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Protokol 
Projekt „Města v rozletu“ 

3. koordinační setkání 

Datum: 26. 6. 2012, 10:00  

Místo: Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec 

1. Účastníci 
Viz prezenční listina 

 

2. Program jednání 
Moderátor – Bc. Karolína Průšová – Jindřichův Hradec 

2.1 Přivítání 
Starosta města Ing. Stanislav Mrvka pozdravil účastníky jednání a krátce 
představil města Jindřichův Hradec. 
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2.2. Představení nových pracovníků projektu 
• Následně starosta Mrvka krátce představil nové 

pracovníky projektu, což je za Jindřichův Hradec 
Mgr. Vilma Szutová, která převzala povinnosti od Ing. 
Šárky Pinkrové, která odešla na mateřskou dovolenou.  

• Dále byl představen Ing. Ivan Študlar, který v projektu za 
město Jindřichův Hradec pracuje již od samého začátku, avšak se zatím 
přímo neúčastnil žádného společného setkání. Ivan Šudlar je uznávaný 
odborník přes dopravu v celé České republice a v projektu pracuje jako 
koordinátor projektu pro specifickou oblast – dopravu.  

• Představeni byli také zástupci dodavatele medializace a podpory 
přeshraniční spolupráce Jihočeské produkční, a. s.  

 

2.3 Info měst o průběžné činnosti 

2.3.1  Jindřichův Hradec 

• Bc. Karolína Průšová představila činnosti města Jindřichův Hradec 
v projektu od ledna 2012. Město uspořádalo v rámci projektu ve 
spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou, Oblastní kanceláří 
Jindřichův Hradec dva odborné semináře, setkání s podnikateli a od 
července 2012 plánuje řemeslné workshopy v Domě gobelínů, 
kulturních tradic a řemesel, o. p. s. Město se zúčastnilo setkání českých 
partnerů v Telči a propagovalo projekt na síťovém setkání v Jihlavě 
a převážně tištěných v médiích. Průběžně probíhá aktualizace 
projektového webu a prezentace na stránkách města. 

• Ing. Ivan Študlar popsal komplexní koncepci dopravní obslužnosti města 
Jindřichův Hradec, který se zabývá jak veřejnou, linkovou, železniční 
a individuální dopravou ve městě, tak i lepšími vztahy mezi řidiči aut, 
cyklisty a chodci. Tento materiál je jedním ze stěžejních bodů 
Jindřichova Hradce v projektu Města v rozletu. V současné době je 
zpracována a předána analýza, v příštím týdnu bude předána druhá 
část. Návrhů je mnoho, bude zajištěna prezentace návrhu na internetu. 
Do desátého srpna se budou soustřeďovat veškeré připomínky a do září 
budou projednány v rámci projektového týmu. Do konce září se také 
uskuteční veřejná prezentace a bude odevzdána závěrečná zpráva 
k projektu. Součástí závěrečné zprávy budou doporučení jak pro město, 
tak pro kraj, investiční složky, dopravce a další zúčastněné. Výstup, 
kterým bude specifický manuál, bude užitečný i pro ostatní partnerská 
města projektu, jimiž jsou tři rakouská města Horn, Zwettl, Schrems 
a dvě česká města Telč a Třeboň.   

 



 

 

3 

2.3.2 Telč 

• Ing. Věra Peichlová informovala o zavedení pravidelných 
schůzek pracovní skupiny podnikatelů, které se konají 
jedenkrát za měsíc, o velkém březnovém setkání 
podnikatelů, o zrealizování marketingového průzkumu 
Telče, zapojení podnikatelů do kulturních akcí města. 
Propagace projektu proběhla v časopise Kam po Česku 
a průběžně je aktualizován projektový web. Přestavila také plánované 
aktivity města Telče, jako jsou workshopy a semináře pro podnikatele 
a personál ve službách cestovního ruchu. Město připravuje bezplatnou 
informační brožuru, která bude kromě anotace projektu obsahovat 
přehled restauračních, ubytovacích a hotelových zařízení a ostatní 
zařízení důležitá pro návštěvníky a turisty. Ing. arch. Lukáš Pivoňka 
pracuje na aktualizaci strategie rozvoje města a cestovního ruchu. 
V průběhu projektu dojde k ověřovací testovací akci ve spolupráci 
s ostatními partnery, bude vyhotoven elektronický manuál pro ostatní 
města, která se potýkají s podobnými problémy.  

 

2.3.3  Třeboň 

• Josef Klabeček představil aktivity, které byly městem realizovány 
v rámci projektu od lednového setkání ve Schremsu. Uskutečnilo se  
II. setkání zástupců města Třeboně s podnikateli, velikonoční 
hospodářské trhy, jarní májový hospodářský trh. Současně probíhá 
aktualizace koncepce rozvoje města Třeboně a příprava balíčku slev 
a služeb. Koncepce rozvoje města byla pojata formou otevřené 
strategie na webových stránkách, je kdykoliv a komukoliv přístupná on-
line 24 hodin denně a každý do ní může dát nové náměty či informace. 
12. června byla koncepce projednána s veřejností. Došlo k mírnému 
zpoždění vydání balíčku slev, avšak pro období podzim 2012 až jaro 
2013 bude dokončen a bude k dispozici v partnerských městech a na 
různých veletrzích. Balíček bude vydán formou trhacího bloku s 
popisem organizací a jimi nabízených slev. Josef Klabeček také 
informoval o problémech, se kterými se v projektu setkali, jako 
například v rámci  řešení spolupráce se Spolkem třeboňských patriotů 
nastal problém s tím, že navrhované aktivity tohoto spolku se 
neslučovaly s myšlenkou projektu a tak prozatím žádná aktivita nebyla 
s tímto spolkem realizována, tento problém je konzultován s řídícím 
orgánem – CRR Písek. Plánované aktivity města Třeboně - další 
průběžné setkávání podnikatelů s vedením města Třeboně zároveň s 
realizací osobních setkání s podnikateli, hospodářský a adventní trh, 
autobusové poznávací zájezdy podnikatelů v cestovním ruchu ve 
spolupráci s rakouskými partnery. 
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2.3.4  Zwettl 

• Barbara Dirnberger, MBA informovala o tom, že se 
starostou města probrali problémy strategie ve Zwettlu. 
Zabývají se hospodářskou strategií. V březnu 2012 ve 
spolupráci s podnikateli dali na všechny produkty slevu. 
Tato akce byla velmi dobře přijata. Poukázala na 
problém, který se při vyjednávání o cenách vyskytl. 
Domluva s podnikateli byla těžká. Z tohoto důvodu budou dělat 
semináře, na kterých budou vysvětlovat své záměry projektu. Město 
Zwettl pracuje na telefonním adresáři, který bude hotový v srpnu. 

 

2.3.5  Horn 

• Mario Don informoval o hospodářské strategii města, jako 
o nejstěžejnějším bodu v projektu. Poukázal na problém, jakým jsou 
parkovací místa a parkovací zóny v centru města, přednesl myšlenku 
hospodářské strategie zazelenit centrum města, aby se zde lidé cítili 
dobře. Stejně jako v Třeboni chce město, aby každý mohl ke strategii 
napsat své nápady a připomínky. Město Horn se soustředí na turismus ve 
městě a vylepšení podmínek pro turisty. Dále se zabývají prezentací 
pracovních míst ve městě. V rámci dalšího stěžejního bodu jako je 
přísun podnikatelů do centra města chtějí občany přilákat z hranic 
města do historického centra a posílit dopravu ve městě. Důležitým 
tématem je pro město Horn reklama a marketing - pomoct menším 
obchodům a pomocí reklamy posílit návštěvnost občanů právě v malých 
obchodech v centru. 

 

2.4 Evaluace milníků v projektu 
K milníkům nebyly ze stran zúčastněných žádné připomínky, všechny strany 
své milníky dodržují. 

 

3. Následné termíny 
• 4. koordinačního setkání se bude konat 22. ledna 2013 

v 13.00 hodin ve Zwettlu. Pozvánky budou rozeslány. 

 

Zapsala: Bc. Karolína Průšová 


