
 

 

 
Výstupy z jednání místních aktérů – 4.3. 2014, Nové Město nad Metují 

 
SKUPINA Č. 1 – tato skupina byla zaměřena přímo na město Nové Město nad Metují 
 
Silné stránky: 

- Životní prostřední 
- Kvalita bydlení 
- Historické centrum (MPR)+NKP 
- Čistota a bezpečnost 
- Kvalitní sociální služby 
- Město jako administrativní a správní centrum 
- Dlouhodobá tradice některých oborů a výrob na území města 
- Tradice volnočasových aktivit (sport) 

 
Slabé stránky: 

- Nedostatkové dopravní napojení 
- Nedostatečné pracovní uplatnění zdravotně postižených 
- Nedostatek malometrážních, bezbariérových bytů 
- Riziko povodní 
- Nedostatek volných ploch pro podnikání k okamžitému využití 

 
Záměry: 

- Brownfields 
- Infrastruktura – parkoviště, chodníky, komunikace (Chlístovská), cyklostezky, naučné stezky, kanalizace, 

veřejné osvětlení 
- Tělocvična ZŠ Komenského 
- Přeložka silnice I/14 
- Sportovní hala 
- Výstavba malometrážních, bezbariérových bytů 
- Rozvoj cestovního ruchu – společná propagace území 
- Podpora a rozvoj sociálních služeb 
- Revitalizace zeleně 
- Revitalizace veřejných prostranství – dětská hřiště 
- Technické vybavení dobrovolných hasičů 
- Veřejná doprava (rekonstrukce nádraží, zastávek) 
- Odpadové hospodářství 
- Občanská  vybavenost – městské muzeum, knihovna – zlepšení služeb a vybavení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SKUPINA Č. 2 
 
Silné stránky: 

- Školka 
- Sakrální stavby 
- Sociální služby (+ rozšířit! Stárneme a děláme déle!) 

 
Slabé stránky: 

- Infrastruktura -  špatné cesty 
                             -  chybějící cyklostezky 

-     Činnost spolků – postupně upadá 

Záměry: 
- Mobilní operátoři – nekvalitní síť na horách 
- Pořízení technologií pro podnikání – podpora zaměstnanosti 
- Podpora prodejních míst – likvidace maloobchodů v malých vsích 
- Podpora komunitního chování 
- Podpora místních potravin 
- Podpora zemědělců a živnostníků 
- Podpora ekologických zdrojů energie 
- Dětská hřiště 
- Nezavírat pošty na obcích!!! 

 
 

CELKOVÝ SOUHRN 
 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Kvalitní sociální služby v NMnM, ale rozšířit 2x 
Historické památky 2x 
Životní prostředí 1x 
Kvalita bydlení 1x 
Čistota a bezpečnost 1x 
Tradiční akce (výroba, obory, VČ aktivity) 1x 
Školky 1x 
 

Nedostatkové dopravní napojení 2x 
Nedostatek volných ploch pro podnikání k okamžitému využití 2x 
Nedostatečné pracovní uplatnění zdravotně postižených 1x 
Nedostatek malometrážních, bezbariérových bytů 1x 
Riziko povodní 1x 
Upadající činnost spolků 1x 
 

ZÁMĚRY 

Vybavenost obcí (tělocvičny, hřiště, bazén, muzea, pošty atd.) 6x 
Podpora zaměstnanosti a místních produktů 4x 
Infrastruktura (parkoviště, chodníky, komunikace, cyklostezky, naučné stezky, kanalizace, veřejné osvětlení) 2x 
Podpora a rozvoj sociálních služeb 2x 
Revitalizace veřejných prostranství 2x 
Technické vybavení dobrovolných hasičů 1x 
Odpadové hospodářství 1x 
Rozvoj cestovního ruchu (společná propagace území) 1x 
Nekvalitní síť mobilních operátorů na horách 1x 
Podpora komunitního chování 1x 
Podpora ekologických zdrojů energie 1x 
Revitalizace brownfields 1x 

 
 


