Průběžná zpráva k auditu udržitelného rozvoje města
Chrudim za rok 2020

Město Chrudim provedlo v roce 2019 sebehodnocení v rámci Auditu udržitelného
rozvoje. Sebehodnocení bylo posouzeno externími oponenty, odborníky. V této
průběžné zprávě jsou uvedeny dílčí kroky, akce, projekty, kterými se snažíme naplňovat
a reagovat tak na podmínky a doporučení, které vzešly od oponentů.
Časové období – leden 2020 – listopad 2020.

1A – SPRÁVA VĚCÍ VEŘEJNÝCH














Bylo
schváleno
vyhodnocení
Akčního
plánu
pro
rok
2019
https://chrudim.eu/assets/File.ashx?id_org=5429&id_dokumenty=11614
Byl
sestaven
Akční
plán
města
Chrudim
na
rok
2021
–
https://chrudim.eu/assets/File.ashx?id_org=5429&id_dokumenty=11615
https://chrudim.eu/strategicky-tym-pro-udrzitelny-rozvoj-mesta-chrudim/d-1700 - zde jsou
zveřejněny zápisy včetně příloh
Bylo provedeno vyhodnocení indikátorů ke strategii, vyhodnocení trendů proběhne na
dalším setkání týmu (vyhodnocení je součástí dokumentu vyhodnocení Akčního plánu
města
Chrudim
za
rok
2019)
https://chrudim.eu/assets/File.ashx?id_org=5429&id_dokumenty=11614
V průběhu roku 2020 byly zpracovány nové koncepční dokumenty – Koncepce rozvoje
cestovního ruchu města Chrudim 2021 – 2028, včetně akčního plánu na rok 2021 https://chrudim.eu/assets/File.ashx?id_org=5429&id_dokumenty=11616
Proběhla aktualizace koncepce školství, včetně sestavení akčního plánu na rok 2021 a
vyhodnocení akčního plánu za rok 2019
Na strategickém týmu pro UR města Chrudim byly koncepční dokumenty schváleny a
doporučeny pro schválení v RM a ZM
Bylo provedeno hodnocení projektů z hlediska UR – při sestavování akčního lánu na rok
2021 - https://www.dataplan.info/cz/chrudim/strategie/projekty?rok=2021
V rámci projektu Pakt starostů a primátorů bude zpracováno vyhodnocení a aktualizace
Akčního plánu udržitelné energetiky, dojde k propojení s Adaptační strategií města
Chrudim na klimatickou změnu a SMART řešeními vhodnými pro naše město
pomocí DataPlánu jsme provedli provazbu Strategických dokumentů města podle témat
udržitelného
rozvoje
-https://terminal.dataplan.info/cz/chrudim/dokumenty-aprojekty/sestava-1-profil-zm-strategie a propojení strategických cílů s cíli SDGs https://terminal.dataplan.info/cz/chrudim/sestavy-profil-zm/sestava-cile-dle-temat-sdgs

v roce 2020 byl vyhlášen první ročník participativního rozpočtu s názvem „Tvořím
Chrudim“ – www.tvorim.chrudim.eu

1B – ÚZEMNÍ ROZVOJ
 Změnu č. 2 ÚP Chrudim vydalo ZM Chrudim dne 14. 9. 2020, usnesením Z/66/2020.
https://chrudim.eu/uzemni-plan-chrudim/d-2211/p1=1841
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2 – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ














ÚSES: probíhá zpracování Plánu ÚSES pro celé území ORP Chrudim, součástí bude i
řešení území města Chrudim. V září 2020 byla dokončena analýza stavu.
Ochrana ZPF: projednávání změn územního plánu probíhá zcela v souladu se zákonem
č. 334/1992 Sb., Vzhledem k tomu, že řada nevyužitých ploch není ve vlastnictví města,
nelze vlastníky k využití pro výstavbu nijak nutit.
Ekologické zemědělství: bude řešeno se Střední zemědělskou školou a VO3 Chrudim –
některé pozemky na území města obhospodařuje její Školní statek.
Ochrana ovzduší: měření průběžně probíhá, situace bude vyhodnocena po dokončení II.
etapy obchvatu města, kdy bude zřejmé, zda odklonění dopravy stav ovzduší ovlivnilo.
Požadavek týkající se množství (objemu) vypouštěných znečišťujících látek do
povrchových vod byl řešen s provozovatelem ČOV, Vodárenskou společností Chrudim
a.s. Ten poskytl tabulku bilančního znečištění v letech 2017, 2018 a 2019. Tabulku
přikládáme.
Řešení nakládání s odpadními vodami v městských částech Medlešice, Topol a Vestec.
Medlešice: v současné době probíhá stavební řízení na stavbu kanalizace, stavební
povolení bylo vydáno koncem října 2020 a v polovině listopadu nabyde právní moci.
Stavba bude zahájena v závislosti na získání dotace.
Topol: v současné době se odkanalizování této místní části neřeší, likvidaci odpadních
vod si zajišťují vlastníci jednotlivých nemovitostí.
Vestec: připravuje se projektová dokumentace napojení této místní části na centrální
ČOV.
Je realizován projekt na výsadbu zeleně ve městě – obdržená dotace.

3 – UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA








Připravuje se informační kampaň na důsledné třídění odpadů a předcházení vzniku
odpadů.
Byl zahájen pilotní projekt třídění bioodpadu od rodinných domů ve vybraných ulicích.
Město získalo dotaci na pořízení 1 500 biopopelnic. Pilotní projekt bude spuštěn na jaře
2021.
Byl zpracován projekt předcházení vzniku odpadů s názvem „Dost bylo plastů“ – nákup
vratných kelímků, které budou používány na akcích města.
Probíhají projektové přípravy na vybudování nového sběrného dvora.
Realizace projektu Re-use centra.
Probíhá instalace fotovoltaických panelů na budovách v majetku města.
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Průběžně vyhodnocujeme opatření realizovaná v rámci energetického managementu –
výměna osvětlení na MěÚ – zářivky za LED.
Rekonstrukce MŠ U Stadionu – snížení energetické náročnosti.

4 – DOPRAVA





Byl otevřen dopravní terminál - Nový dopravní terminál se má stát důležitým přestupním
uzlem regionální dopravy a přispět k pohodlnějšímu a díky tomu také k intenzivnějšímu
využívání veřejné dopravy v Chrudimi a okolí - https://chrudim.eu/posledni-etapa-stavbyterminal-verejne-dopravy-chrudim/d-11425
V listopadu bude dokončen sjezd ke sportovištím.
Probíhá stavba 2. části obchvatu – předpokládané dokončení 12/2021.

5 – ZDRAVÍ


Osvětové akce byly pandemické situaci zrušeny.

6 – MÍSTNÍ EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ


Proběhl pracovní workshop s podnikateli ve městě – cílem bylo představení vize města
v jeho rozvoji a nastavení spolupráce s podnikateli a KHK.

7 – VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA



Proběhlo hodnocení školských zařízení vzhledem k UR za školní rok 2019/2020
V roce 2020 proběhlo první školní fórum, z rozpočtu města byla škole přidělena finanční
částka 30.000 Kč – děti si rozhodly, co bude za tuto částku zakoupeno https://vzpravy.cz/zpravy/pardubicko/ostatni-mesta/2275/deti-v-chrudimi-se-zapoji-dozlepsenimesta?fbclid=IwAR3GPvX2_1GgVIQdmeSVflIeOgENlj1_FGrWmUawv7ag_hTuL2_PBzc
Qt4Q ,
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=IMOnKF2Q8WQ&fbclid=IwAR1iznj3jQP4n
AOZdEJmM6Y8DViSuWmmglJOfU-3UpHoRDwtT90o1TcQ2jA
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8 – KULTURA A VOLNÝ ČAS




probíhají přípravy na zpracování koncepce kultury města Chrudim – v současné době
probíhá zpracování analýzy a konzultace s odborníkem na kulturu
připravuje se systém prezentace kulturních akcí pro město
v rozpočtu na 2020 bylo vyhrazeno 250 tis. Kč na zlepšení vzhledu centra - tato dotace
byla použita na podporu rekonstrukce domu v Široké ulici včetně výkladců (omezení
nevhodné reklamy)

9 – SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ













Realizace projektu Komunitního plánování sociálních služeb v rámci ORP na roky 2020 –
2022 - https://chrudim.eu/komunitni-planovani-site-socialnich-sluzeb-v-orp-chrudim-20202022/d-11053/p1=2106
Aktualizace Akčního plánu KPSS na rok 2021
Příprava koncepce sociálního bydlení ve městě Chrudim
Příprava změny fungování komunitního domu
Pokračování v již realizovaných projektech, zavádění opatření a návrhů vzešlých
z projektů v praxi – OSPOD a sociální práce na obci - https://chrudim.eu/podporasocialni-prace-v-obci-chrudim-a-ve-spravnim-obvodu-obce-s-rozsirenou-pusobnosti2017-2019/d-7097/p1=2106
Rozšiřování cílových skupin v rámci databáze SPONA - https://spona.chrudim-city.cz/
Obec přátelská seniorům – připravili jsme blok nových aktivit zaměřených na cílovou
skupinu seniorů – na základě jejich požadavků připravujeme nové akce - Dokud se zpívá
aneb zážitkové odpoledne nejen pro seniory - https://chrudim.eu/dokud-se-zpiva-anebzazitkove-odpoledne-nejen-pro-seniory/d-11456/p1=1944
Sportovní hry pro seniory musely být bohužel vzhledem k epidemiologické situaci
zrušeny
Město Chrudim s partnerskými organizacemi se připojilo k projektu MPSV ČR - ICE karta
- seniorská obálka - https://chrudim.eu/ice-karta-seniorska-obalka/d-11460/p1=1944

10 – GLOBÁLNÍ ODPOVĚDNOST
 akce na podporu globální odpovědnosti byly zrušeny.
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