Akční plán Města Mimoň na období 2009-2011
Aktivita

Název aktivity

Hodnocení od schválení Programu rozvoje

Opatření 1.1.1. : Růst kvality podmínek pro drobné a střední podnikání
1.1.1.1. Poradenství při
Město zorganizovalo 3 přednášky pro podnikatele zaměřené na dotační
zapojování drobných a tituly z fondů EU po každé byly předneseny vydoucím pracovníkem
středních
CZECH INVESTu z expozitury Liberec. Před konáním tradičních
podnikatelských
Mimoňských dostihů se 2x uskutečnilo setkání podnikatelů s představiteli
subjektů do
kraje, bank, pojišťoven a Czech Investu. Účast ze strany podnikatelů byla
podpůrných programů vždy minimální.
ČR v EU

Opatření k další realizaci aktivity

zodpovědnost

Pokračovat v setkáních podnikatelů před F.Kaiser
Mimoňskými dostihy a zajišťovat presentaci
nabídky
dotačních
titulů
prostřednictvím
CzechInvestu a presentaci možností finanční
podpory bankami aktuálně i v jiných termínech.

Opatření 1.1.2. : Vznik nových podnikatelských prostor
1.1.2.1. Zřízení průmyslových
zón podle územního
plánu

Byla zpracována analýza průmyslových zón ve stávajícím územním plánu
z pohledu prodejní ceny pozemků a oblastí podnikání, které jsou pro
lokalitu Mimoně atraktivní. Materiál byl předán majitelům pozemků. V
rámci změny územního plánu je navržena aktualizace ploch pro průmysl

Spolupracovat s vlastníky pozemků a podnikateli Ing.Baloun
při přípravě a obsazování ploch pro průmysl. V
rámci nového územního plánu provést aktualizaci
ploch pro rozvoj průmyslu

1.1.2.2. Propagace
opuštěných objektů

Byly zpracovány nabídkové listy pro opuštěné objekty tam, kde nám byli
jejich majitelé ochotni poskytnout podklady - Družba (již není aktuální),
Rukavičkářské závody (Město podpořilo vlastníky objektů tím, že v r. 2008
opravilo na jejich žádost příjezdovou komunikaci), ubytovna Falcon (město
bylo nuceno objekt odkoupit, neboť hrozilo jeho obsazení
nepřizpůsobivými občany z jiných měst. Následně byly o objektu
poskytnuty údaje ARR Liberec a Liberecké expozituře CzechInvest, v
rámci nabídkové databáze brownfieldů), Falcon EU v likvidaci (na správce
konkurzní podstaty jsou směřováni zájemci o podnikání na katastru
Mimoně)

Pokračovat v nabídce opuštěných objektů. V Ing.Baloun
rámci likvidace podniku Falcon EU získat
pozemky umožňující zlepšit atraktivnost bytového
domu MK a.s. a bývalé ubytovny Falcon a
pozemky podél vlečky ČD pro zlepšování
prostupnosti města. V rámci dotačního programu
zaměřeného na regeneraci brownfields hledat
paralelně s nabídkou prodeje vhodnou náplň pro
objekt bývalé ubytovny.

1.1.2.3. Spolupráce s
Zájemci o podníkání v Mimoni jsou prostřednictvím úřední desky
významnými místními pravidelně informováni o uvolněných nebytových kapacitách města. V
a oblastními podniky případě potřeby jsou pro ně vyhledávány volné kapacity i u jiných subjektů.
V rámci možností je postupně zlepšován i technický stav nebytových
objektů města (spořitelna, pošta, úřad práce, objekty v kasárnách) V
případě objektů pronajímaných v kasárnách jsou nájemní smlouvy
směrovány do r. 2012 tak, aby budoucí zastupitelstvo mělo možnost
zvážit, zda bude dále pokračovat v pronájmech a nebo lokalitu
prodá.Představitelé podniků jsou pravidelně zváni na setkání podnikatelů
před Mimoňskými dostihy. Významní zaměstnavatelé v regionu byli
vedoucími představiteli města kontaktováni. Všem významným
podnikatelům v Mimoni a v okolí byla učiněna nabídka přednostního
přidělení bytu pro zaměstnance, které mají podniky zájem stabilizovat.
Dosud ji využili Falcon EU, Polak, Trimco, Jatky Váša, TSM Mimoň,
Energie Holding. Podnikatelé byli informováni o přípravě nového územního
plánu a bylo s nimi komunikováno při projednávání jeho konceptu

Pokračovat v podpoře stabilizace pracovníků F.Kaiser
místních a oblastních podniků přednostním
přidělováním nájemních bytů v majetku města a
Mimoňské komunální a.s. Komunikovat s
podnikateli o jejich potřebách a podle moýnosti
města je podporovat.

Opatření 1.2.1. : Zavedení systému celoživotního vzdělávání dospělých
Město vyvinulo minořádné úsilí o zachování Mimoňského gymnázia a od r.
2006 pravidelně finančně podporuje zlepšování jeho materiálního
vybavení a jeho propagaci, s cílem stabilizovat jeho postavení v rámci
středních škol Libereckého kraje. V letech 2006 a 2007 podpořilo
vzdělávací kurzy zaměřené na využití výpočetní techniky a na výuku
jazyků pro dospělé. Dále zajistilo besedy studentů s hejtmanem
Libereckého kraje Petrem Skokanem a místopředsedou Nevyššího soudu
JUDr. Jaroslavem Burešem
Opatření 1.2.2. : Rozvoj aktivit dalšího vzdělávání mládeže

1.2.1.1. Podpora Mimoňského
gymnázia jako zařízení
pro vzdělávání
dospělých

Pokračovat v podpoře zlepšování technického F.Kaiser
vybavení Mimoňského gymnázia a zlepšování
nabídky aktivit pro studenty tak, aby zájem o
studium v Mimoni byl na konkurenceschopné
úrovni. Lobovat na Libereckém kraji za zachování
gymnázia v Mimoni

NEZAŘAZENO vzhledem k realizaci informačního centra
1.2.2.1. Podpora aktivity IC
mládeže
Opatření 1.3.1. : Vytvoření integrovaného systému pracovní rekvalifikace
1.3.1.1. Vytváření možností
pracovního uplatnění
pro dlouhodobě
nezaměstnané a
handicapované
skupiny

Město prostřednictvím Úřadu práce v České Lípě zaměstnává dlouhodobě
nezaměstnané v rámci VPP a snaží se ve spolupráci s ním vytvořit
podmínky pro stabilní umístění chráněné dílny pana Cimbála. V případě
matek s dětmi je v záměru města vytvořit dostatečné kapacity pro
umístění dětí předškolního věku do MŠ. Za tím účelem je zastupitelstvem
schválen bezúplatný převod objektu bývaléhu FÚ ze státu na město, s
cílem umístit sem DDM a na jeho místo umístit MŠ, která je nyní v
Nádražní.

Pokračovat v zaměstnávání nezaměstnaných v F.Kaiserrámci VPP prostřednictvím Úřadu práce. V 24.9.09
ZŠPraktické realizovat výtah tak, aby objekt byl
bezbariérový. Specifikovat a provést úpravy pro
nové umístění MŠ a DDM.

Opatření 2.1.1. : Obnova centra města
2.1.1.1. Podpora soukromých V rámci stávajícího stavu je nevýhodou, že se rozsáhlá část centra města
investic do
se stavebními prolukami nachází v zátopové oblasti vymezené linií tzv.
nevýrobních objektů v stoleté vody. Město zadalo hydraulický model umožňující hodnotit vysoké
centru města
povodňové průtoky ze kterého vyplynulo, že je možné významně linii tzv.
stoleté vody posunout a uvolnit značnou část středu města z tohoto
omezení. To má závažný význam z hlediska ceny pozemků a staveb a z
hlediska zlepšení podmínek pro zástavbu centra města soukromými
investory. Další oblastí centra města s prolukami je Husova ulice. V jejím
případě probíhá zástavba obchodními domy. Tato oblast má charakter
obchodního centra s téměř nepřetržitým provozem, zatímco v oblasti
Náměstí 1. Máje a jeho okolí má významnou roli potřeba setkávání. O
nevyužitý prostor mezi Plusem a objektem hasičů projevují zájem drobní
podnikatelé z oblasti prodeje průmyslového zboží a služeb. Je žádoucí
architektonickou studií specifikovat funkční tohoto využití území ve
prospěch těchto podnikatelských aktivit tak, aby ho bylo možné postupně
zastavět. O zástavbu nevyužitého prostoru v oblasti Náměstí 1. Máje a
jehostřed
okolí města
zájem zatím
není.
Předpokladem
pro jeho vyvolání
2.1.1.2. Koncepce výstavby
Za
je třeba
chápat
území vymezené
zejménaje Zámeckým
nových veřejných
parkem, Husovou ulicí, Náměstím ČSA, Náměstím 1. Máje a Malou,
budov v centru města Mírovou a Panskou ulicí. Základními problémy tohoto území jsou stavební
proluky a zatížení dopravou. Limitujícím faktorem zástavby tohoto území
je zátopová oblast, která na základě nových poznatků z hydraulického
modelu vychází podstatně menší v porovnání se stávajícími zátopovými
liniemi. V návaznosti na změnu zátopových linií je nezbytné specifikovat
funkční využití zejména území Náměstí 1. Máje a jeho okolí. Z hlediska
zástavby proluk v tomto prostoru a ve vztahu k dotačním titulům EU lze
očekávat maximální podporu v případě projektů, které negenerují příjmy
(plocha náměstí, knihovna, městský úřad, zámecký most, komunikace 2.
třídy, obnova zeleně zámeckého parku)
Opatření 2.1.2.: Zkvalitnění obytného prostředí sídlišť
2.1.2.1. Zpracování
celoměstského
programu regenerace
panelových sídlišť

Je zpracován návrh revitalizace Sídliště pod Ralskem ke kterému
proběhla dvě setkání s občany. Jako nevýznamnější potřeby byly
specifikovány hrací prvky pro děti, parkování. Nebylo námitek proti
realizaci velkého dětského hřiště v areálu koupaliště. Do programu ROP je
podána žádost o podporu na realizaci dětského hřiště v rámci koupaliště.
Fy Energie Holding, která je majitelem objektu bývalé kotelny na Sídlišti
pod Ralskem, byl předložen návrh na využití objektu pro parkování. Fy
Energie Holding zrealizovala na horní části sídliště rekonstrukci rozvodů
tepla. Dolní část sídliště byla odložena.

S využitím hydraulického modelu zpracovat Ing.Baloun
podklady pro změnu zátopových linií. Zpracovat
návrh funkčního a architektonického řešení
středu města s využitím dříve zpracovaných
podkladů.

Zpracovat studii zástavby a funkčního využití Ing.Baloun
proluky v Husově ulici. Odkupem nebo směnou
majetkově pod město sjednotit pozemky,
případně stavby

Poznatky ze studie revitalizace Sídliště pod Ing.Baloun
Ralskem promítnout do návrhu územního plánu.
Návrh revitalizace Sídliště pod Ralskem projednat
v Zastupitelstvu města a následně zpracovat
podklady nezbytné pro podání žádosti o podporu
z dotačního programu MMR. Jednat s fy Ehergie
Holding o dokončení rekonstrukce rozvodů tepla
na dolní části sídliště.

2.1.2.2. Zpracování
celoměstského
programu revitalizace
sídlišť

Pro Sídliště Letná byl zpracován projekt nových parkovacích ploch.
Závažným problémem je vysoký počet lapolů, který je požadován
vodoprávním úřadem, v důsledku kterého jsou významně zvýšené
požadavky na investiční řešení a provozování. Ve dvou případech bylo
využito dotací ze SFRB na realizaci nových bytových jednotek ve spojení s
celkovou opravou bytových domů. Spořitelna - Mírová je realizováno. Malá
141 - rekonstrukce objektu probíhá. Úvěr ze SFRB a dotace na opravy BF
v souvislosti se zajištěním bydlení pro imigranty v rámci programu MV
umožnily realizovat zateplení dvou bytových domů v Okružní ulici. Pro
Opatření 2.1.3. Dovybavení stávající zástavby (vč. místních části) sítěmi technické
2.1.3.1.a infrastruktury
Dořešení plynofikace S ohledem na ekonomiku nejsou občany využívány dostatečně plynové
města
přípojky již realizované. Plynárny po změně vlastnických vztahů změnily
politiku financování nových rozvodů, kdy vynakládají vlastní prostředky
tam, kde mají zaručenou návratnost. Byl vytvořen fond pro poskytování
úvěrů pro realizaci infrastrukturních přípojek, který zahrnuje i možnost
přípojek na zemní plyn.
2.1.3.1.b Řešit energetické
V souvislosti se vstupem ČR do EU se významným způsobem změnily
zásobování města s
ekologické priority a cena energetických zdrojů. Je nastolen trend rychlého
ohledem na
zdražování energií a zásadní roli hraje celková energetická náročnost.
zlepšování ovzduší
Významným způsobem jsou podporovány tzv. obnovitelné energetické
zdroje.

Porovnat řešení parkování na Sídlišti Letná Ing.Baloun
cestou rozšíření stávajících komunikací s
alternativou nových parkovišť. V rámci SMO
lobovat za obnovení podpory oprav panelových
sídlišť a oprav bytového fondu výhodnými úvěry.
Vytipovat na opravy náročné objekty města k
prodeji vhodnému zájemci. Specifikovat postup
MK a.s. při opravách bytového fondu. V rámci
toho rozhodnout jaká čát finančních zdrojů bude
Vyjasnit s plynárnami financování rozvodů k již F.Kaiser
realizovaným objektům v neplynofikované části
města. V případě zvýšeného zájmu posílit z
rozpočtu města fond pro infrastrukturu.

V rámci objektů města a Mimoňské komunální Ing.Baloun
a.s. prosazovat snižování energetické náročnosti
objektů. Pro tento účel využívat dotační zdroje a
uvolnit další finanční zdroje prodejem části
bytového fondu nájemníkům v kombinaci s
výhodnými úvěry. Prosazovat u Energie Holding
dokončení rekonstrukce rozvodů tepla na dolní
části Sídliště pod Ralskem a vyjasnit výhledovou
koncepci zásobování Mimoně teplem s ohledem
na pokles jeho spotřeby. Z FRB bydlení
podporovat
výhodnými
úvěry
zateplování
rodinných domů a změnu způsobu vytápění v
neplynofikovaných částech města.

2.1.3.2. Dobudování
kanalizační sítě

Byla provedena rekonstrukce kanalizace v ulici Příkop a U Hřebčína. Je
vytvořen fond umožňující poskytování úvěrů vlastníkům objektů, kteří
nejsou nebo jsou nekvalitně napojení na městskou kanalizaci. Ve
spolupráci s SVS je připravena rekonstrukce kanalizace v ulicích Baarova,
Barvířská, Českolipská a Kozinovo náměstí.Občanům byla poskytnuta
dotace na zpracování PD přípojek a zkoordinována příprava PD k
územnímu a stavebnímu řízení, které je pravomocné. Město svolalo
koordinační jednání se všemi subjekty, které mají na katastru Mimoně
infrastrukturní sítě. Realizace je SVS připravena na r. 2009 Lokalita
Vranov, stejně jako malé obce, není v oblasti zájmu SVS, rovněž nelze
využít dotačních titulů. V plánu rozvoje vodovodů a kanalizací se uvažuje
řešení samostatnými jímkami. Není uspokojivě vyřešeno oddělení
splaškové a dešťové kanalizace.
2.2.1.: Zajištění územně – technických podmínek pro rozvoj výstavby
2.2.1.1. Vytvoření podmínek
V rámci změny územního plánu jsou navrženy nové plochy pro výstavbu
pro výstavbu
rodinných domů. Dokončuje se PD ke stavebnímu řízení pro infrastrukturu
rodinných domů
v lokaliště Mitex.

2.3.1.: Organizace kulturních, sportovních a společenských akcí
2.3.1.1. Podpora
V porovnání s r. 2005 se významně zvýšily finanční prostředky
volnočasových aktivit vynakládané na podporu volnočasových aktivit občanů a neziskových
organizací, vedle toho samostatně jsou poskytovány příspěvky školským
zařízením a seniorům. Od r. 2005 vzniklo několik nových dobrovolných
aktivit (Tour de Ralsko, Společenství přátel historie, Zpěvandule,
Profikarate, ...) Prostřednictvím ops Domácí sociální a zdravotní péče je
provozován Klub seniorů. Nedostatkem, který se postupně odstraňuje je
kapacita dětských hřišť, z nichž řada musela být zrušena z důvodů
neplnění bezpečnostních předpisů EU. Byla utvořena kulturní komise a
komise pro volný čas, jejichž činnost postupně upadla.
2.3.1.2. Dostavba areálu TJ
Jiskra

v r. 2005 poskytlo město TJ příspěvek na PD víceúčelové haly. Žádost o
dotaci byla TJ podána v r. 2005 a 2006. Vzhledem k významným změnám
dotačních podmínek (několikanásobné snížení dotací ze SR, vysoký podíl
žadatele v případě využití EU fondů) se projekt nerealizoval. Část PD
týkající se kanalizace, pitné vody a oplocení byla v r. 2008 využita pro
podání žádosti o dotaci na MŠMT. Město finančně podpořilo TJ při
přípravě a realizaci fotbalového hřiště s umělou trávou.

Sledovat postup rekonstrukce kanalizační sítě v Ing.Baloun
oblasti Baarova - Kozinovo náměstí a motivovat
občany k napojení. Zajistit obnovu a rekonstrukci
komunikací a veřejného osvětlení. Specifikovat
problematiku oddělené dešťové a splaškové
kanalizace a formulovat postup řešení.

Zajistit rozšíření ploch pro bydlení v rámci nového Ing.Balounúzemního plánu. Na základě posouzení leden 2010
rozpočtovaných nákladů v rámci PD ke
stavebnímu řízení rozhodnout o postupu realizace
infrastruktury v lokalitě Mitex.
Udržet finanční podporu volnočasových aktivit na F.Kaiserúrovni r. 2008, zahrnout do koncepce využití 24.9.09
objektu bývalého Finančního úřadu jako DDM
některé aktivity zahrnuté do komunitního plánu,
mj. inciovat při DDM vznik mateřského centra,
dokončit realizaci dětských hřišť Letná - u kavárny
"M" a na koupališti na Sídlišti pod Ralskem, v
prostoru obytných částí města umisťovat dílčí
hrací prvky. Najít vhodnou osobu pro vedení a
obnovit činnost komise pro volný čas dětí.
V případě získání dotace z MŠMT na opravu a Ing.Baloun
rekonstrukci vodovodu, kanalizace a oplocení
zajistit z rozpočtu města financování podílu, který
musí zajistit žadatel.

2.3.1.3.a Dostavba areálu ZŠ

Pod Ralskem

Byl zrekonstruován objekt "D", zrealizována nová tělocvična a venkovní
hřiště na košíkovou a volejbal. Byla získána dotace na zateplení MŠ
Eliášova, které současně umožní významně zlepšit technický stav objektu.
Není dokončen venkovní areál, škola na základě nového programu
vzdělávání potřebuje uvolnit prostory pro výuku v pavilonu Luční, které
jsou využity pro podnikání

2.3.1.3.b Rekonstrukce v ZaMŠ Je

zpracována a zastupitelstvem schválena koncepce venkovního
sportovního areálu Mírová. Byly rekonstruovány venkovní rozvody
kanalizace a pitné vody, rekonstruováno prostranství před školou a první
opěrná zeď a přilehlé chodníky serpentin. Je zpracován energetický audit
na tělocvičnu a připraven realizační projekt pro její zateplení. Škola podala
žádost o dotaci na zlepšení technického vybavení pro výuku jazyků a
výpočetní techniky.
2.3.1.3.c Zvláštní škola Letná a Je získána dotace na zateplení školy. Je zpracována PD pro stavební
Dům dětí a mládeže
řízení na bezbariérový přístup pomocí výtahu. Ve vazbě na záměr získání
objektu bývalého finančního úřadu je záměr umístit zde místo stávajícího
DDM mateřskou školu.
2.3.1.3.d ZUŠ V. Snítila
Vzhledem k počtu žáků a zájmových oborů je kapacita stávajícího objektu
nevyhovující. Cestou je rekonstrukcí podkroví vytvořit nový prostor pro
výuku. To je podmíněno zajištěním bezbariérového přístupu. Škola má
zpracován koncept řešení na úrovni studie.
Mírová

Dokončit za podpory dotací dostavbu venkovního Ing.Baloun
sportovního areálu a oplocení školy. Zrealizovat
zateplení objektů v Luční, uvolnit pronajaté
prostory a upravit je pro potřeby školy. V
návaznosti na zateplení realizovat vytápění
tepelnými čerpadly. Zrealizovat zateplení MŠ
Eliášova.
Připravit podklady pro podání žádosti o dotace na Ing.Baloun
zateplení těloctvičny. Po schválení územního
plánu zpracovat PD pro podání žádosti o dotaci
na realizaci venkovního sportoviště. Postupně
řešit bezbariérový přístup do objektů školy.

Zajistit na MŠMT dotaci na realizaci výtahu. F.Kaiser
Zpracovat návrh řešení mateřské školy.
Realizovat zateplení školy.
Zpracovat PD rekonstrukce podkroví, která bude Ing.Baloun
vycházet z energetického auditu a ze zpracované
studie.

2.3.1.4. Obnova tradice Běhu
parkem

Zatím se nikdo této aktivity neujal. Mezi školami zatím neexistuje Podmínit poskytování příspěvku školám na F.Kaiser
spolupráce mající charakter celoměstské aktivity.
volnočasové aktivity zorganizováním minimálně
jedné akce mající celoměstský chrakter

2.3.1.5. Rozvoj tradice
dostihového sportu

Mimoňské dostihy se staly tradicí a město každoročně zajišťuje
financování jednoho dostihu. Ve spojení se Dnem města se postupně
zlepšuje doprovodný program. Nedostatkem zůstává nevyhovující sociální
zázemí.

Působit na majitele hřebčína a spolupracovat s F.Kaiser
ním při získávání dotací s cílem využít dotačních
titulů k realizaci vyhovujícího sociálního zázemí
při konání dostihů. Každoročně zajistit z rozpočtu
města financování jednoho dostihu.

2.3.1.6. Vytvoření skateparku

Nebylo řešeno

V rámci nového územního plánu specifikovat Ing.Baloun
vhodnou lokalitu pro umístění této aktivity

2.4.1.: Rozvoj sítě sociálních služeb

2.4.1.1. Zpracování
komunitního plánu
rozvoje sociálních
služeb

Komunitní plán je zpracován. V návrhu rozpočtu na r. 2009 jsou připraveny
následující aktivity zahrnuté do komunitního plánu : Domov důchodců nákup dodávkového automobilu umožňujícího přepravu více osob,
rekonstrukce stravovacího provozu, rekonstrukce sociálního zařízení,
studie využití objektů DD pro realizaci denního stacionáře pro seniory OPS
- zpracování PD zateplení a bezbariérového řešení DPS. Je připravována
realizace autobusové zastávky na Sídlišti pod Ralskem a na parkovišti u
Plusu, která zlepší dopravní obslužnost pro seniory ze Sídliště pod
Ralskem a obecně zlepší pro seniory a imobilní občany dostupnost
obchodního centra v Husově ulici. Město má dvě organizace, jejichž
činnost se v některých oblastech prolíná.
2.4.1.2. Dostavba Domova
Změnou financování sociálních služeb ze SR vznikl problém udržení
důchodců na
nárůstu provozního příspěvku města při poskytování sociálních služeb na
podmínky EU
přijatelné úrovni. Vzhledem k očekávanému nárůstu počtu seniorů,
nedostatečnosti kapacit v domech pro seniory a problematičnosti
zajišťování péče o seniory formou aistenčních a pečovatelských služeb lze
očekávat dlouhodobý zájem o umístění klientů v Domech pro seniory. Z
hlediska ekonomiky provozu je významné snížení energetické náročnosti
a postupné zlepšování služeb pro residenty. Radikální snížení počtu
seniorů na pokojích je z ekonomických důvodů nereálné a bude probíhat
postupně. Z hlediska duševní pohody residentů je nezbytné posilovat
sociální kontakty.
2.5.1.: Realizace protipovodňových opatření
2.5.1.1. Realizace
Je zpracována studie protipovodňové ochrany České Lípy, která má
protipovodňových
závažný význam i pro Mimoň. Cca před 2 roky se aktivity ze strany České
opatření
Lípy zastavily vzhledem k organizačním nejasnostem v oblasti obec-krajstát. Usnesení Zastupitelstva Mimoně byl dán impuls činnost ve směru
přípravy protipovodňových opatření opět nastartovat. Město Mimoň
zorganizovalo jednání se zástupci POH, DIAMA, LBC kraje, kde byl
dohodnut postup k zajištění podkladů pro zpracování PD k územnímu
řízení. Byla provedena konzultace na Povodí Labe zaměřená na poldry,
problematiku a ekonomiku jejich údržby a dohodnuta na r. 2009 možnost
exkurse. Uskutečnilo se úvodní jednání s novým radním pro životní
prostředí LBC kraje zaměřené na vyjasnění pozice kraje při řešení. V
rámci realizace opatření na zvýšení průtočnosti koryta Panenského potoka
město úspěšně uplatnilo požadavek na řešení levého břehu v oblasti V
Lukách.
2.5.1.2. Digitalizace
Město má zpracován hydaulický model 2D, s jehož využitím lze zpracovat
povodňového plánu
digitální povodňový plán
2.5.2.: Podpora výstavby silničního obchvatu města

Pravidleně hodnotit plnění komunitního plánu v F.Kaiser
návaznosti na schválený rozpočet města.
Vyhodnotit přínos sjednocení Domova důchdodců
a Domácí sociální a zdravotní péče v jednu
organizaci zajišťující sociální a zdravotní služby s
cílem stabilizovat finanční nároky na rozpočet
města a zvýšit kvalitu a rozsah poskytovaných
služeb. Realizovat nové zastávky AD v Okružní a
u Plusu.

S využitím dotačních titulů snížit energetickou F.Kaiser
náročnost provozu Domova důchodců a postupně
v kontextu komunitního plánu zlepšovat
poskytované služby pro residenty. Připravovat
realizaci denního stacionáře pro seniory.

Vyjasnit problematiku financování a zajištění Ing.Baloun
provozu protipovodňových opatření. Vyjasnit
řešení do úrovně PD k územnímu řízení.
Přesvědčit Město Česká Lípa k aktivní účasti při
dalším řešení Prosazovat, aby finančně náročná
opatření byla hrazena ze SR.

Získat finanční prostředky z dotací na digitalizaci Ing.Baloun
povodňového plánu

2.5.2.1. Lobování ve prospěch V průběhu dvou volebních období krajských zastupitelstev bylo o
silničního obchvatu
obchvatu Mimoně intenzivně jednáno a prosazen byl podrobný průzkum
města
dopravního zatížení a hodnocení ekonomické náročnosti realizace
obchvatu v několika variantách. Silniční obchvat Mimoně není v programu
rozvoje Libereckého kraje na úrovni, která by opravňovala použití
dotačních titulů EU. Dohodnuto bylo, že LBC kraj bude v rámci dotačního
období do r. 2013 podporovat opatření zaměřená na průjezd a zvýšení
bezpečnosti průjezdu tranzitní dopravy městem za předpokladu, že město
toto řešení připraví projekčně do úrovně schváleného územního řešení. V
rámci této dohody probíhá projekční příprava na úrovni PD k územnímu
řízení tzv. humanizace Husovy a Pražské ulice a tří okružní křižovatky. Do
konceptu územního plánu byla zařazena přeložka komunikce 2. třídy v
centru města, ke které nejsou ze strany dotčených orgánů zásadní
připomínky a je podporována vedením KSS a Libereckého kraje. V novém
územním plánu je zachován rovněž obchvat města. Současně je žádoucí
hledat organizační řešení v možnosti uplatnění represivních opatření pro
snížení četnosti a omezení přetěžování tranzitní nákladní dopravy.

Dokončit přípravu rekonstrukce ulic Husova a Ing.Baloun
Pražská a křižovatek U Dřevěnky, Náměstí ČSA
a Náměstí Kozinovo do úrovně územního
rozhodnutí. V rámci zadání nového územního
plánu rozhodnout o přeložce komunikace 2. třídy
v centru města. S novým vedením Libereckého
kraje potvrdit kontinuitu postojů minulých vedení.
Na vedení LBC kraje prosadit významné zvýšení
četnosti vážení nákladních automobilů na
komunikacích 2. třídy procházejících městem.
Dopravním značením a měřením rychlosti
omezovat zájem řidičů nákladní tranzitní dopravy
o průjezd Mimoní. Do nového územního plánu
prosadit silniční obchvat města.

2.6.1.: Realizace cílevědomé kampaně k posílení pověsti města jako mladého,dynamického
sídla se zdravým životním prostředím
2.6.1.1. Vstup do Národní sítě Byly získány informace na MěÚ v Litoměřicích a v minulosti se zástupci Sledovat aktivity programu Zdravá města. F.Kaiser
zdravých měst
města účastnili i konferencí na toto téma. Výsledkem bylo mj. zjištění Specifikovat principy, které budou uplatňovány při
zvýšené administrativní náročnosti.
řízení města
2.6.2.: Využití celostátních a regionálních médií k boji proti negativním stereotypům
Byla posílena propagace města zaměřená na památky a cestovní ruch.
pozitivního obrazu
Pracovnice IC se prostřednictvím společenství Českolipsko účastní
města v celostátních veletrhů cestovního ruchu majících celostátní a mezinárodní charakter. Na
médiích
celostátní a mezinárodní úrovni je významná propagace prostřednictvím
internetových stránek města, Mitelu a Podralska
2.6.3.: Rozvoj spolupráce soukromých i veřejných subjektů s obdobnými subjekty v
2.6.3.1. Podpora organizací
Nedaří se spolupráce s německým městem Oelsnitz. Na dobré úrovni je
města a občanských spolupráce s Polskou Zlotoryjí, zejména v případě městských úřadů a
organizací při
základních škol. Zahájena byla spolupráce se Slovenskou Novou Baňou.
navazování kontaktů
se zahraničními
partnery
2.7.1.: Realizace opatření k prevenci kriminality

2.6.2.1.: 2.6.2.1.: Medializace

Zkvalitňovat presentaci města prostřednictvím F.Kaiserpropagačních letáků a webových stránek
24.9.09

Vyjasnit další spolupráci s Oelsnitz. Pokračovat v F.Kaiserdosavdním rozsahu ve spolupráci se Zlotoryjí a 24.9.09
Novou Baňou. Hledat programy vzájemného
propojení měst

2.7.1.1.: Podpora zřízení a

fungování
„nízkoprahových“
kluboven a práce
streetworkerů
2.7.1.2.: Podpora
svépomocných aktivit
realizovaných
národnostními
menšinami
2.7.1.3. Primární prevence
boje proti drogám

Bylo řešeno v rámci komunitního plánování

Vyhledávat příklady dobré praxe a specifikovat F.Kaiser
možnosti využití

Bylo řešeno v rámci komunitního plánování

Vyhledávat příklady dobré praxe a specifikovat F.Kaiser
možnosti využití

Město a školy realizují vzdělávací pořady pro žáky základních škol Využít Mitelu a Zpravodaje k prevenci proti F.Kaiser
upozorňující na důsledky používání drog. Neexistuje celostátní program používání drog. Zapojit ředitele škol k aktivitě v
prevence do kterého by byla zapojena i media. Na úrovni města je cestou prevenci proti negativním jevům ve vývoji dětí.
propagace příležitostí k pozitivním aktivitám a upozorňování rodičů na
důsledky použití drog prostřednictvím Mitelu a Zpravodaje. Přínosem by
bylo působení učitelů prostřednictvím těchto medií na rodiče, neboť ve
školách jsou negativní trendy ve vývoji dětí zjevné.

2.7.2.: Realizace opatření k posílení veřejného pořádku a bezpečnosti
2.7.2.1. Posílení stavu a
MěPo má 7 strážníků. Její vybavení se rozšířilo o radar na měření Každoročně v rámci hodnocení činnosti za
vybavenosti městské rychlosti, přístroj na měření alkoholu
uplynulý rok
předkládaného zastupitelstvu
policie
specifikovat hlavní úkoly MěPo pro rok
následující.
2.7.2.2. Podpora ustavení
nebylo realizováno
Aktivitu podpořit v případě, že bude projeven
„oddílu mladých
zájem ze strany dobrovolných aktivit
ochránců“
2.7.2.3. Vypracování
Město v rozpočtu vyčleňuje částku specielně určenou pro prevenci Zpracovat základní principy programu prevence
komplexního
kriminality. Program prevence kriminality není zatím zpracován. Od r. 2005 kriminality. Pokračovat ve společných schůzkách
programu vytlačování jsou organizovány pravidelné 1x měsíční porady starostů Mimoně a zástupců Mimoně Ralska a MO PČR
nositelů obecné
Ralska a velitelů Mě Po Mimoň a Ralsko s velitelem MO PČR, na kterých
kriminality z města
je hodnocen aktuální stav na úseku bezpečnosti a jsou v případě potřeby
dohadovány společné kroky
2.7.2.4. Zavádění kamerového Návrh kamerového systému společně s městským rozhlasem je Rozhodnout, zda pokračovat ve společném
systému
zpracován. Jeho realizace je uvažována společně s dalšími obcemi v postupu v rámci Mikroregionu Podralsko ve snaze
získat dotační podporu a nebo postupvat
Podralsku. Žádost o získání dotace z programu ROP byla neúspěšná
samostatně.
3.1.1.: Podpora zkvalitnění a rozšíření ubytovacích a stravovacích kapacit na území města

F.Kaiser

F.Kaiser

F.Kaiser

F.Kaiser24.9.09

3.1.1.1. Podpora soukromých
investorů v oblasti
cestovního ruchu

Město v r. 2006 zorganizovalo konferenci zaměřenou na koncepci
cestovního ruchu v Podralsku. Konference prostřednictvím referátů
poskytla ucelený obraz o problematice oblasti Podralska. Část programu
byla věnována specielně podnikatelům v oblasti cestovního ruchu.
Bohužel zájem a účast byly velmi slabé. Bod byl do programu rozvoje
města zařazen ve vazbě na program koncepce rozvoje cestovního ruchu v
Libereckém kraji. Záměrem bylo vytvořit krajskou organizaci na podporu
cestovního ruchu, což se neuskutečnilo
3.1.2.: Výstavba cyklotras v okolí města
3.1.2.1. Výstavba cyklotras
Je zpracována PD a je stavební povolení na cyklostezku v úseku Zámecký
most - Jatky Váša. Je vytipována trasa Cyklomagistrály Ploučnice na
katastru města, která má nadregionální význam, a je žádoucí ji
legislativně, pozemkově a projekčně připravit.

Podpořit v případě zájmu zorganizování 2. F.Kaiser
konference k cestovnímu ruchu v Podralsku, na
které by bylo zhodnoceno k jakému vývoji od 1.
konference v tomto regionu došlo a na které by
byly specifikovány náměty dalšího rozvoje.

Zrealizovat cyklostezku Zámecký most - Jatky Ing.Baloun
Váša s využitím dotací. Legislativně, majetkově a
projekčně vyjasnit a připravit na podání žádosti o
dotaci cyklotrasy Mimoň - Srní Potok a Mimoň Ralsko Ploužnice. V rámci zadání územního
plánu aktualizovat cyklotrasy na katastru města

3.1.3.: Zkvalitnění podmínek pro vodní rekreaci
S ohledem na požadavky ochrany před povodněmi není oblast Vyhledávat vhodné lokality pro rekreační vodní Ing.Baloun
3.1.3.1. Podpora výstavby
rekreační vodní plochy Panenského potoka vhodná.
plochy
3.1.3.2. Podpora výstavby
POH nepovolí řešení spočívající na přehrazení toku. Řešení realizovaná
rekreační vodní plochy mimo vodní tok musí být mimo zátopové území 100 leté vody. Vodními
na řece Ploučnici
plochami pro rekreační účely, na které je účelné soustředit pozornost jsou
koupaliště na Sídlišti pod Ralskem a rybníky ČOV pod Mimoní, které je v
záměru SVS zrušit pro účely čištění komunálních vod vzhledem k
výstavbě nové čistírny v Hradčanech. Obě lokality se nacházejí mimo
hranice zátopové oblasti 100leté vody.
3.1.3.2. Úprava Ploučnice na
atraktivní vodáckou
trasu
3.1.3.3. Zřízení regulovaného
tábořiště na Ploučnici

Zpracovat nárh řešení areálu koupaliště, zejména Ing.Baloun
s ohledem na zlepšení kvality vody a využití
přilehlých pozemků zejména pro volnočasové
aktivity dětí a mládeže a rodičů s dětmi. Do
nového územního plánu města promítnout v
případě zrušení čistírenské funkce možnost
rekultivace na využití území a vodních ploch k
rekreačním účelům
V rámci rekonstrukce Zámeckého mostu je navrženo řešení úpravy V rámci rekonstrukce zámeckého mostu Ing.Baloun
nátokové strany, které v případě realizace zatraktivní přístup k řece. V realizovat možnost přístupu vodáků na Ploučnici.
rámci nového územního plánu je navrženo funkční propojení rekreační V rámci nového územního plánu specifikovat
plochy okolo koupaliště s Ploučnicí.
plochy vhodné pro vodáky
V rámci konceptu územního plánu je uvažován prostor biologických V rámci nového územního plánu specifikovat Ing.Baloun
rybníků bývalé ČOV na Sídlišti pod Ralskem a prostor u Křížového vrchu k území vhodné pro zřízení regulovaného tábořiště.
využití pro sport a rekreaci

3.1.3.4. Rekonstrukce
koupaliště

Program řešící areál koupaliště jako atraktivní prostor pro letní rekreaci
není zpracován. Město odkoupením pozemků přilehlých ke koupališti
vytvořilo podmínky pro formulaci koncepce řešení a podání žádosti o
dotace. Významný je i poznatek z hydraulického modelu, který prokázal,
že se koupaliště a jeho okolí nachází mimo území tzv. 100leté vody. Na
pozemek u koupaliště je zpracován projekt dětského hříïště a podána
žádost o dotaci. V rámci projektu je řešeno i sociální zázemí - WC.

Zpracovat nárh řešení areálu koupaliště, zejména Ing.Baloun
s ohledem na zlepšení kvality vody a využití
přilehlých pozemků zejména pro volnočasové
aktivity dětí a mládeže a rodičů s dětmi.

3.2.1.: Rekonstrukce Zámeckého parku
3.2.1.1. Program obnovy a
využití Zámeckého
parku

3.2.1.2. Odbahnění
Zámeckého rybníka

Uskutečnilo se veřejné projednání s občany na kterém byla diskutována Zajistit podporu z dotačních programů na ošetření Ing.Baloun
koncepce řešení parku, která byla následně projednána v Zastupitelstvu stromů v Zámeckém parku a veřejných
města. Je zpracována PD na dílčí části Zámeckého parku (ohradní zeď, prostranstvích a výsadbu nových alejí.
bažantnice, velká louka, čerpání do zámeckého rybníka, ošetření zeleně).
Postupně probíhá legislativní projednávání. Je zpracována žádost o
podporu na ošetření zeleně (zahrnující rozhodující část stromů v Mimoni)
a výsadbu nových alejí, která byla opakovaně podána na SFŽP. V rámci
zpracování hydraulického modelu bylo zjištěno, že je žádoucí ohradní zeď
v úseku Zámecký most - vstup do parku zrušit. Několikrát podaná žádost
na podporu opravy zámecké zdi z programu záchrany kulturních památek
byla neúspěšná. V rámci Euroregionu Nisa je rozpracována aktivita
Obnova zámeckých parků s cílem získat podporu z programu přeshraniční
spolupráce se Saskem. Přihlášen je i Zámecký park v Mimoni.

Průzkumem mocnosti bahna v r. 2006 bylo zjištěno, že není splněna
podmínka jeho mocnosti pro získání podpory z programu na odbahnění
rybníků.Zásadní z hlediska stability stromů, vývoje rostlin a kvality vody je
stabilizace hladiny volné vody. Poměrně složitě probíhala jednání s POH o
způsobu dočerpávání vody do Zámeckého rybníka. V návaznosti na
poznatky z hydraulického modelu je nutné postoj POH ke způsobu řešení
aktualizovat.
3.2.2.: Obnova, údržba a využití památkových objektů na území města
3.2.2.1. Obnova Božího hrobu - Boží hrob - město pro ŘKF získalo v r. 2006 dotaci na venkovní úpravy
Špitálu a jeho využití části ohradní zdi a zajistilo realizaci. V r. 2007 byla na realizaci úprav
areálu podána žádost o dotaci z EHP/Norsko, která nebyla
akceptována..Na areál Špitál - Boží hrob byla získána dotace z programu
přeshraniční spolupráce Česko-Polsko na období 2009-2010. V kontextu
záměru využití objektu špitálu jako musea je nutné realizovat projekt
zaměřený na náplň a vybavení musea. Žádoucí je rovněž ve spolupráci s
ŘKF spolupracovat na přípravě tradice realizovat 1x ročně ekumenická
setkání.

Zajistit stabilizaci hladiny vody v Zámeckém Ing.Baloun
rybníku. Hledat možnosti jeho odbahnění.

Realizovat rekonstrukci bývalého špitálu na F.Kaiser
museum
podle
schválené
projektové
dokumentace. Zajistit vybavení a náplň musea.
Rekonstruovat opěrné zdi špitálu a Božího hrobu.
Upravit prostranství uvnitř Božího Hrobu pro
scházení. Založit tradiční akci ekumenických
setkání

3.2.2.2. Podpora opravy
kostela a využití
kostelní věže jako
vyhlídkového bodu

3.2.2.3. Oprava Mariánského
sloupu
3.2.2.4. Osvětlení památných
soch

3.2.2.5. Oprava barokních
soch na přístupové
cestě ke kostelu

Vzhledem k tomu, že aktivita města se týká cizího majetku, byla uzavřena
s biskupstvím římskokatolické církve dohoda o spolupráci. V případě
kostelní věže a okolí kostela město podporuje aktivity Hnutí Obroda a
získávání dotací do postupného zlepšování této kulturní památky.
Vzhledem k tomu, že kostel a fara kostela představují dominanty města, je
žádoucí zabývat se otázkou jejich opravy
Oprava byla zrealizována

Finančním příspěvkem města podporovat získání F.Kaiser
dotací pro pokračování postupného zlepšování
oblasti okolo kostela Petra a Pavla. Specifikovat
postup k přípravě dokumentace pro opravu a
zlepšení vnějšího vzhledu fary a kostela sv Petra
a Pavla
Aktivitu zrušit

Prvořadým úkolem je postupné zrestaurování soch. Je zpracován projekt
obsahující kroky, které oprava památek vyžaduje a odhad těchto nákladů.
Byl opraven Mariánský sloup v Okrouhlické ulici a sousoší Goetsemanské
zahrady
Opravu vandaly poškozených soch zajišťuje farář místní farnosti. Chybí
odhad nákladů na restaurování soch.

Aktualizovat projekt restaurování soch v majetku F.Kaiser
města

Založit fond na opravu soch v majetku města a F.Kaiser
církve do kterého by přispívali právnické osoby a
občané. Zpracovat přehled církevní a městských
soch v Mimoni a specifikovatnáklady na jejich
restaurování tak, aby poskytovatel grandu mohl
případně sám určit jeho použití.

3.2.2.6. Využití sklepa za
nebylo řešeno.
Aktivitu zrušit
kinem
3.3.1.: Propagace Mimoně jako města s atraktivním okolím pro oddech a rekreaci
3.3.1.1. Zřízení a provoz
Je zrealizováno informační centrum a webové stránky, jejichž provoz IC Aktivitu zrušit
regionálního
zajišťuje, které mají regionální význam
informačního střediska
3.3.1.2. Zajištění informací na Město využívá k propagaci zejména celostátních veletrhů a propagačních
turistické servery a do akcí prostřednictvím Sdružení obcí Českolipsko
tiskovin vydávaných
jinými nakladateli
4.1.1. Růst koordinační aktivity Svazku obcí Podralska
V rámci Mikroregionu Podralsko je zřízena místní akční skupiny LAG
4.1.1.1. Vytvoření pracoviště
pro podporu dotací pro Podralsko, která má svého manažera. Město spolupracovalo na
podnikatele
specifikaci oblastí podpory pro období 2009-2013.
4.1.1.2. Lobování ve prospěch V minulém volebním období byl získán příslib souhlasu obcí v případě
rozšíření správních
požádání o zřízení pověřené obce 3. stupně. Vzhledem k tomu, že zřízení
agend realizovaných je možné pouze zákonem a že je spojeno se zajištěním financí ze SR, je
pověřeným úřadem v možné tuto aktivitu plnit v případě, že vznikne situace, kdy se Parlament
Mimoni
ČR bude znovu zabývat státosprávním uspořádáním.
5.1.1.: Rozvoj aktivit místních občanských organizací

1 x ročně podat zprávu o aktivitách v oblasti F.Kaiser
propagace města prostřednictvím Sdružení obcí
Českolipsko

Aktivitu zrušit

Hledat možnosti zřízení pověřené obce 3. stupně tajemnice
v Mimoni

5.1.1.1. Vytvořit stabilní systém
grantové politiky
města pro nevládní a
neziskové organizace

Byl upraven postup podávání žádostí o podporu pro volnočasové Aktivitu zrušit
aktivitytak, aby před schvalování rozpočtu města byl přehled o
požadavcích. Příspěvkové organizace získávají podporu účelově
specifikovanou částkou. Rozhodování o konkrétní podpoře je v
kompetenci zastupitelstva a rady v závislosti na velikosti finančního
příspěvku.
Odbor rozvoje města potenciální zájemce informuje prostřednictvím Aktivitu zrušit
emailů a Mimoňského zpravodaje o vyhlášených výzvách.

5.1.1.2. Vytvoření systému
poradenské a
informační podpory
pro nevládní
neziskové organizace
5.1.2.: Vytvořit organizační platformu spolupráce místní správy a místních podnikatelů
5.1.2.1. Ustavení
Z dosavadní komunikace s místními podnikateli vyplývá, že o tuto aktivitu
podnikatelského fóra v není zájem
Mimoni
5.2.1.: Rozvoj multikulturního prostředí města
5.2.1.1. Zřízení a provoz
Stávající knihovna neumožňuje účinně využívat nových informačních
Multikulturního centra technologií a udržení konkurenceschopnosti v poskytování služeb v
porovnání s jinými nabídkami na trhu. Současně její potenciál stát se
zajímavým zařízením regionálního významu je charakterem objektu a jeho
lokalizací významně omezen. Je žádoucí se zabývat otázkou výstavby
nového objektu, který by umožnil kvalitativně významně zlepšit a rozšířit
nabízené služby a posílit regionální význam města.
5.3.1.: Aplikace projektového řízení na bázi PSER ve správě města
5.3.1.1. Zajištění
Aktivita nebyla realizována
organizačních
podmínek pro
monitorování realizace
a průběžnou
aktualizaci programu
rozvoje
5.3.2.: Racionalizace hospodaření s rozpočtem a majetkem města
5.3.2.1. Inventura majetku v
reálných cenách
5.4.1.: Zlepšení informační politiky města

Aktivitu zrušit

Ing.Baloun
V rámci zástavby středu města navrhnout
koncepci výstavby nového objektu knihovny, který
by respektoval vývojové trendy v oblasti informací
a informačních technologií a motivoval by k
využívání služeb a kulturních programů.

Průběžně kontrolovat plnění akčního plánu. tajemnice
Průběžně provádět aktualizaci programu rozvoje F.Kaiser
města a akčního plánu města.

5.4.1.1. Využití kabelové
televize k průběžnému
informování občanů o
aktivitách vedení
města

Kabelová televize MITEL je významně podporována z rozpočtu města, má
vlastní redakční radu a tým redaktorů, kteří rozhodují o programové
náplni. MITEL má vlastní webové stránky, kterými jsou informace o životě
v Mimoni a okolí distribuovány do světa. Zastupitelstvo ani rada města se
problematikou programové náplně nezabývaly. Zastupitelé v průběhu
volebního období nevystupují se svými názory. Je žádoucí formulovat a v
těchto orgánech projednat základní principy činnosti a informování.
Původní umístění monitoru ve vestibulu pošty bylo zrušeno.

Předložit k projednání principy informování o F.Kaiser
činnosti orgánů města a životě v Mimoni.
Navrhnout způsob informování orgánů města o
činnosti kabelové televize za uplynulé období.
Zvážit obnovení činnosti monitoru ve vestibulu
pošty

Zastupitelstvo ani rada města se problematikou programové náplně
Mimoňského zpravodaje nezabývaly. Zastupitelé se v průběhu volebního
období nepresentují svými názory na aktuální otázky.
5.4.1.3. Využití regionálních
Regionální sdělovací prostředky zejména Českolipský deník mají svoji
sdělovacích
koncepci programových priorit a z informačních medií města mají dostatek
prostředků
podkladů
5.4.1.4. Využití knihovny pro
Postupem času se staly závažnějším informačním mediem webové
informaci občanů
stránky města, které doznaly zásadní proměny. Nedostatkem je mallá
informovanost o činnosti radnice.
5.5.1. Zlepšování kvality životního prostředí
5.5.1.1. Zlepšování kvality
Cílem bylo zejména lobovat za snížení negativního vlivu velkoplošných
ovzduší
zdrojů zápachu (VVZ, SAP, VIA) a podporovat omezování znečištění ze
spalování pevných paliv v neregulovaných topeništích a snižování
prašnosti zejména z komunikací. Zápach z velkoplošných zdrojů byl
radikálně snížen z důvodu radikálního omezení příslušných výrob. K
dalšímu zlepšení dojde v důsledku zrušení čistírenské funkce
biologiockých rybníků SVS (záměr výstavby nové čistírny komunálních vod
u Hradčan). Tento vývoj vytváří velmi příznivou situaci pro funkční využití
oblasti mezi biologickými rybníky a vlečkou na letiště Hradčany i pro účely
rekreace. Omezování znečištění ovzduší ze spalování uhlí v kotlích s
neregulovaným spalováním souvistí s vývojem cen zdrojů tepla. Město
může vytvářet technické předpoklady formou podpory rozvodu plynu nebo
CZT do oblastí, kde tato media nejsou (bod 2.1.3.1.a) a hledáním
podmínek pro rozšiřování rozvodů CZT s dodavatelem tepla (rekonstrukce
rozvodů na Sídlišti pod Ralskem, zavedení CZT do oblasti Náměstí 1.
Máje, působnení na největší znečišťovatele v centru města - zatím chybí
účinná zákonná úprava). V případě komunikací došlo k radikálnímu
omezení v používání posypových materiálů. Důležité je řádné vyčištění

minimálně 1x za volební období se v F.Kaiser
zastupitelstvu
města
zabývat
kvalitou
Mimoňského zpravodaje
Aktivitu zrušit

5.4.1.2. Zvýšení kvality
Zpravodaje města

Zlepšit informování o aktualní činnosti Městského tajemnice
úřadu a vedení města na webových stránkách
města
V rámci nového územího plánu prosadit do Ing.Baloun
oblasti mezi Ploučnici a vlečku na letiště
Hradčany i funkce mající rekreační charakter.
Podporovat rozvoj CZT v centru města. Motivovat
občany k čištění chodníků před jejich domy.
Působit na KSS a koordinovat jejich činnost při
čištění komunikací po zimním období. S Energie
Holding hledat možnosti pro rozšíření CZT v
centru města. S plynárnami hledat možnosti
rozvodu plynu do neplynofikovaných částí města.
Zprostředkovávt občanům informace o podpoře
obnovitelných zdrojů tepla z centrálních zdrojů a
podpoře ve snižování energetické náročnosti
bytových domů.

5.5.1.2. Zlepšování stavu
veřejné zeleně

Stav zejména vzrostlé městské zeleně je nutné považovat za
neuspokojivý. Je zpracován projekt údržby většiny stromů na veřejných
prostranstvích, je navržena výsadba dvou nových alejí. Je podána žádost
o dotace z programu OPŽP. V intravilánu města se nacházení dílčí plochy
mající potenciál stát se příjemnými parčíky, která zatím nejsou dostatečně
udržována.
5.5.1.3. Rozšíření kapacity
Kapacitu místního hřbitova lze považovat do budoucna za nedostatečnou.
hřbitova
Současně je žádoucí provést revitalizaci území vedle stávajícího hřbitova.
Je zpracována na veřejně projednána koncepce rozšíření hřbitova, jejíž
realizace pozvedne regionální význam města.
5.2.2. Zlepšování podmínek pro život a rozvoj města

V případě získání dotace realizovat údržbu zeleně Ing.Baloun
dle projektu podaného do programu OPŽP.
Specifikovat plochy vhodné pro parkovou úpravu
a postup jejich řešení

Zpracovat podklady a postup pro rozšíření Ing.Baloun
městského hřbitova v souladu s dříve
zpracovanou koncepcí

5.5.2.1. Zlepšováním přístupu Město mělo do konce r. 2008 platný program mobility. Z tohoto programu Zpracovat nový celoměstský porogram mobility a F.Kaiser
na instituce a pohybu bylo dohodnuto s Úřadem vlády prodloužení v části týkající se výtahu do postupně s využitím dotací realizovat finančně
imobilních občanů
ZŠ Praktické do konce r. 2009.Je nutné zpracovat nový program.
náročná řešení zejména výtahy do škol,
sociálních objektů a objektů města. V rámci
údržby komunikací postupně upravovat a
doplňovat chodníky umožňující zlepšit pohyb
imobilních občanů.
5.5.2.2. Nový územní plán
Je projednán koncept nového územního plánu, získána stanoviska Zajistit zpracování a schválení nového územního Ing.Baloun
dotčených orgánů a věřejnosti. Je nutné připravit a předjednat podklady plánu města
pro schválení zadání nového územního plánu. Na základě schváleného
zadání zpracovat a projednat nový územní plán
5.5.2.3. Stabilizace
Dostupnost lékařských služeb není na úrovni odpovídající regionálnímu Hledat možnsoti motivace lékařů k činnosti v F.Kaiser
zdravotnických služeb významu Mimoně. V minulosti řešená problematika nedostatku Mimoni. S VZP specifikovat oblasti podpory.
stomatologů byla dočasně zmírněna posílením kapacity u MUDr. Frýdové.
Do budoucna existuje stále riziko odchodu dvou stomatologů do penze.
Žádoucí je stabilizace praktických lékařů a zlepšení nabídky specialistů.
Stabilizované jsou kapacity v oblasti masáží a fyzioterapie.

