraktivita a vitalita centra města, XXX
rostoucí vandalismus. X X XX 

Příležitosti
růst soukromých investic (podnikatelských, občanských), X
rozvoj dnes nevyužitých bývalých průmyslových areálů, XXX

nevyužité prostory pro rozvoj malých a středních firem jako nositelů ekonomických aktivit 
a zaměstnanosti, XXX
rozvojové území v katastru města, XX XX

intenzivnější spolupráce místní správy s podnikatelskými a neziskovými subjekty a podpora jejich 
rozvojových záměrů XXX X XXX
realizace projektů z rozpočtu EU zejména v oblasti veřejných služeb, XX XXX
podpora činnosti (věcná i finanční) NNO na území města, XXX
lepší využití potenciálu cestovního ruchu, přilákání turistů a oživení města, X X XX

v důsledku růstu intenzity dopravy rozšíření státní silnice I/11 na obchvatu města z důvodů větší 
bezpečnosti dopravního provozu, XXX

ekologizace lidských činností jako příznivý vliv na životní prostředí (snižování energetické náročnosti, 
nové technologie ve výrobě, plynofikace, ...), X XX XXX

zvýšení produkce biomasy a jejího využívání (prověření možnosti pěstování energetických plodin a 
rychle rostoucích dřevin využívaných jako palivo), X XXX XX 
provádění účinných opatření pro eliminaci dopadů povodní a dalších environmentálních rizik. XXX

Hrozby
zanedbanost města v důsledku nízké výše veřejných a soukromých investic,

vysoká dojížďka obyvatel za prací do jiných měst a okresů, XX XXX X
nedostatek kvalifikované pracovní síly, XX XXX
postupné stárnutí obyvatelstva a pokles populace, odchod mladých lidí a rodin z města, XX XXX X

v důsledku stárnutí obyvatelstva – vyšší potřeba sociálních služeb – nedostatečná kapacita 
sociálních služeb, XXX

nedostatek peněz – ohrožení existence mateřského centra, hrozba omezení výuky na ZUŠ, stagnace 
DDM, XXX XX
plně neobsazená kapacita ZŠ a do několika let nedostatek míst v MŠ, X XXX
zhoršování stavu regionální dopravní infrastruktury z hlediska nedostatku finančních prostředků, XXX
nedostatečná kapacita parkovacích ploch ve městě, převážně však na sídlištích, XXX XX
nedostatek financí na rekonstrukce a modernizaci městského majetku (budovy a zařízení,...), XXX

zesílení negativního ovlivňování kvality životního prostředí lidskou činností a porušování legislativní 
ochrany přírody, XXX
téměř každoroční povodňové stavy na řece Orlici ovlivňující hospodaření v území i život obyvatel, XXX
znečišťování ovzduší vlivem ekologicky nešetrného vytápění domácností. XXX XX

XXX - SILNÁ PŘÍMÁ VAZBA, XX - ST ŘEDNĚ SILNÁ PŘÍMÁ VAZBA, X - SLABÁ P ŘÍMÁ VAZBA, (nevypln ěné) - VELMI SLABÁ NEBO ŽÁDNÁ P ŘÍMÁ VAZBA  
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Prioritní oblast 1: Ekonomika a lidské zdroje 
 
Výchozí stav a zd ůvodn ění prioritní oblasti: 

Týniště nad Orlicí, jež je městem se silnou průmyslovou tradicí, se v poslední době potýká 
s důsledky úpadku dřívějších ekonomických aktivit způsobené útlumem průmyslové výroby a 
odchodem největších zaměstnavatelů. 
Na území města se nachází nevyužívané 
průmyslové areály a plochy 
(brownfields), které postupně chátrají a 
narušují celkový vzhled města. Volné 
plochy, které je možné využít  pro 
podnikání jsou v držení fyzických osob 
a brzdí se tak jejich zainvestování. 
Celkově se město potýká s nízkou 
ekonomickou aktivitou 
soukromopodnikatelského sektoru a 
chybí zde silnější střední firmy. Tato 
situace způsobuje nedostatek pracovních 
příležitostí přímo v místě bydliště, většina místních obyvatel za prací dojíždí mimo město. I 
když je tu nízká míra nezaměstnanosti, která je ovlivněna dobrou dopravní dostupností 
okolních regionálních center, a vcelku dobrá vzdělanostní struktura obyvatel, kteří za prací 
vyjíždí právě mimo město, přímo v Týništi a blízkém okolí chybí kvalifikovaná pracovní síla, 
která by byla v souladu s potřebami trhu práce. 
 
 
 
 
 
 
 
Prioritní oblast 1 „Ekonomika a lidské zdroje“ je členěna na 2 opatření: 

� Opatření 1.1: Podpora podnikání a příprava rozvojových lokalit 
� Opatření 1.2: Podpora zaměstnatelnosti a vzdělanosti obyvatel 

 
 
 
Opatření 1.1: Podpora podnikání a příprava rozvojových lokalit 

Popis opat ření: 

Cílem tohoto opatření je vytvořit dobré podmínky pro stávající podnikatele a pozitivní image 
města pro nové investory. Zatraktivnění města navenek by mělo přinést zvýšení podnikatelské 
aktivity. Tohoto efektu město dosáhne pomocí kvalitní propagace, která zvýší povědomí o 
Týništi jako o lokalitě vhodné pro podnikání. V rámci tohoto opatření jde o vyjádření podpory 
města vůči podnikatelským záměrům ve vybraných oblastech, které jsou významné pro jeho 
další hospodářský rozvoj. Jedním z těchto nástrojů je vytvořit příznivé prostředí pro 
podnikatelské aktivity a podpořit rozvoj ekonomických subjektů ve městě. Stav technické a 
dopravní infrastruktury významně ovlivňují kvalitu podnikatelského prostředí. Díky tomu má 
město  nepřímý vliv na rozvoj podnikání v Týništi. Staré chátrající objekty, které dříve 

Prioritní cíl 

Zlepšení podmínek pro rozvoj lidského a ekonomického potenciálu ve městě. 
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sloužili průmyslové výrobě je možné vhodnou revitalizací přeměnit na objekty nového 
funkčního využití. Problematická je mnohdy vysoká finanční nákladnost na přestavbu a 
rekonstrukci těchto objektů a převážně soukromé vlastnictví těchto nemovitostí. Služby 
veřejné správy mohou rozhodujícím způsobem ovlivnit celkové podnikatelské klima 
v regionu a svými aktivitami přispět k rozvoji vzájemné spolupráce jednotlivých podnikatelů. 
Rozvoj spolupráce jednotlivých sektorů při realizaci rozvojových záměrů a vzájemná 
informovanost je velmi dobrou výchozí situací pro posílení ekonomického rozkvětu území 
Týniště.  
 
Specifické cíle: 

V rámci opatření 1.1 „Podpora podnikání a příprava rozvojových lokalit“ jsou stanoveny 
následující 3 specifické cíle: 

� Udržet stávající podnikatelské subjekty a nalákat nové investory do města. 
� Zvýšit nabídku objektů a připravených ploch pro podnikatelské účely. 
� Zlepšovat partnerství mezi podnikatelským sektorem a veřejným sektorem. 

 
 
Aktivity: 

1.1.1 Příprava a využití ploch a prostor pro podnikání (výstavba a rekonstrukce 
přístupových komunikací a inženýrských sítí) 

 
1.1.2 Regenerace a  revitalizace brownfields (nevyužívaných areálů, ploch a budov) ve 

městě a jejich znovuvyužití k podnikatelským aktivitám 
 
1.1.3 Zintenzivnění spolupráce a komunikace veřejné správy s podnikateli, zlepšení 

informovanosti (databáze dostupných ploch a prostor pro podnikání, dotace, 
projekty,...) 

 
1.1.4 Podpora technického a technologického vybavení podnikatelských a zemědělských 

provozoven včetně rekonstrukce a modernizace a zavádění inovací ve výrobě 
 
 
Projektové zám ěry (k 1. 1. 2008): 

Název projektového zám ěru Nositel 
projektu 

Přibližné 
náklady   (v 

tis.K č) 

Stav 
přípravy 

Obslužná komunikace průmysl. zony (od chovatelů 
k Mostecké ul.)                               

město 5000  

Zajistit využití-rekonstrukce „brownfields“           město   
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Opatření 1.2: Podpora zaměstnatelnosti a vzdělanosti obyvatel 

Popis opat ření: 

Optimální rozvoj ekonomických aktivit v regionu je podmíněn nabídkou a poptávkou 
pracovní síly. V regionu se v oblasti kvality a struktury pracovní síly projevuje určitý 
nesoulad. Místní podnikatelské subjekty postrádají kvalifikovanou pracovní sílu. Zejména se 
jedná o středoškolské odborné profese s výučním listem. Z pohledu stability trhu práce je 
důležité reagovat na potřeby podnikatelského sektoru a podporovat vzájemnou spolupráci se 
samosprávnými institucemi. Vzdělávací systém tedy významným způsobem ovlivňuje 
podnikatelské prostředí v dané lokalitě a tím i jeho další vývoj. Cílem opatření je podpora 
vzniku nových či rozšíření a zkvalitnění stávajících kurzů dalšího vzdělávání, což zvýší 
uplatnitelnost obyvatel na trhu práce. Investicemi do dalšího profesního vzdělání zaměstnanců 
se projeví jak v rozvoji dané firmy, tak nepřímo přispějí i k celkovému hospodářskému růstu 
města Týniště. Záměrem opatření je podporovat rozšíření a zkvalitnění nabídky vzdělávacích 
akcí a programů pro všechny skupiny obyvatel. Jde jak o aktivity zaměřené na děti a mládež, 
tak i vzdělávací kurzy a semináře zaměřené na rozšiřování celoživotního vzdělávání 
dospělých. Kvalitu a rozvoj vzdělání ve městě výrazně ovlivňuje technické, prostorové a 
materiální vybavení školských zařízení. Opatření se tak zaměřuje i na investice do budov a 
vybavení vzdělávacích zařízení, zkvalitnění prostorového a materiálního vybavení . 
 
Specifické cíle: 

V rámci opatření 1.2 „Podpora zaměstnatelnosti a vzdělanosti obyvatel“ jsou stanoveny 
následující 3 specifické cíle: 

� Zvýšit zaměstnanost a zlepšit kvalifikační strukturu obyvatel. 
� Zlepšit vzdělanost obyvatel v souladu s potřebami trhu práce. 
� Zkvalitnit a rozvíjet zázemí pro vzdělávací aktivity ve městě. 
 
 

Aktivity: 

1.2.1 Podpora školství a vzdělávacích zařízení ve městě včetně rekonstrukce a vybavení 
škol a jejich aktivit, knihoven apod. 

 
1.2.2 Provázání studijních a učňovských oborů s místními ekonomickými činnostmi, 

spolupráce škol, podnikatelů a úřadu práce 
 
1.2.3 Podpora a rozšíření nabídky celoživotního učení obyvatel a zvyšování (re)kvalifikace 

obyvatel 
 
 
Projektové zám ěry (k 1. 1. 2008): 

Název projektového zám ěru Nositel 
projektu 

Přibližné 
náklady   (v 

tis.K č) 

Stav 
přípravy 

Oprava střech na škole - nová krytina                      město 5000  
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Prioritní oblast 2: Ob čanská vybavenost, bydlení a volný 
čas 
 
Výchozí stav a zd ůvodn ění prioritní oblasti: 

Město Týniště vykazuje horší věkovou strukturu obyvatel než jsou okresní, krajské či 
celorepublikové průměry. Postupné stárnutí obyvatel je dáno odchodem mladých lidí a rodin 

ven z města, kde je nedostatek 
zainvestovaných ploch určených pro 
bydlení. Nízká intenzita bytové výstavby 
nemůže uspokojit poptávku, zastaralý 
domovní a bytový fond na území města 
vyžaduje údržbu. V důsledku stárnutí 
obyvatelstva bude narůstat větší potřeba 
sociálních a zdravotnických služeb, 
v současné době tuto péči zajišťují městská 
poliklinika a geriatrické centrum. 
Nedostatečné zázemí a infrastruktura pro 
rozvoj kulturně-společenského a sportovního 
vyžití omezuje další rozvoj volnočasových 

aktivit obyvatel a vyžaduje podporu místních aktivních spolků a sdružení. Na území města a 
zejména v místních částech je nedostatečná nabídka veřejných služeb a maloobchodní síť. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prioritní oblast 2 „Ob čanská vybavenost, bydlení a volný čas“ je členěna na 3 opatření: 

� Opatření 2.1: Vytváření podmínek pro bydlení a modernizace bytového fondu 
� Opatření 2.2: Podpora zájmových spolků, volnočasových aktivit a jejich zázemí 
� Opatření 2.3: Zajištění občanské vybavenosti a optimalizace veřejných služeb 

 
 
 
Opatření 2.1: Vytváření podmínek pro bydlení a modernizace bytového 
fondu 

Popis opat ření: 

Rozvoj bydlení, kvalita domovního a bytového fondu včetně doprovodné infrastruktury má 
vliv na stabilizaci místního obyvatelstva a zvyšuje atraktivitu dané lokality pro trvalé bydlení, 
což se následně odráží v demografickém vývoji území. Nedostupnost bydlení přispívá 
k migračnímu odchodu obyvatel z regionu, zejména pak mladých rodin a tím je nepřímo 
podporován úbytek potenciální pracovní síly, a to i kvalifikované a absolventů. Základním 
cílem je vytvoření standardního trhu bydlení na úrovni města Týniště nad Orlicí. Řešením je 
srovnání nabídky s poptávkou po bydlení. Město Týniště má relativně dostatek ploch pro 

Prioritní cíl  
Zajištění vysoké úrovně životních podmínek a dostupných služeb  

pro obyvatele města. 
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bytovou výstavbu. Brzdícím elementem je jejich nepřipravenost a nezainvestovanost, některé 
pozemky jsou v držení fyzických osob. Zastaralý stávající bytový fond a jeho špatný 
technický stav je v časovém horizontu nutno začít řešit. 
 
Specifické cíle: 

V rámci opatření 2.1 „Vytváření podmínek pro bydlení a modernizace bytového fondu“ jsou 
stanoveny následující 2 specifické cíle: 

� Posílit obytnou funkci města a celkovou atraktivitu území pro bydlení. 
� Stabilizovat místní obyvatelstvo a přilákat především mladou generaci. 

 
 
Aktivity: 

2.1.1 Příprava stavebních parcel včetně výkupu pozemků 
 
2.1.2 Budování a rekonstrukce objektů sloužících k bydlení 
 
2.1.3 Údržba stávajícího bytového fondu na území města 
 
2.1.4 Rozvoj a modernizace infrastruktury pro sociální bydlení  
 
 
Projektové zám ěry (k 1. 1. 2008): 

Název projektového zám ěru Nositel 
projektu 

Přibližné 
náklady   (v 

tis.K č) 

Stav 
přípravy 

Rekonstrukce ubytovny pro sociálně slabé  
(střecha,zateplení, sociálky)                                       

město 3000 záměr 

Výkup dalších pozemků na Podboří                                                                          město 8000  
Zainvestování pozemků Podboří                          město 18000 studie 
Zajistit investora pro dobudování byt.domů Na Středu - 
ul.T.G.M.                                         

město  studie 

Příprava stavebních parcel Štěpánovsko                  město  záměr 
Rekonstrukce školy Rašovice na byty a pro obecní potřeby město 5000 záměr 

 

 

 

Opatření 2.2: Podpora zájmových spolků, volnočasových aktivit a jejich 
zázemí 

Popis opat ření: 

Kvalitní nabídka volnočasových aktivit a různých kulturně-společenských a sportovních akcí 
se příznivě projeví ve vztahu obyvatel k městu, snížení sociálně-patologických jevů a 
odstranění stresů. Město by mělo poskytnout obyvatelům i návštěvníkům co nejširší 
komplexní nabídku volnočasového vyžití při využívání stávajícího a rozvíjení dalšího 
potenciálu. Je třeba vytvářet podmínky pro rozvoj aktivit trávení volného času, a to především 
zajištěním dostupné a kvalitní infrastruktury a zázemí pro kulturně-společenské a sportovní 
aktivity všech věkových skupin obyvatel města. Opatření je také zaměřeno na dostatečnou 
nabídku společenských akcí a nabídku sportovních a zájmových činností místních obyvatel 
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včetně jejich prezentace a propagace, se zaměřením na podporu spolkové činnosti ve městě. 
Jedním ze základních faktorů, který pozitivně přispívá k sounáležitosti obyvatel k městu, je 
právě činnost místních zájmových spolků. Předmětem opatření je tak podpora činnosti těchto 
spolků, sdružení, klubů či organizací, společná  koordinace jejich aktivit a příprava vhodných 
projektů pro rozvojové programy. 
 
Specifické cíle: 

V rámci opatření 2.2 „Podpora zájmových spolků, volnočasových aktivit a jejich zázemí“ jsou 
stanoveny následující 3 specifické cíle: 

� Zajistit dostatečné podmínky pro rozvoj volnočasových aktivit. 
� Podporovat spolkovou činnost ve městě a rozšířit zájem obyvatel. 
� Rozšiřovat nabídku veškerých zájmových akcí a aktivit v území. 

 
 
Aktivity: 

2.2.2 Dobudování a rekonstrukce sportovních zařízení včetně jejich zázemí 
 
2.2.3 Rekonstrukce, opravy, popř.výstavba zařízení pro kulturu a společenské aktivity  
 
2.2.4 Rozvoj volnočasových zařízení a areálů pro různé cílové skupiny 
 
2.2.5 Podpora spolkové činnosti NNO a vzájemná spolupráce při rozvojových aktivitách 
 
2.2.6 Široká nabídka společensko-kulturních i sportovních akcí a aktivit pro všechny věkové 

skupiny obyvatel města 
 
 
Projektové zám ěry (k 1. 1. 2008): 

Název projektového zám ěru Nositel 
projektu 

Přibližné 
náklady   (v 

tis.K č) 

Stav 
přípravy 

Dobudování skateparku                                           město 1000 záměr 
Rekonstrukce střechy těl. haly  U Dubu + rek. podlah a 
sociál. zař.                                         

město 3000 záměr 

Dobudování dětských hřišť ve městě  i v obcích   město 5000 záměr 
Vybudování školního hřiště                                    město 5000 záměr 
Výstavba tribuny na fotbalovém stadionu                  SK 5000 záměr 
Rekonstrukce a přístavba kulturního domu s využitím 
nezastavěné plochy na náměstí                                

město 5000 záměr 

Rekonstrukce kuželny na stadionu                            SK 8000 záměr 
Krytý bazén                                                                 město 40000 záměr 
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Opatření 2.3: Zajištění občanské vybavenosti a optimalizace veřejných 
služeb 

Popis opat ření: 

Mezi další faktory ovlivňující spokojenost obyvatel s životem ve městě patří služby občanské 
vybavenosti v dostatečném rozsahu pro všechny věkové skupiny. Vzhledem k celkovému 
stárnutí obyvatel a zvyšujícímu se podílu starší populace je v časovém horizontu nutné počítat 
se zvyšujícími se nároky na síť zdravotních a sociálních služeb, jejich dostupnost a 
rozmanitost. Opatření se zaměřuje jak na investiční, tak  i neinvestiční podporované aktivity. 
Realizace aktivit předpokládá úzkou spolupráci města, provozovatelů sociálních a 
zdravotnických zařízení ve městě a NNO působících v oblasti zdravotní a sociální péče. 
Kvalitní občanská vybavenost včetně maloobchodní sítě, dostatek specializovaných obchodů 
a přítomnost supermarketu zvyšují koupěschopnost místních občanů a posilují ekonomické 
prostředí regionu. Kvalita a dostatečná nabídka veřejných služeb ovlivňuje celkovou kvalitu 
života ve městě. S dostatečnou nabídkou poskytovaných služeb souvisí i zkvalitnění veškeré 
občanské infrastruktury na území města. Občany města je třeba motivovat ke společnému 
řešení problémů. Velmi důležitá je spolupráce mezi jednotlivými sektory ve městě a vzájemná 
informovanost. K tomu by měla přispět efektivní veřejná správa. 
 
Specifické cíle: 

V rámci opatření 2.3 „Zajištění občanské vybavenosti a optimalizace veřejných služeb“jsou 
stanoveny následující 3 specifické cíle: 

� Zajistit dostupné veřejné služby vedoucí ke stabilizaci obyvatel. 
� Zkvalitňovat stav občanské infrastruktury na území města. 
� Zvýšit zájem občanů o veřejný život a pocit sounáležitosti s územím. 

 
 
Aktivity: 

2.3.1 Zpestření a rozvoj nabídky jednotlivých typů veřejných služeb a veškeré občanské 
infrastruktury na území města  

 
2.3.2 Podpora kvalitních a dostupných služeb sociální a zdravotnické péče, dotčených 

zařízení, jejich aktivit či nových forem  
 
2.3.3 Zlepšení informovanosti o nabídce služeb na území města a zkvalitnění celkové 

prezentace města navenek  
 
2.3.4 Podpora zapojení občanů do řešení problémů života ve městě 
 
 
Projektové zám ěry (k 1. 1. 2008): 

Název projektového zám ěru Nositel 
projektu 

Přibližné 
náklady   (v 

tis.K č) 

Stav 
přípravy 

Rekonstrukce a dostavba radnice                          město 15000 záměr 
Rekonstrukce a dostavba hasičské zbrojnice nebo nová 
hasičská zbrojnice                                                                                                                                                                          

město 5000/15000 studie 
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Prioritní oblast 3: Doprava a technická infrastrukt ura 
 
Výchozí stav a zd ůvodn ění prioritní oblasti: 

Týniště nad Orlicí má výhodnou dopravní polohu na významném železničním uzlu a to 
především z hlediska osobní dopravy. Stav nádraží ČD je zastaralý včetně nádražní haly, 
přednádražního prostoru i chybějící peronizace. Je odsud velmi dobré dopravní spojení 
s Hradcem Králové i s ostatními okolními 
městy díky své poloze nejen v rámci 
železniční, ale  i silniční sítě (silnice 
I.třídy č. I/14). Po městě i do přilehlých 
částí je provozována městská hromadná 
doprava. Na území Týniště je však špatný 
stavebně-technický stav silnic II. a 
III.t řídy i místních komunikací (včetně 
jejich údržby), vyskytují se zde kritická 
místa brzdící plynulost a bezpečnost 
dopravy po městě. Dále je to nedostatečná 
kapacita parkovacích ploch ve městě, 
převážně na sídlištích. Čistírna odpadních 
vod včetně kanalizačních stok má nevyhovují technické parametry, některé části nejsou dosud 
napojeny, a to se týká i nedokončené plošné plynofikace. 
 
 
 
 
 
 
 
Prioritní oblast 3 „Doprava a technická infrastrukt ura“ je členěna na 2 opatření: 

� Opatření 3.1: Modernizace dopravní infrastruktury ve městě 
� Opatření 3.2: Dobudování a rekonstrukce technické infrastruktury 

 
 
 
Opatření 3.1: Modernizace dopravní infrastruktury ve městě 

Popis opat ření: 

Stav dopravní infrastruktury významně ovlivňuje všechny složky socioekonomického rozvoje 
města. Nevyhovující stavebně-technická kvalita silnic, místních komunikací a veřejně 
přístupných účelových komunikací je faktorem přispívajícím k optimální vnitřní propojenosti 
celého území. Současný stav tak vyžaduje rekonstrukce, opravy popř. dostavbu regionálních 
silnic včetně infrastruktury pro pěší a cyklisty. Kvalitní údržba komunikací a chodníků po 
celý rok zvýší jejich životnost, ale také zajistí bezpečnost a spokojenost obyvatel. Předmětem 
opatření je také řešení dopravních závad a problematických míst na území města a v okolí 
v důsledku zvyšování větší bezpečnosti a plynulosti dopravního provozu. Město se potýká 
s celkovým nedostatkem parkovacích míst. Tento trend se bude nadále zvyšovat a to jak 
v centru města, tak i na sídlištích, proto je třeba hledat další možná řešení vedoucí k vyřešení 
dopravy v klidu na území města. Vzhledem ke své poloze města na železničním uzlu má svůj 

Prioritní cíl:  
Zajištění kvalitní dopravní dostupnosti a technické infrastruktury ve městě. 
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velký význam i železniční doprava. Zastaralý stav nádraží v Týništi však už vyžaduje 
kompletní rekonstrukci. Modernizací železniční infrastruktury se přispěje ke zlepšení stavu a 
nabídky železnice a zvýší se atraktivita železniční dopravy pro všechny cestující. 
 
Specifické cíle: 

V rámci opatření 3.1 „Modernizace dopravní infrastruktury ve městě“ jsou stanoveny 
následující 2 specifické cíle: 

� Zlepšit stav veškerých dopravních sítí na území celého města. 
� Zvýšit bezpečnost a plynulost silničního provozu ve městě. 
 
 

Aktivity: 

3.1.1 Rekonstrukce, popř. výstavba silnic, místních komunikací, chodníků a cyklostezek či 
cyklotras 

 
3.1.2 Zvýšení kvality a údržba silnic, komunikací a chodníků ve spádové oblasti města 
 
3.1.3 Řešení problematických míst v dopravě a zajištění dobré dostupnosti  
 
3.1.4 Budování dostatečných parkovacích kapacit na území města 
 
3.1.5 Rekonstrukce železniční infrastruktury včetně prostoru nádraží 
 
 
Projektové zám ěry (k 1. 1. 2008): 

Název projektového zám ěru Nositel 
projektu 

Přibližné 
náklady   (v 

tis.K č) 

Stav 
přípravy 

Zhotovení přístupových cest v areálu hřbitova (mozaiková 
dlažba)                                          

město 1000 záměr 

Dobudovat chodník v Rašovicích                           město 3000  
Rekonstrukce chodníků  Růžek-nádraží-Elitex město 5000  
Rekonstrukce chodníků mezi tratí a mlýnem                                                                                                                                                   město 5000  
Dobudování parkovacích ploch ve městě               město 5000 záměr 
Oprava ul. Turkova                                                   město 5000 záměr 
Rekonstrukce Komenského ulice a zpevněných ploch kolem 
školy 

město 7000 záměr 

Rekonstrukce Nádražní ulice                                    město 8000 záměr 
Rekonstrukce chodníků-střed města                      město 10000  
Rekonstrukce chodníků U Dubu                                                                                                                                                                 město 10000  
Vybudování nových komunikací Pod Stávkem     město 10000  
Oprava ul. Vend. Opatrného                                     město 10000 záměr 
Rekonstrukce místních komunikací Petrovice       město 15000  
Rekonstrukce místních komunikací Štěpánovsko                                                                                       město 15000  
Nadjezd u Elitexu                                                        město 15000 záměr ÚP 
Komunikace Opočno-Voklik (obchvat)                      město 20000 záměr ÚP 
Vybudování nového napojení od Albrechtic kruhová 
křižovatka                                               

město   
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Opatření 3.2: Dobudování a rekonstrukce technické infrastruktury  

Popis opat ření: 

Kvalitní síť technické infrastruktury je nezbytným předpokladem rozvoje města a trvale 
udržitelného života v něm. Prioritou města je dobudování a rekonstrukce vodohospodářské 
infrastruktury, a to převážně kanalizační sítě včetně čistírny odpadních vod (ČOV). 
Předmětem je zajištění odpovídajícího čištění odpadních vod – vyřešení problematiky 
odkanalizovaní a čištění odpadních vod v souladu s požadavky na dodržení technických 
standardů a právních nařízení. Jedná se nejen o zajištění funkčního systému svedení a čištění 
odpadních vod, ale i dostatečné kapacity všech distribučních sítí ve městě a jeho místních 
částech, především dokončení plošné plynofikace na území města. Předmětem opatření je také 
optimalizovat rozvoj ostatních technických a informačních systémů. Jedná se především o 
elektrorozvody, veřejné osvětlení, veřejný rozhlas a zavádění dostupných informačních 
technologií. Moderní komunikační technologie a s tím související počítačová gramotnost 
obyvatel patří v současné době k důležitým rozvojovým impulzům posilující jak kvalitu 
života, možnosti podnikání, tak i např. uplatnění místních obyvatel na trhu práce. 
 
Specifické cíle: 

V rámci opatření 3.2 „Dobudování a rekonstrukce technické infrastruktury“ jsou stanoveny 
následující 2 specifické cíle: 

� Zlepšit čištění odpadních vod a zvýšit počet domácností napojených na plyn. 
� Zajistit kvalitní a dostupné zásobování technickými a informačními sítěmi. 

 
 
Aktivity: 

3.2.1 Dobudování a rekonstrukce kanalizace včetně čistírny odpadních vod 
 
3.2.2 Dokončení plošné plynofikace na celém území  
 
3.2.3 Rekonstrukce technických a informačních sítí na území města 
 
 
Projektové zám ěry (k 1. 1. 2008): 

Název projektového zám ěru Nositel 
projektu 

Přibližné 
náklady   (v 

tis.K č) 

Stav 
přípravy 

Plynofikace Petrovic                                              město 6000 projekt.dok. 
Kanalizace Petrovice                                                  město 10000 záměr 
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Prioritní oblast 4: Životní prost ředí ve městě a okolí 
 
Výchozí stav a zd ůvodn ění prioritní oblasti: 

Město Týniště nad Orlicí je díky své atraktivní přírodní lokalitě  nazýváno „městem v lesích“. 
Jedná se o ekologicky cenné území 
s vysokou ochranou přírody. Dobrá kvalita 
životního prostředí bez výrazného zatížení a 
znečištění činí město atraktivním pro život 
obyvatel. V tomto směru lze tento potenciál 
využít i pro rozvoj různých forem cestovního 
ruchu a trávení volného času. Dříve 
nevhodné hospodaření na zemědělské půdě 
v údolní nivě zvyšuje riziko destrukce 
území, především hrozících povodní. 
Ochrana přírody a krajiny bývá spojována se 
zachováním přírodního rázu a vyváženosti 
jednotlivých krajinných prvků s 

ekonomickým vývojem a kulturním životem lidské společnosti. Zlepšení celkového vzhledu 
města včetně veřejných prostranství a městského majetku zvýší atraktivitu města a oživí 
centrum Týniště nad Orlicí. 
 
 
 
 
 
 
 
Prioritní oblast 4 „Životní prost ředí ve městě a okolí“ je členěna na 2 opatření: 

� Opatření 4.1: Revitalizace veřejných prostor a budov ve městě 
� Opatření 4.2: Ochrana životního prostředí a tvorba krajiny 

 
 
 
Opatření 4.1: Revitalizace veřejných prostor a budov ve městě 

Popis opat ření: 

Péče o celkový vzhled města patří k důležitým faktorům ovlivňující image města a jeho 
prezentaci navenek. Kvalitní veřejné prostory a obytné zázemí jsou predispozice vedoucí ke 
spokojenosti obyvatel s podmínkami bydlení a života ve městě. Cílem opatření je zkvalitnit 
celkový vzhled Týniště n/O. se zaměřením na veřejná prostranství jejich revitalizací a 
oživením centra města. Zlepšením veřejných prostranství se zvýší jejich návštěvnost místními 
obyvateli, ale i návštěvníky. Jedná se především o náměstí, parky, zahrady a další veřejná 
prostranství a zelené plochy mezi zástavbou. Součástí je i výsadba a údržba městské veřejné 
zeleně. Zanedbaná veřejná prostranství vedou ke snižování atraktivity města a k celkovému 
poklesu kvality životního prostoru pro obyvatele i návštěvníky. Příčinou zanedbanosti 
veřejných prostranství bývá také rostoucí vandalismus ve městě. Veřejná prostranství by měla 
být nejen čistá a udržovaná, ale rovněž dobře funkčně řešená a vybavená infrastrukturou a 

Prioritní cíl:  
Oživení a zlepšení celkového vzhledu města a ochrana životního prostředí. 

 



 
Strategický plán města Týniště nad Orlicí 2008 – 2020 
 
  

 
                         Centrum evropského projektování, Hradec Králové 29 
                         leden 2008   
 

mobiliárními prvky. Taková veřejná prostranství umožňují shlukování a sdružování lidí 
v daných místech a navazují příjemnou estetickou i duševní atmosféru města.  
 
Specifické cíle: 

V rámci opatření 4.1 „Revitalizace veřejných prostor a budov ve městě“ jsou stanoveny 
následující 2 specifické cíle: 

� Zvýšit kvalitu a vzhled veřejných prostranství ve městě. 
� Zlepšit image města a prezentaci území pro návštěvníky. 
 
 

Aktivity: 

4.1.1 Rekonstrukce budov ve veřejném vlastnictví a revitalizace nevyužitých objektů 
 
4.1.2 Revitalizace a rozšíření funkčního využití veřejných prostranství (náměstí, parků,...) 
 
4.1.3 Podpora údržby domovního fondu, údržba veřejných prostor  
 
4.1.4 Péče o městskou zeleň a rozšíření zelených ploch ve městě 
 
4.1.5 Zatraktivnění, oživení a rekonstrukce centra města 
 
4.1.6 Zajistit dodržování veřejného pořádku a prevence před vandaly 
 
 
Projektové zám ěry (k 1. 1. 2008) 

Název projektového zám ěru Nositel 
projektu 

Přibližné 
náklady   (v 

tis.K č) 

Stav 
přípravy 

Oprava hřbitovní zdi                                              město 1000  
Dokončení rekonstrukce parku                                         město 2000 studie 
Rekonstrukce přednádražního prostoru                město 10000 studie 
Rekonstrukce Tyršova nám.                 město 10000 záměr 
Rekonstrukce Mírového nám.                               město 15000 záměr 

 
 
 
Opatření 4.2: Ochrana životního prostředí a tvorba krajiny 

Popis opat ření: 

Životní prostředí výrazným způsobem ovlivňuje způsob života všech obyvatel i návštěvníků 
území. Pro zachování kvalitního životního prostředí v okolí města je nutná prevence a 
vytváření podmínek pro údržbu a zachování neporušeného vzhledu krajiny. Cílem opatření je 
chránit místní přírodu, revitalizovat a udržovat krajinotvorné prvky, pečovat o biokoridory a 
biocentra, včetně lesních i nelesních porostů, pozemků poškozených hospodářskou činností, 
vodních toků a břehových porostů, revitalizace či zakládání rybníků, protipovodňových 
opatření a dalších přírodních prvků v krajině. K údržbě a tvorbě krajiny může přispět i vhodně 
zaměřené hospodaření na zemědělské půdě. Potenciál kvalitního životního prostředí v okolí 
města lze využít pro různé formy rekreace obyvatel. Zkvalitnění a zefektivnění systému sběru 
a třídění odpadů lze dosáhnout modernizací sběrných míst. Významná je v tomto směru i 



 
Strategický plán města Týniště nad Orlicí 2008 – 2020 
 
  

 
                         Centrum evropského projektování, Hradec Králové 30 
                         leden 2008   
 

oblast environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty, která přináší prevenci ve vztahu k 
poškozování životního prostředí a je investicí do budoucna. V rámci naplnění opatření je 
důležité šetrné využívání energetických zdrojů, realizace aktivit na úspory energie, podpora 
využívání obnovitelných a alternativních zdrojů energie.  
 
Specifické cíle: 

V rámci opatření 4.2 „Ochrana životního prostředí a tvorba krajiny“ jsou stanoveny 
následující 3 specifické cíle: 

� Trvale snižovat škodlivé vlivy na složky ŽP a zdokonalovat systém odpadového 
hospodářství.  

� Zvýšení aspektu udržitelnosti území a šetrnosti k životnímu prostředí při jeho rozvoji. 
� Zajistit ochranu a ekologickou stabilitu území, zvýšit povědomí obyvatel o ŽP. 
 
 

Aktivity: 

4.2.1 Eliminace environmentálních rizik a ochrana před povodněmi 
 
4.2.2 Zefektivnění odpadového hospodářství a modernizace sběrných míst 
 
4.2.3 Revitalizace a údržba přírodních prvků v krajině (rybníky, zeleň,...) 
 
4.2.4 Podpora zemědělství a posílení jeho funkce při údržbě a tvorbě krajiny  
 
4.2.5 Snižování energetické náročnosti a podpora využívaní alternativních zdrojů energie 

(např. produkce biomasy) 
 
4.2.6 Využití potenciálu kvalitního životního prostředí pro rozvoj různých forem rekreace a 

turistiky 
 
4.2.7 Rozvoj ekologické výchovy, osvěty a vzdělávání 
 
 
Projektové zám ěry (k 1. 1. 2008) 

Název projektového zám ěru Nositel 
projektu 

Přibližné 
náklady   (v 

tis.K č) 

Stav 
přípravy 

Vybavení sběrných hnízd pro tříděný odpad  vhodnými 
většími kontejnery                                      

město 2500 záměr 

Dobudovat protipovodňové opatření-protipovodňová hráz 
Petroviče                                

město 3500 záměr 

Rekonstrukce zeleně Stávek vč. býv. rybníka Mlýnský    město 7700 studie 
Turistický produkt „Vodácká řeka Orlice“ NNO 50 - 80 záměr 
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4 Závěr 
 

 Strategický plán města Týniště nad Orlicí je výchozím koncepčním dokumentem 
rozvoje města na období 2008 - 2020. Je výsledkem několik měsíců trvajícího procesu 
založeného na vzájemné spolupráci, 
komunikaci a partnerství místních 
regionálních aktérů. Výsledkem tohoto 
procesu je ucelený strategický dokument, 
založený na konsenzu všech aktérů a 
účastníků procesu, vystihující hlavní cíle v 
budoucím rozvoji města Týniště n/O. 

V průběhu procesu tvorby SPM 
bylo ve čtyřech prioritních oblastech 
vydefinováno celkem devět opatření 
vedoucích k naplnění vymezených 
specifických cílů. Přílohou strategie je 
také databáze projektů, která byla během 
procesu tvorby dokumentu sestavena a v průběhu několikrát aktualizována. K 1. lednu 2008 
tato databáze čítá 47 projektových záměrů, které ilustrují absorpční kapacitu města k naplnění 
jednotlivých opatření. Tato databáze není konečným výčtem projektů možných k realizaci 
v regionu, vyjadřuje aktuální stav k datu tvorby strategického plánu a její dynamika a 
aktuálnost je v rukou zodpovědných subjektů.  

 Zpracováním tohoto dokumentu si město Týniště nad Orlicí stanovilo směry a priority 
budoucího rozvoje důležité pro představitele města i pro subjekty působící ve městě v oblasti 

podnikatelského nebo neziskového sektoru. 
Strategický plán města je živý a dynamický 
dokument a jeho periodická aktualizace by 
měla probíhat na základě průběžného 
vyhodnocování a monitoringu úspěšnosti 
nastavených opatření pro naplnění cílů. 
Odpovědnost za plnění strategického 
rozvojového dokumentu nesou představitelé 
města a podílejí se na něm všichni 
zúčastnění, kteří byli do procesu zapojeni – 
veřejný, podnikatelé i neziskový sektor.  

Tento strategický rozvojový 
dokument je také jedním ze základních 

podkladů města při sestavování a předkládání projektů za účelem získání finančních 
prostředků z tuzemských a zahraničních dotačních titulů, včetně strukturálních fondů EU. 
Rovněž je výchozím dokumentem pro tvorbu tzv. akčních krátkodobých plánů, 
specializovaných strategií a záměrů na území města. 
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Databáze projektových zám ěrů 
Databáze projektů vznikala na základě sběru projektových záměrů na území Týniště 

nad Orlicí od června do prosince 2007. Sběr koordinovalo město Týniště n/O., které zároveň 
vyzvalo k předkládání záměrů podnikatelské subjekty i nestátní neziskové organizace 
působící ve městě. Jednotlivé projekty byly předány zpracovateli, který je utřídil do databáze. 
V následující tabulce je přehled všech 47 dosavad sesbíraných projektových záměrů na území 
města do 31.12. 2007, seřazený podle jednotlivých opatření SPM. Dále je uveden nositel 
projektu, který je shodný s potenciálním žadatelem. Následuje předběžný návrh celkových 
nákladů a stav připravenosti projektu. Následující databáze projektů je pro všechny 
potenciální předkladatele žádostí otevřená a neustále aktualizovaná. V elektronické verzi 
projektové databáze, která je přílohou SPM, jsou pro jednotlivé projekty uvedeny 
předpokládané možné zdroje financování z fondů EU.  

Název projektového zám ěru Nositel 
projektu 

Přibližné 
náklady           
(v tis.K č) 

Stav 
přípravy 

Vazba na 
opat ření SPM 

Obslužná komunikace průmysl. zóny (od 
chovatelů k Mostecké ul.)                              

město 5000  1.A 

Zajistit využití-rekonstrukce „brownfields“          město   1.A 
Oprava střech na škole - nová krytina                     město 5000  1.B 
Rekonstrukce ubytovny pro sociálně 
slabé  (střecha,zateplení, sociálky)                                      

město 3000 záměr 2.A 

Výkup dalších pozemků na Podboří                                                                          město 8000  2.A 
Zainvestování pozemků Podboří                         město 18000 studie 2.A 

Zajistit investora pro dobudování 
byt.domů Na Středu - ul.T.G.M.                                        

město  studie 2.A 

Příprava stavebních parcel Štěpánovsko            město  záměr 2.A 
Rekonstrukce školy Rašovice na byty a 
pro obecní potřeby 

město 5000 záměr 2.A 

Dobudování skateparku                                          město 1000 záměr 2.B 
Rekonstrukce střechy těl. haly  U Dubu + 
rek. podlah a sociál. zař.                                        

město 3000 záměr 2.B 

Dobudování dětských hřišť ve městě  i 
v obcích   

město 5000 záměr 2.B 

Vybudování školního hřiště                                   město 5000 záměr 2.B 
Výstavba tribuny na fotbalovém stadionu                 SK 5000 záměr 2.B 
Rekonstrukce a přístavba kulturního 
domu s využitím nezastavěné plochy na 
náměstí                                                              

město 5000 záměr 2.B 

Rekonstrukce kuželny na stadionu                    SK 8000 záměr 2.B 
Krytý bazén                                                                město 40000 záměr 2.B 
Rekonstrukce a dostavba radnice                         město 15000 záměr 2.C 
Rekonstrukce a dostavba hasičské 
zbrojnice nebo nová hasičská zbrojnice                                                                                                                                                                          

město 5000/1500
0 

studie 2.C 

Zhotovení přístupových cest v areálu 
hřbitova (mozaiková dlažba)                                         

město 1000 záměr 3.A 

Dobudovat chodník v Rašovicích                          město 3000  3.A 
Rekonstrukce chodníků  Růžek-nádraží-
Elitex 

město 5000  3.A 

Rekonstrukce chodníků mezi tratí a 
mlýnem                                                                                                                                                   

město 5000  3.A 

Dobudování parkovacích ploch ve městě              město 5000 záměr 3.A 
Oprava ul. Turkova                                                  město 5000 záměr 3.A 
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Název projektového zám ěru Nositel 
projektu 

Přibližné 
náklady           
(v tis.K č) 

Stav 
přípravy 

Vazba na 
opat ření SPM 

Rekonstrukce Komenského ulice a 
zpevněných ploch kolem školy 

město 7000 záměr 3.A 

Rekonstrukce Nádražní ulice                                   město 8000 záměr 3.A 
Rekonstrukce chodníků-střed města                     město 10000  3.A 
Rekonstrukce chodníků U Dubu                                     město 10000  3.A 
Vybudování nových komunikací Pod 
Stávkem     

město 10000  3.A 
 

Oprava ul. Vend. Opatrného                                    město 10000 záměr 3.A 
Rekonstrukce místních komunikací 
Petrovice       

město 15000  3.A 

Rekonstrukce místních komunikací 
Štěpánovsko                                                                                       

město 15000  3.A 

Nadjezd u Elitexu                                                       město 15000 záměr ÚP 3.A 
Komunikace Opočno-Voklik (obchvat)                     město 20000 záměr ÚP 3.A 
Vybudování nového napojení od 
Albrechtic kruhová křižovatka                                              

město   3.A 

Plynofikace Petrovic                                             město 6000 projekt.dok. 3.B 
Kanalizace Petrovice                                                 město 10000 záměr 3.B 
Oprava hřbitovní zdi                                             město 1000  4.A 
Dokončení rekonstrukce parku                                        město 2000 studie 4.A 
Rekonstrukce přednádražního prostoru               město 10000 studie 4.A 
Rekonstrukce Tyršova nám.                 město 10000 záměr 4.A 
Rekonstrukce Mírového nám.                              město 15000 záměr 4.A 
Vybavení sběrných hnízd pro tříděný 
odpad  vhodnými většími kontejnery                                     

město 2500 záměr 4.B 

Dobudovat protipovodňové opatření-
protipovodňová hráz Petrovice                               

město 3500 záměr 4.B 

Rekonstrukce zeleně Stávek vč. býv. 
rybníka Mlýnský    

město 7700 studie 4.B 

Turistický produkt „Vodácká řeka Orlice“ NNO 50 - 80 záměr 4.B 
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Seznam členů Koordina čního výboru a 
Pracovní skupiny 
 
 
Koordina ční výbor 
 

 Jméno a p říjmení Funkce, odborná oblast 

1 Ing. Jaroslav Matička starosta města 
2 Zdeněk Hejna MěÚ, odbor výstavby 
3 Jan Kouba člen zastupitelstva a rady města (za sportovce) 
4 Ivana Oubrechtová MěÚ, finanční odbor 
5 Jitka Gažiová Služby města 
6 Pavel Nadrchal místostarosta, člen zastupitelstva města 
7 MUDr. Josef Otava místostarosta, člen zastupitelstva města 
8 PharmDr. Irena Černínová člen zastupitelstva a rady města 
9 Iva Beňová ředitelka MŠ Město 

10 Mgr. Milan Kajn ředitel základní školy 
11 Bohuslav Forejtek tajemník města 

 

 

 

Pracovní skupina  
 

 Jméno a p říjmení Funkce, odborná oblast 

1 Zdeněk Hejna MěÚ, odbor výstavby 
2 Jarmila Ješinová MěÚ, správní odbor 
3 Josef Urbánek MěÚ, životní prostředí 
4 Alena Ullrichová ředitelka MŠ U Dubu 
5 Libor Stolín vedoucí, Kulturní centrum 
6 Ing. Jiří Tůma člen zastupitelstva města (podnikatel. sféra) 
7 Václav Zaňka UNIFA (podnikatel. sféra) 
8 Ing. Petr Králík Variotec (podnikatel. sféra) 
9 Jaroslav Otčenášek Otčenášek, s.r.o., (podnikatel. sféra) 

10 Jiří Dostál předseda sportovního klubu 
11 Rudolf Palán vedoucí, Městský bytový podnik 
12 Ladislav Winzberger člen zastupitelstva města (zástupce obce Rašovice) 
13 PhDr. Zita Zemanová člen zastupitelstva města (zástupce obce Petrovice) 
14 Jitka Plašilová OV Štěpánovsko (zástupce obce Štěpánovsko) 
15 Josef Baše OV Křivice (zástupce obce Křivice) 
16 Martin Štěpánek velitel, Městská policie 
17 Marie Vacková Geriatrické centrum 
18 Ladislav Morávek předseda, Klub důchodců Město 
19 Josef Daniel za občany 
20 Ivanka Kuběnová za občany 
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Přílohy  
 
Seznam tištěných příloh: 

 

Příloha č.1  Profil m ěsta 

Příloha č.2  Průzkum podnikatelského prost ředí 

Příloha č.3  Průzkum neziskového sektoru 

Příloha č.4  Názorový pr ůzkum ve řejnosti 
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