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Zastupitelé města Meziměstí na svém zasedání, které se uskutečnilo dne 16. 2.
2022,

schválili

strategický

dokument

Strategický

plán

rozvoje

města

Meziměstí na období 2022 – 2032, usnesením č. 655/33/8/1/2022. Jedná se
o základní plánovací dokument a zároveň nástroj pro řízení rozvoje města na
uvedené období.
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1 ÚVOD
Podle zákona o obcích, č. 128/2000 Sb. je program rozvoje obce základním
plánovacím dokumentem obce. Strategický plán rozvoje města Meziměstí bude
tedy hlavním nástrojem řízení rozvoje města Meziměstí na nadcházející roky.
Strategický plán formuluje představy o budoucím vývoji Meziměstí na základě
analýzy současné situace. Strategický plán také navrhuje konkrétní aktivity,
které pomohou tyto představy úspěšně uskutečnit. Hlavním smyslem tohoto
dokumentu je napomáhat zaměstnancům i zastupitelům města s řízením
rozvojových činností (při rozhodování zastupitelstva, při přípravě projektů, při
tvorbě rozpočtu). Strategický dokument dále zvýší připravenost města k podání
žádostí o dotační podporu, čímž pomůže Meziměstí se získáním vnějších
finančních prostředků. Dalším, avšak neméně důležitým úkolem dokumentu, je
informování veřejnosti a podnikatelských subjektů v obci o směřování města v
příštích letech.
Strategický rozvojový plán je zpracováván na střednědobý časový horizont, tj.
na 10 let. Plánovacím obdobím dokumentu jsou roky 2022–2032. DSO
Broumovsko

je

realizátorem

projektu

s

názvem:

“DSO

Broumovsko

–

profesionalizace veřejné správy a zpracování strategických a koncepčních
dokumentů, reg. č. projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014436 v rámci
výzvy č. 092 v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ), který je
finančně podpořen z prostředků EU a státního rozpočtu ČR. Projekt je zaměřen
na vzdělávání úředníků a volených zástupců jednotlivých obcí, na tvorbu
strategických a koncepčních dokumentů jednotlivých členských obcí DSO
Broumovsko, a na vytvoření strategického dokumentu samotného DSO. Na
zpracování

strategického plánu rozvoje města Meziměstí se podíleli starosta,

vybraní zaměstnanci města, zastupitelé města a zástupci DSO Broumovsko.
Všichni zúčastnění měli možnost vyjádřit svůj názor na nynější situaci a
formulovat své představy o budoucím vývoji Meziměstí. Začátek spolupráce při
sestavování dokumentu je datován na říjen 2020. Obyvatelé města se zapojili
do

tvorby

strategie

prostřednictvím

pracovních

skupin

sestavených

ke
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strategickým plánům a formou dotazníkového šetření.
Strategický plán i koncepce DSO Broumovska je v souladu se strategií rozvoje
Královéhradeckého kraje. Vize Královéhradeckého kraje, tj. „Královéhradecký
kraj – místo pro kvalitní život“, se promítá do cílů samotného města a navazuje
na ni. Výchozí podmínky, totiž rovnoměrný rozvoj měst a obcí, vysoká kvalita
života obyvatel, posilování konkurenceschopnosti a vzdělanostní struktury
regionu, jsou integrovány do strategického plánu. Strategický plán města

Meziměstí je tak v souladu s nadřazenými strategiemi rozvoje.
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2 ANALYTICKÁ
ČÁST
Účelem analytické části je popis současné situace v Meziměstí. Na základě
poznatků a zjištěných pozitivních, resp. negativních stránek města lze vyvodit
závěry a stanovit budoucí kroky významné pro rozvoj města. Na základě
výsledků analytické části bude formulována návrhová a implementační část
tohoto dokumentu.

2.1 CHARAKTERISTIKA MĚSTA
Charakteristika obsahuje komplexní zhodnocení současné situace ve městě.
Kapitola se zabývá hlavními rozvojovými problémy města a také definuje jejich
příčiny. Analýza města je zasazena do prostorového kontextu.

Město Meziměstí leží ve Východních Čechách, v Královéhradeckém kraji. V rámci
kraje bychom jej nalezli v okrese Náchod, v blízkosti Broumova, v tzv.
Broumovské kotlině.

2.1.1 Historický vývoj
Druhé nejmladší město náchodského okresu má za sebou historický vývoj dlouhý
přes šest set let. Jeho prvotní počátky jsou spjaty s českou kolonizací zdejší
lokality, zejména se sousedním Vižňovem. První písemná zmínka v originále
pochází až z 29. října 1408, když označuje zdejší lokalitu jako Dolní Vižňov.
Prodejem v r. 1434 se připomíná její německý ekvivalent Halbstadt.
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Důležitým mezníkem se stal r. 1499, kdy se definitivně stává správní součástí
broumovského klášterního panství benediktínského řádu. V něm se zprvu
připomíná jako obranné místo, při němž existoval hospodářský dvůr. Majitelé
panství, broumovští opati, si zde zřídili letní sídlo. Od poloviny 17. století se
Meziměstí stává nevelkou poddanskou vsí. Hospodářské oživení regionu přinesla
až podnikatelská činnost rodiny Walzelů.

Od r. 1850 je Meziměstí samostatnou obcí, zpočátku zřejmě spojenou pod jednu
samosprávu se sousední obcí Vižňov, od r. 1873 již plně samostatnou s vlastním
obecním úřadem. Zároveň sem nastupuje nový fenomén doby – železnice a s ní
propojený textilní průmysl. Zdejší oblast se rychle industrializuje a stává se
významným hospodářským střediskem broumovského okresu. Zároveň se zde
zakládají veřejné a občanské stavby, zřizuje se škola, rozvíjí se spolkový život.

Po vzniku Československa dostává Halbstadt nový úřední název – český
ekvivalent Meziměstí. V důsledku mnichovské dohody se i zdejší pohraničí dostává
v říjnu 1938 do područí velkoněmecké říše. V květnu 1945 bylo vráceno zpět k
Československu. Současně byli odsunuti občané německé národnosti. Nahradili je
čeští přistěhovalci. Po r. 1948 nastoupila nechvalně známá politická totalita pod
vedením KSČ. Od přelomu šedesátých a sedmdesátých let minulého století mění
Meziměstí svou tvář, kromě intenzivní výstavby se v osmdesátých letech stává
střediskovou obcí integrující zdejší oblast. V r. 1992 je mu udělen statut města, o
šest let později dostává znak a prapor. V současnosti spravuje město Meziměstí
místní části: Březová, Ruprechtice, Starostín, Vižňov a Pomeznice.

2.1.2 Poloha města a vnější vztahy
Město Meziměstí se nachází zhruba 32 km severně od Náchoda a 9 km
severozápadně od města Broumov, 80 km severně od Hradce Králové.
Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Broumov. Obec patří
administrativně pod obec Náchod a náleží ke Královéhradeckému kraji, je
členem mikroregionu Broumovsko. Obec řadíme geograficky a turisticky do
Kladského pomezí. Obec sousedí s Polskem - hraniční přechod se nachází v části
obce Starostín. Správní území má celkovou rozlohu 2570,77 ha. Katastr obce se
nachází ve výšce 432 m.n.m. V současnosti má obec 2360 obyvatel (k 1. 1.
8

2021).
Město tvoří samotné Meziměstí, které leží ve středu a několik městských částí.
Střed města není příliš kompaktní, je tvořen nesourodou zástavbou, zároveň
přímým středem prochází křižovatka. Město má 6 městských částí, které k
němu byly postupně připojeny. Jejich geografická poloha přispívá k tomu, že se
jedná víceméně o samostatné obce k městu přičleněné. Jedná se o následující
městské části:
Meziměstí
Město Meziměstí je nejmladším městem v okrese Náchod. Dnes jej tvoří 6
městských částí s katastrální výměrou 2572 ha.
Březová
Část Březová leží 3 km jižně od Meziměstí. Obec byla založena r. 1253 za
broumovského

opata

Jana

Chotovského.

Obec

byla

historicky

součástí

sousedních obcí Jetřichov a Vernéřovice. Hospodářský rozkvět pro Březovou
nastal po první světové válce, kdy vznikla firma Rosenberg na výrobu rolet,
firma Hugo Burkerta vyrábějící kinoplátna a velké Seidlovo truhlářství. Před
druhou světovou válkou měla absolutně nejmenší počet českých obyvatel pouhé dvě rodiny. V okolí obce se nalézají značné mokřiny, které jsou
maloplošným chráněným územím s výskytem vzácné masožravé rostliny
Rosnatky okrouhlolisté. V obci je zajímavý venkovský dům čp. 22 a venkovská
usedlost čp. 24. Katastrální výměra obce je 0,98 km2.
Starostín
Na severozápadním okraji Broumovského výběžku leží obec Starostín. Rozkládá
se na levém břehu Stěnavy. Dnes je Starostín významný svým silničním
hraničním přechodem do Polska. Katastrální výměra je 4,46 km2. Mezi
zajímavosti obce patří venkovské domy č.p. 157 a 169 a hraniční kámen.
Ruprechtice
Obec leží severovýchodně od Meziměstí,na úpatí Javořích hor. Je vhodným
východiskem pro výlety na nejvyšší bod výběžku i Javořích hor - Ruprechtický
9

Špičák (880 m. n. m.).. Vznik obce se datuje do doby kolem r. 1250. Do roku
1938 prosperující zemědělská obec s bohatými statky a vzkvétajícím domácím
soukenictvím. V r. 1930 měla vesnice 1 271 obyvatel, z toho 180 Čechů. Na
přelomu 19. a 20. století se zde těžil vápenec - často v něm byly nalezeny
otisky ryb. Ruprechtice jsou místní částí Meziměstí od 1. 1. 1986, katastrální
výměra obce je 12,37 km2, obec je protáhlá v severojižním směru s délkou přes
3 km. Zajímavosti obce: příroda Javořích hor a Ruprechtický špičák s
rozhlednou, kostel sv. Jakuba Většího, zvonice, která slouží jako hřbitovní brána
a zděné usedlosti broumovského typu.
Vižňov
Obec leží 2 km severně od města Meziměstí, na Dobrohošt'ském potoce a táhne
se až k úpatí Javořích hor..Obec byla založena v polovině 13. století, byla
panstvím pánů z Adršpachu. Vesnice nebyla klášterním majetkem - náležela
postupně

mnoha

různým

šlechtickým

pánům.

Pod

správu

a vlastnictví

broumovského kláštera obec připadla až r. 1434. Zahrnovala původně Horní
Vižňov (dnešní Vižňov) a Dolní Vižňov (dnes Meziměstí). Obyvatelé Vižňova byli
vždy hlavně zemědělci. R. 1676 zde podle urbáře hospodařilo 29 sedláků a 22
domkářů. V 19. století byl Vižňov centrem obchodu s plátnem. V době 1.
republiky byl rozvoj místních živností podpořen stykem s dnešní příhraniční
oblastí Polské republiky. Novodobá historie je spjata s městem Meziměstí.
Katastrální výměra obce je 7,89 km2. Zajímavostí obce je:barokní kostel svaté
Anny a několik menších sakrálních staveb po okolí.
Pomeznice
Osada leží mezi obcemi Vižňov a Ruprechtice. V osadě je 6 domů, začátkem 20.
století zde však stálo 13 domů, z nichž většina byla opuštěna po 2. světové
válce po odsunu Němců z pohraničí. Stálých obyvatel žije v osadě do 10. Tato
malá osada měla dříve i vlastní hospodu (jedna z obývaných staveb),
katastrálním územím spadá pod obec Vižňov. Vzhledem ke špatné dostupnosti
byli obyvatelé přestěhováni do bytů v Meziměstí. Osada měla sloužit především
k rekreačním účelům. V dnešní době zde už jsou ale někteří obyvatelé opět
přihlášeni k trvalému pobytu.

V blízkém sousedství Meziměstí se nachází několik obcí. Jihovýchodně od obce
se nachází město Broumov se 7272 obyvateli, obec Jetřichov s 461 obyvateli a
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Hejtmánkovice s 610 obyvateli. Jihozápadně od Meziměstí je obec Vernéřovice s
319 obyvateli a město Teplice nad Metují (1613 obyvatel)
Na katastrálním území obce se nachází silnice II. třídy č. II/302 (Starostín,
státní hranice – Meziměstí – Broumov - Otovice, státní hranice). Tato silnice se
pak dále napojuje na silnici II/303, která spojuje města Broumov a Náchod.
Město je součástí Dobrovolného svazku obcí Broumovsko, MAS Broumovsko+,
Svazu měst a obcí ČR a Euroregionu Glacensis. Tento plán je zpracován v rámci
projektu na aktualizaci a realizaci strategických a koncepčních dokumentů, svým
vyzněním zapadá do celého rámce a vize rozvoje regionu Broumovsko.
Město Meziměstí je situováno v příhraniční oblasti s Polskem, v Královéhradeckém
kraji. Poloha v těsné blízkosti hranice vytváří specifické podmínky pro příhraniční
spolupráci a tato spolupráce je v celém regionu poměrně aktivní – je realizována
celá řada projektů, zaměřená převážně na rozvoj cestovního ruchu, budování
nových turistických atraktivit a prvků občanské vybavenosti.

Zdroj: mapy.cz. Katastrální území města Meziměstí.
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2.1.3 Přírodní podmínky

Území města Meziměstí leží v geomorfologickém podcelku Meziměstské vrchoviny v
Broumovské vrchovině. Větší část území, včetně intravilánu města, leží v
Broumovské kotlině. Ze severu je území omezeno Javořími horami s Ruprechtickým
Špičákem s nadmořskou výškou 880 m.n.m. Na Ruprechtickém Špičáku byla
postavena

železná

rozhledna,

která

skýtá

široký

rozhled

-

na

Krkonoše,

Broumovské stěny, Stolové hory atd. Jedná se o nejvyšší horu Náchodska.
Meziměstím protéká řeka Stěnava, jež pramení v Polsku a později u obce Otovice
opět odtéká do Polska, kde se vlévá do řeky Nysa Klodzka.
Na Javoří hory navazují polské Góry Kamennie a dále pak Góry Sowie. Většinou
zalesněné, k jihu příkře spadající pásmo Javořích hor, je přibližně 25 km dlouhé.
Dalšími vrcholy Javořích hor jsou Široký vrch, východním směrem potom výraznější
kopce, jejichž rozsochy se sbíhají ke Stěnavě: Hraniční vrch, Jelení vrch, Jedlový
vrch a Šišák. Téměř na hřebenu je rozložena rekreační osada Janovičky, s několika
penziony a sjezdovými lyžařskými terény. Javoří hory chrání Broumovskou kotlinu
ze severu a tvoří malebnou kulisu krajině, kterou protéká Stěnava. Po hřebenu
Javořích hor prochází státní hranice s Polskem, kterou kopíruje turistická trasa z
Broumova přes Janovičky do Ruprechtic.
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2.2 OBYVATELSTVO
V současnosti žije v Meziměstí celkem 2360 obyvatel, z toho 1141 mužů a 1219
žen. Průměrný věk obyvatel obce je 45,8 let, což je mírně nadprůměrná hodnota
ve srovnání s Českou republikou (průměrný věk ČR je 42,2 let).
Je patrné, že počet žen převyšuje počet mužů v obci (1219 ku 1141), stejně tak je
vyšší průměrný věk žen (47,1 ženy ku 44,4 muži), což ukazuje na známý
společenský jev, kdy se ženy dožívají vyššího věku než muži - feminizace stáří.

Tabulka 1: Stav obyvatel k 31. 12. 2020.

Počet obyvatel od 0 - 14 let je 324, ve věkové kategorii 15 - 64 je to 1429 a
nakonec obyvatel 65+ je v obci 607. Průměrný věk v obci je 45,8 let (ČSÚ). Z
tabulky výše lze vyčíst, že průměrný věk obyvatel se zvyšuje s tím, jak roste podíl
lidí starších 65 let a klesá počet narozených dětí. Nejpočetnější je skupina lidí v
produktivním

věku,

přesto

lze

ale

očekávat

postupné

pokračující

stárnutí

obyvatelstva. Trend rovněž ukazuje, že klesá počet nově narozených dětí. Je proto
nasnadě snažit se přilákat do města mladé lidi, kteří zde budou zakládat rodiny;
vytvářet jim vhodné podmínky např. formou výhodných startovacích bytů,
dostupných pozemků k trvalému bydlení atd. Cílem města by tedy mělo být
vytvářet takové podmínky, aby udrželo mladé obyvatele v obci; aby ti měli
motivaci zůstat ve městě a zakládat rodiny. Stejně tak je nutné myslet na rostoucí
skupinu seniorů a jejich kvalitu života.
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Ve vývoji počtu obyvatelstva je vidět velký skok mezi lety 1930 – 1950, kdy probíhal
odsun německého obyvatelstva, čímž se počet obyvatel snížil z téměř 4000 v roce
1930 na 2500 v roce 1950. Další vývoj je již s drobným kolísáním stabilní a bez
větších odchylek. Je patrný trend postupného ubývání obyvatelstva, což souvisí s
postupným stárnutím města a současně odchodem mladých lidí. Tento problém řeší
celá příhraniční oblast, která se v současné době potýká s útlumem tradičních
průmyslových a výrobních odvětví a vyšší nezaměstnaností. V Meziměstí zaniklo
DEPO ČD, které zaměstnávalo až 100 zaměstnanců a také Veba - přádelna, která
poskytovala zaměstnání více než 100 žen. Přispívá k tomu i horší dostupnost větších
sídel a časová náročnost dojíždění, která negativně ovlivňuje dojíždění obyvatel za
prací. Mladí lidé se tak často nevracejí zpět do města a po studiích se stěhují jinam.

Tabulka 2: Pohyb obyvatel a domů podle výsledků sčítání od roku 1869.
Zdroj: ČSÚ (2021): Veřejná databáze
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Tabulka 3: Pohyb obyvatel ve městě Meziměstí v letech 2016 - 2020.

Tabulka výše rovněž ukazuje pohyb obyvatel a vývoj v čase - dlouhodobý trend
napovídá, že ve městě umírá více lidí než je počet nově narozených a počet
vystěhovalých převyšuje počty přistěhovalých. Dochází tak postupně k úbytku
obyvatelstva - ať už přirozeně nebo stěhováním.

Obrázek 1: Pohyb obyvatelstva města Meziměstí mezi lety 2016 až 2020.
Zdroj: ČSÚ (2021): Veřejná databáze
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Zatímco v Královéhradeckém kraji a na Náchodsku byla situace od roku 2002
doposud stabilní a přírůstek byl v rovnováze s úbytkem obyvatelstva, ve městě
Meziměstí a ORP Broumov vidíme spíše záporný přírůstek (respektive úbytek)
populace. Příchod mladých rodin může povzbudit demografickou situaci v obci,
díky čemuž se může zmírnit proces stárnutí obyvatelstva. Město Meziměstí může
nabídnout výhody města v klidném prostředí CHKO Broumovska s relativně dobrou
dostupností do větších center.

Obrázek 2: Změna celkového počtu obyvatel v %, 2017-2030
Zdroj: ČSÚ (2014): Prognóza vývoje obyvatelstva města a SO ORP Hradec Králové na období
2018-2050

Podle predikce vývoje počtu obyvatel Královéhradeckého kraje, by měl počet
obyvatel kraje až do roku 2030 soustavně klesat. Předpokladem je, že na území
Broumovska do roku 2030 ubude asi 14,1 % obyvatel oproti současnému stavu. Je
otázkou, zda-li se tyto scénáře, předpokládající takto výrazný pokles obyvatelstva,
naplní. I vzhledem k situaci s pandemií Covid-19 (2020-2022) se spousta věcí
proměnila - týká se to přístupu k práci, vzdělávání, možnostem home-office atd.;
navíc Broumov kandiduje na titul Evropské hlavní město kultury 2028, je tedy
možné očekávat zvrat ve vývoji počtu obyvatel Broumovska.
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Tabulka 4: Vzdělanostní struktura obyvatel města Meziměstí

Zdroj: ČSÚ (2021): SLDB 2011

Vzdělanostní struktura ve městě je následující: 466 osob dosáhlo základního
vzdělání, 920 osob má střední vzdělání včetně vyučení (bez maturity), 505 osob
má úplné střední vzdělání s maturitou, 60 osob spadá do kategorie nástavbové
studium či vyšší odborné vzdělání. 85 osob je vysokoškolsky vzdělaných, což je
poměrně nižší zastoupení oproti jiným regionům. Nižší stav vysokoškolsky
vzdělaných je dán mj. vzdáleností nejbližší státní vysoké školy, která se nachází až
v Hradci Králové. Tyto jevy jsou pro menší města a obce typické. Lze konstatovat,
že se město Meziměstí výrazně neodchyluje od průměru jinde. Vzdělanost obyvatel
není překážkou pro další rozvoj města.
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2. 3

EKONOMIKA A SITUACE NA TRHU PRÁCE

Podle

údajů

z

registru

ekonomických

subjektů

bylo

ve

městě Meziměstí

registrováno celkem 416 podnikatelských subjektů (k 31. 12. 2020). Podniků se
zjištěnou aktivitou je 189. Z hlediska zaměření ekonomických subjektů tvoří
největší část podniky zaměřené na velkoobchod, maloobchod a opravy motorových
vozidel (20), dále stavebnictví (31) a zemědělství (29).

Graf 1: Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti.

Zdroj: ČSÚ (2021). Veřejná databáze.

Dle posledního Sčítání lidí, domů a bytů z roku 2011 bylo ve městě zaevidováno
celkem 1108 ekonomicky aktivních občanů, z toho 854 byli zaměstnanci, 12
zaměstnavatelé, 77 osob podnikalo, 101 osob bylo nezaměstnaných. Ekonomicky
neaktivních bylo celkem 1291 - z toho 719 jsou nepracující důchodci, 334 žáci,
studenti a učni. V obci se nachází 118 osob s nezjištěnou ekonomickou aktivitou.
Míra

nezaměstnanosti

v

okrese

Náchod

je

kolem

3,4

%

-

nejvyšší

v

Královéhradeckém kraji. V periferních územích na okrajích administrativních hranic
některých ORP jsou obce, kde se podíl nezaměstnaných pohybuje v rozmezí 5-6
%. Jedná se zejména o obce v SO ORP Broumov, kde dochází ke kumulaci různých
faktorů, které ovlivňují rozvoj daného území – velikost obce, dopravní dostupnost,
struktura obyvatelstva, nabídka pracovních míst a další.
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Tabulka 5: Vyjíždějící do zaměstnání a do škol z města Meziměstí

Zdroj: ČSÚ (2021): SLDB 2011

Z města Meziměstí v roce 2011 celkově vyjíždělo do zaměstnání či do škol 605
obyvatel, což je kolem ¼ všech obyvatel města. Do zaměstnání vyjíždělo 429
osob, což je téměř třetina všech ekonomicky aktivních obyvatel v obci. 288 dojíždí
za prací do jiné obce okresu / jiného okresu kraje. Mimo Královéhradecký kraj
vyjíždělo do zaměstnání 36 osob. Rovněž jsou ve městě ekonomicky aktivní
obyvatelé, kteří podle posledního sčítání z roku 2011 do zaměstnání nevyjíždí a
pracují přímo ve městě - těch je 101. Tato skupina obyvatel představuje kupní sílu
pro místní stravovací i jiné služby. V rámci zachování veřejného života ve městě ve
všedních dnech je důležité, aby se skupina pracujících přímo ve městě výrazně
nezmenšovala. Kromě práce v místě velká část pracujících dojíždí do Broumova. Z
Meziměstí dojíždí obyvatelé za prací i např. do Police nad Metují, do Adršpachu
(Continental) apod. Problémem je, že oblast je poměrně odlehlá a špatně
dostupná, i překonávání kratších vzdáleností je časově poměrně náročné. Region
celkově patří mezi hospodářsky slabé oblasti s útlumem tradičních průmyslových a
výrobních odvětví. Hospodářská situace města a tradiční průmyslová odvětví jsou
ovlivněna geografickou polohou a tradicí celé oblasti Broumovska. Tradiční je
zemědělská výroba (přičemž krajina je typická svými zemědělskými statky a
usedlostmi) a zpracovatelský průmysl. Pro oblast je typická textilní výroba, která
byla v minulosti nejvýznamnějším průmyslovým odvětvím. I přesto, že v poslední
době zažívá textilní průmysl, nejen v České republice, útlum, stále je pro oblast
významný a v oblasti působí řada společností, z nichž nejvýznamnější je VEBA a.s.
textilní závody.
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Mezi nejvýznamnější zaměstnavatele ve městě patří společnosti:
CEDIMA Meziměstí s.r.o.
Společnost patří mezi největší ekonomické subjekty s počtem zaměstnanců 50-99.
Jedná se o strojírenskou společnost dodávající řezací a vrtací stroje, textilní stroje,
zdvojené podlahy a speciální příčkové systémy pro stavební a interiérový průmysl.
Společnost 75 % produkce exportuje.
PROMA REHA, s.r.o.
Společnost vyrábí a dodává produkty pro zdravotnictví, zejména zdravotnický
nábytek (lůžka, stolky, apod.) apod. Společnost má v Meziměstí pobočku – výrobní
závod, expedici a servisní oddělení.
SVOBODA - dopravní a inženýrské stavby a.s.
Stavební společnost s počtem zaměstnanců 25-49. Předmětem činnosti jsou stavební
práce, autodoprava, demolice, pneuservis, výroba hydraulických hadic apod.
Městský úřad
S 30 stálými zaměstnanci a dalšími, kteří pracují sezónně, je město Meziměstí
významným zaměstnavatelem.
Dřevoterm, s.r.o. Výrobce rolet z textilních a dřevěných tkanin a vertikálních dřevěných žaluzií.
Společnost je významným zaměstnavatelem s cca 90 zaměstnanci.
Centrum WALZEL
Centrum provozuje společnost ČEKO IMPORT a.s. se sídlem v Broumově; centrum
nabízí celou řadu aktivit pro trávení volného času, čímž přispívá k rozvoji cestovního
ruchu ve městě.
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2. 4

VYUŽITÍ PŮDY A ZEMĚDĚLSTVÍ

Rozloha katastrálního území města Meziměstí činí 2570,77 ha. Z hlediska využití
území tvoří polovinu území zemědělská půda s výměrou 1321,99 ha (48,6 %). Z
toho 163,86 ha tvoří orná půda, 66,05 ha zahrady a 1092,08 ha trvalý travní
porost. Lesy zabírají 1024,95 ha z celkových 2570,77 ha katastrálního území;
zástavba se rozkládá na ploše 35,41 ha. To ukazuje na venkovský charakter území
s velkým množstvím přírodních ploch a nižším podílem zastavěných. Území města
je díky vysoké lesnatosti a značnému podílu trvalých travních porostů na
zemědělské půdě vyvážené a přispívá k hodnotnému krajinnému rázu.

Graf 2: Druhy pozemků ve městě Meziměstí k 31. 12. 2020.

Zdroj: ČSÚ (2021): Veřejná databáze
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2. 5

CESTOVNÍ RUCH

Atraktivity cestovního ruchu – přírodní, kulturní a turistické cíle
Meziměstí je téměř ze všech stran obklopeno horami a lesy. Z levé strany to jsou
Krkonoše, z pravé Orlické hory, na středu Javoří hory s Broumovskými stěnami.
Město Meziměstí leží na území CHKO Broumovsko v krajině obklopené horami,
skalními městy a roztodivnými útvary. Historický vývoj, částečné vysídlení krajiny i
její odlehlost a horší dostupnost - to vše pomohlo zachovat kouzelný ráz krajiny a
možnost toulat se krajinou prakticky o samotě (s výjimkou známých turistických
cílů). Městem prochází řada cyklotras i turistických stezek, které návštěvníky
provedou po okolí města k blízkým turistickým cílům na české i polské straně. Ve
městě funguje jedna větší restaurace - Švejk v Centru Walzel, dále restaurace U
Křivků (=Primátorka), Malý dům v Ruprechticích a restaurace U Kovárny. Ubytovací
kapacity jsou spíše nedostačující. V rámci městských částí funguje několik objektů
pro ubytování v soukromí, např. rodinný penzion Malý dům v Ruprechticích,
Penzion Ruprechtice, Chalupa Barborka ve Vižňově, privát Ruprechtice 108. Větší
ubytovací zařízení ve městě chybí.

Javoří hory

Nad místní částí Ruprechtice se zdvihá zalesněný vrch - Ruprechtický Špičák. Svou
výškou 880 m. n. m. je nejvyšším bodem oblasti, viditelný téměř ze všech
vyhlídek kraje. Na jeho vrcholu je postavena železná rozhledna - poskytuje výhled
do

Broumovské

(Szczeliniec),

část

kotliny,
Boru

na

táhlý

(Skalniak),

hřeben

Broumovských

stěn,

Hejšovinu

Ostaš,

Orlické hory, Turov, na masiv

Teplicko-Adršpašských skal. Také ale na Vraní hory, Rýchory a Krkonoše. Na Javoří
hory bezprostředně navazují polské Góry Kamennie a dále potom Góry Sowie. Po
hřebenu Javořích hor prochází státní hranice s Polskem, kterou kopíruje turistická
značka z Broumova přes Janovičky do Ruprechtic. Většinou zalesněné, k jihu příkře
spadající pásmo Javořích hor, je přibližně 25 km dlouhé. Dalšími vrcholy Javořích
hor jsou Široký vrch, východním směrem potom výraznější kopce, jejichž rozsochy
se sbíhají ke Stěnavě: Hraniční vrch, Jelení vrch, Jedlový vrch a Šišák. Téměř na
hřebenu je rozložena rekreační osada Janovičky, s několika penziony a sjezdovými
lyžařskými terény. Javoří hory chrání Broumovskou kotlinu ze severu a tvoří
malebnou kulisu krajině, kterou protéká Stěnava.
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Národní přírodní rezervace Broumovské stěny

Z jihozápadu je Broumovská kotlina ohraničena skalnatým pásmem Broumovských
stěn, které přes Machovské sedlo (620 m) pokračují dále v Polsku Hejšovinou
(Szczeliniec Wlk. a Ml.) a Borem (Skalniak) - Národní park Góry Stolowe.
Broumovské stěny - národní přírodní rezervace (638,08 ha, vyhlášena r. 1956)
kvádrových pískovců s převážně jehličnatými porosty, skalními bludišti a stržemi,
je známá především okolím Hvězdy, Supího hnízda a Kovářovy rokle. Zhruba 12
km dlouhý hřeben Stěn, s příkrými skalními srázy, spadajícími do širokého údolí
Stěnavy. Skrývá však mnohem více kouzelných míst, k nimž sice nevedou
bezprašné vozovky, ale stojí za to je vyhledat. Od turistické chaty na Hvězdě je
pěkný rozhled: Walbrzyšské hory, Javoří hory, Soví hory, Meziměstí, Vižňov,
Ruprechtice,

Broumov,

Křinice,

Martínkovice,

Janovičky,

Rožmitál,

Heřmánkovice,…. Ještě lepší možnost výhledu nabízí Supí koš na červené značce
vedoucí z Hvězdy na Slavný. Jihovýchodní část Broumovských Stěn je nejsnadněji
přístupná z Machova - jedná se zejména o oblast Božanovského Špičáku (773 m,
nejvyšší vrchol Broumovských stěn), Junáckou vyhlídku a Bludiště. Zajímavým
útvarem je Koruna (769 m), odkud je také pěkný rozhled směrem do Polska.
Celá oblast Stěn nabízí lezecké terény. Po úpatí Broumovských stěn prochází
cyklistická stezka.
V okolí města je navíc velké množství atraktivních turistických cílů, jako je oblast
Adršpašsko-Teplických skal, Broumov a oblast Polského příhraničí (např. Hejšovina).
Atraktivní je i blízkost Broumovského kláštera a síť rozhleden, zahrnující rozhledny
na české i polské straně.

Kulturní památky

Kostel sv. Anny ve Vižňově
Původní středověký kostel byl ve vsi doložen už v roce 1335. Stavba současného
kostela byla zahájena v roce 1724 a zcela dokončena v roce 1728.

Nádraží v Meziměstí
Nádraží ČD je technickou památkou. Budova nádraží ČD Meziměstí (trať 026) byla
postavena v souvislosti se stavbou železniční trati Choceň - Meziměstí - státní
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hranice a Meziměstí - Broumov - státní hranice u Otovic v roce 1875. Byla
koncipována jako pohraniční přechodová stanice tehdejšího Rakouska s Pruskem.
Tomu odpovídá i rozsáhlost stavby pro umístění dvou celních úřadů, ale i čekáren
pro cestující. Komplex budov zahrnoval tehdy i sídlo pruského dopravního úřadu.
Kolejiště nádraží je ve tvaru trianglu a v jeho středu je depo. V prostorách nádraží
je umístěna stála železniční expozice, tělocvična a jako rarita je v prostorách
nádraží divadelní sál, který tvoří stálou scénu divadelního souboru J. K. Tyla divadla s 90 letou tradicí (k roku 2021). Z peronu lze zahlédnout i místní zámeček,
původně letní sídlo broumovských opatů Benediktinského kláštera.

Zámek v Meziměstí
Bývalá tvrz, která od roku 1434 patřila k broumovskému klášteru. V letech 1728 1738 byl na zakázku broumovského opata Otmara Zinkeho zámek přestavěn
pravděpodobně K. I. Dientzenhoferem na barokní.
Obdélný, patrový, s mansardovou střechou, obě hlavní průčelí členěna výraznými
středními a bočními rizality. Nad jižním portálem kartuše s aliančním znakem
broumovského a břevnovského kláštera. V přízemí a chodbě patra jsou křížové a
lunetové klenby a množství barokních portálů, v patře bývalé kaple oválné stěny
členěné zdvojenými lizénami, nesoucími nízkou kupoli. Po roce 1918 byl využíván k
různým účelům (např. v něm byla první česká škola v Meziměstí) a po pozemkové
reformě se v r. 1922 stal soukromým zemědělským statkem. Po vyvlastnění po 2.
světové

válce

byl

objekt

využíván k zemědělským účelům a silně chátral.

Rekonstrukce v 70. letech mu vrátila původní podobu a v letech 1976 - 1994 byl
sídlem MNV a MěÚ. V současné době je po navrácení v restituci v soukromém
vlastnictví.

Barokní kostel sv. Jakuba Většího v Ruprechticích
Byl vysvěcen roku 1723. Postavit jej nechal opat Otmar Zinke na místě staršího
dřevěného kostela, pravděpodobně podle projektu Kiliána Ignáce Dientzenhofera.
Některé prameny připisují projekt jeho otci Kryštofu Dientzenhoferovi.
Novobarokní hlavní oltář byl roku 1997 doplněn novým obrazem od ukrajinského
malíře Vjačeslava Iljašenka. K vnitřnímu zařízení patří barokní kazatelna s figurálními
reliéfy. Pravidelné nedělní bohoslužby začínají v 16 hodin. Vedle kostela stojí
renesanční dvoupatrová zvonice z druhé poloviny 16. století. V pozdější době byla
několikrát upravována. V přízemí je zaklenuta křížovou klenbou a slouží jako brána
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na hřbitov. Fara se znakem broumovského kláštera stojí vpravo od kostela.
Postavena byla roku 1838. Mezi farou a zvonicí je umístěna socha sv. Jakuba,
patrona poutníků. Odhalena byla v roce 2019 v souvislosti s obnovou tzv.
Svatojakubské cesty a také obnovy pouti do Santiaga de Compostela.

Socha sv. Trojice v Ruprechticích
Nachází se vlevo u silnice, datována je k roku 1771.

Atraktivní turistické cíle v obci
Centrum WALZEL - fabrika na zážitky
Multifunkční centrum vzniklo po renovaci budovy bývalé tkalcovny a nabízí celou
paletu zážitků a atrakcí. Střelnici, bowling bar, fitness, lezeckou stěnu, solnou
jeskyni, laserovou střelnici, víceúčelový sál; letní zahrada, bouldering a lukostřelba
jsou doplněny restaurací Švejk, vinotékou (s pořádáním akcí Vinná brána degustace

jednou

za

měsíc)

a

prodejnou potravin COOP. Centrum nabízí

jednorázové akce a vstupné stejně jako zážitkové balíčky.

Areál zdraví a sportu Meziměstí - AQA Land
Víceúčelový sportovní areál na špičkové úrovni. Návštěvníci mohou využít velkého
plaveckého bazénu (25m, 4 dráhy), rekreačního bazénu ve tvaru oválu s celou
řadou masážních trysek a vodních chrličů, do kterého ústí 60m tobogán a
skluzavka, i dětského bazénu. V areálu se nachází dětský koutek, víceúčelové
hřiště pro volejbal, nohejbal, líný tenis či fotbal. Ve správní budově, která slouží
jako zázemí pro plavčíky a personál, je sociální zázemí areálu a v patře malá
tělocvična. K nadstandardnímu vybavení patří i minigolf a pokrytí sítí wifi.
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2.6 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Z hlediska technické infrastruktury je město velmi dobře vybaveno. Ve městě je
dostupný vodovod, kanalizace s ČOV i plynovod. Kapacita vodovodu i kvalita vody
je v pořádku a odpovídá hygienickým normám.

2.6.1 Zásobování pitnou vodou

Meziměstí je zásobeno vodou dopravovanou do přerušovacího vodojemu
Vernéřovice 2x250 m3 na kotě 490 m.n.m., který je hlavním vodojemem pro
zásobování obcí Vernéřovice, Meziměstí a Starostín.

Ruprechtice jsou napojené na vodovod zásobovaný vodou z Teplic nad Metují.

Březová

je

zásobena

vodou

dopravovanou

do

přerušovacího

vodojemu

Vernéřovice 2x250 m3 na kótě 490 m.n.m., který je hlavním vodojemem pro
zásobování obcí Vernéřovice, Meziměstí a Starostín. Pitnou vodou je Březová
zásobena společně s Vernéřovicemi z jedné rozvodné vodovodní sítě. Navíc je v
Březové propojovací šachta mezi řady Teplice I - Meziměstí a Teplice 11 –
Broumov.

Starostín

je

zásoben

vodou

dopravovanou

do

přerušovacího

vodojemu

Vernéřovice 2x250 m3 na kotě 490 m.n.m.,, který je hlavním vodojemem pro
zásobování obcí Meziměstí, Starostín a Vernéřovice. Vodovod vlastní a provozuje
společnost VAK Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.

Vižňov je pitnou vodou zásoben horním pramenním zářezem. Z toho je přes
sběrnou jímku s filtrační stanicí (kde probíhá odkyselování vody), plněn vodojem
Vižňov s objemem 60 m3. Vižňov je rozdělen na dvě tlaková pásma, horní
tlakové pásmo je zásobeno vodou z jednokomorového vodojemu Vižňov 60 m3,
d. v. na kótě 592,6 m.n.m. a hladinou ve výšce 595,1 m.n.m. Dolní tlakové
pásmo zásobí pitnou vodou dvoukomorový vodojem Vižňov s objemem 2 x 60
m3, d. v. na kotě 497,5 m.n.m. a hladinou ve výšce 500 m.n.m. Z vodojemů je
voda rozváděna gravitačně do spotřebiště.
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2.6.2 Kanalizace a čištění odpadních vod

V Meziměstí je vybudována jednotná gravitační kanalizační síť v délce 9,125 km.
Majitelem a provozovatelem kanalizace je společnost Vodovody a kanalizace
Náchod, a.s.
V současné době je kanalizační síť dokončena ve všech oblastech, kde je její
výstavba ekonomicky a fakticky možná. Město se věnuje postupnému budování
ČOV u objektů ve vlastnictví města a podporuje občany formou dotačního
příspěvku na realizaci vlastní domovní ČOV. Na kanalizaci je napojeno okolo 2000
trvale bydlících obyvatel. Odpadní vody jsou odváděny na ČOV Meziměstí.
Způsob čištění odpadních vod ostatních obyvatel není znám. V Meziměstí je
vybudována centrální ČOV (mechanicko-biologická s projektovanou kapacitou
2100 EO), kam jsou odváděny odpadní vody obyvatel. Po přečištění jsou odpadní
vody vypouštěny do Stěnavy. Vlastníkem a provozovatelem ČOV je společnost
VAK Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. V ostatních městských částech není
vybudována kanalizace, využívá se zde systému příkopů, struh a propustků. Není
tu ani ČOV, odpadní vody jsou odváděny do septiků s odtokem do povrchových
vod nebo čištěny v domovních ČOV. Město podniká kroky k rozšiřování
kanalizační sítě. Současně prostřednictvím příspěvků na zpracování projektové
dokumentace podporuje obyvatele ve výstavbě domovních ČOV.

2.6.3 Odpadové hospodářství

Město má systém sběru, třídění a svozu odpadů na území města. Ve městě se
třídí odpad, a to biologický odpad rostlinného původu, papír, plasty vč. PET lahví,
sklo, kovy, nebezpečné odpady, objemný odpad,, směsný komunální odpad a
nápojové

kartony.

Tříděný

odpad

je

shromažďován

do

sběrných

nádob/kontejnerů nebo na sběrném místě. Sběrným místem je areál bývalé
uhelny na ulici 5. května v Meziměstí. Ze sběrného místa je pak odpad odvezen
svozovou firmou Marius Pedersen a.s. Sběrné místo v areálu bývalé uhelny
přijímá všechny druhy odpadu kromě velkoobjemových kovů (areál Technických
služeb). Mimo systém jde stavební odpad, který si jeho původce musí odvézt
sám na k tomu určené místo, či zajistit na vlastní náklady svozovou firmu.
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Jak hodnotíte nakládání s odpady, třídění a recyklaci?

Obrázek 3: Výsledek dotazníkového šetření mezi občany. Zdroj: Vlastní zpracování.

2.6.4 Vytápění
Zásobování teplem a teplou vodou je řešeno převážně z lokálních zdrojů a z
domovních kotelen na plyn, tuhá paliva nebo elektřinu. Střed města je teplem a
teplou vodou zásoben z centrální kotelny, která dodává teplo a vodu do cca 430
domácností a několika objektů občanské vybavenosti. Obec je plynofikována,
pokrytí plynem je menší než 50 %. Obec by měla dbát na zavedení moderních kotlů
a snažit se o ekologičtější formu vytápění a využít k tomu např. aktuální dotační
výzvy týkající se kotlíkových dotací.

2.6.5 Veřejné osvětlení
Ve městě se nachází veřejné osvětlení. V roce 2019 došlo ke kompletní výměně
celé části Meziměstí a části Vižňov. Aktuálně (2022) je podána nová žádost do
dalších městských částí. Veřejné osvětlení mají nainstalována čidla.

2.6.6 Dopravní obslužnost a infrastruktura
Městem prochází silnice II. třídy č. II/302 (Starostín, státní hranice – Meziměstí –
Broumov - Otovice, státní hranice). Tato silnice se pak dále napojuje na silnici
II/303, která spojuje města Broumov a Náchod. Do Broumova se obyvatelé
Meziměstí dostanou zhruba do 10 minut, do Náchoda do 45 minut. Město tak má
poměrně dobré silniční spojení s těmito regionálními městy. Do krajského města
Hradce Králové cesta trvá kolem 1h 20 minut a vede přes silnici II. třídy II/303 a
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v Náchodě se dále napojuje na silnici E67; z Jaroměře pak lze sjet na dálnici D11.
Ostatní komunikace jsou komunikace III. třídy. V místní části Starostín je silniční
hraniční přechod do Polska. V Meziměstí se nachází i jediný železniční přechod na
území Královéhradeckého kraje. Železnice obcí prochází, v obci se nachází
železniční stanice.
Jak hodnotíte dopravní obslužnost?

Obrázek 4: Výsledek dotazníkového šetření mezi občany. Zdroj: Vlastní zpracování.

Údržbu místních komunikací zajišťuje město prostřednictvím Technických služeb.
Kapacita pro parkování je dostatečná po většinu roku (s výjimkou krátkodobého
velkého zvýšení počtu návštěvníků města v hlavní turistické sezoně).
Jak hodnotíte místní komunikace včetně chodníků?

Obrázek 5: Výsledek dotazníkového šetření mezi občany. Zdroj: Vlastní zpracování.
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Obyvatelé Meziměstí mohou využívat autobusové i vlakové spoje. Město
každoročně dotuje dopravu, aby zajistilo odpovídající dopravní obslužnost svým
obyvatelům. Autobusové linky jedou do Broumova 7x denně. Veřejnou městskou
dopravu město nemá.
Celá oblast je velice turisticky oblíbená, jak mezi pěšími turisty, tak cykloturisty.
Obcí prochází turistické trasy mířící do širšího okolí. Město se aktivně podílí na
budování a údržbě cyklostezek. Přímo ve městě vznikla nová cyklostezka, která
byla vybudována v rámci přeshraniční spolupráce, a to na trase Vižňov - Nowe
Siodlo. Cyklostezka Vižňov – Nowe Siodlo se realizovala v trase od kostela sv.
Anny ve Vižňově směrem ke státní hranici v délce 1.530 metrů. V prostoru
státní hranice se napojila trasa cyklostezky na polskou část a tím se vytvořil
jeden celek cyklostezky Vižňov – Nowe siodlo - Golinsk. Existuje také
cyklostezka Vižňov – Starostín a na realizaci čeká stezka Meziměstí - Starostín
(před vydáním stavebního povolení v roce 2022). V okolí mohou návštěvníci
města využít celou síť cyklostezek, např. v okolí Adršpašsko-Teplických skal,
cyklotrasy kolem Broumovských stěn atd.

Zdroj: mapy.cz. Vyznačené turistické trasy ve městě Meziměstí.
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2.7 OBČANSKÁ VYBAVENOST
2.7.1 Bydlení

Město Meziměstí kombinuje charakter zástavby venkovského typu s charakterem
městské zástavby - bydlení v bytových domech. Dle Sčítání lidí, domů a bytů
(dále jen SLDB) z roku 2011 byl bytový fond obce tvořen 550 budovami. Z toho
bylo 467 rodinných domů a 74 bytových domů. Celkový počet obydlených domů
činil 433.
V osobním vlastnictví fyzických osob je celkem 357 domů, z toho 339 rodinných
a 15 bytových domů. Ve vlastnictví obce je 13 domů, z toho 4 rodinné domy a 7
bytových

domů.

Bytovému

družstvu

patří

7

bytových

domů

a

formou

spoluvlastnictví hospodaří 41 vlastníků bytů - z toho 5 rodinných a 36 bytových
domů.

Jak hodnotíte možnosti pro výstavbu rodinných domů a kvalitu bydlení?

Obrázek 6: Výsledek dotazníkového šetření mezi občany. Zdroj: Vlastní zpracování.

2.7.2 Školství

V Meziměstí se nachází mateřská a základní škola. Mateřská škola v Meziměstí se
nachází v klidné části města. Je dvoutřídní, s celodenním provozem, kapacitou 48
dětí

a

jejím

zřizovatelem

zrekonstruovaná,

je

město

Meziměstí.

Budova

školy

je

nově

zateplená a je obklopena zahradou, která byla rovněž
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rekonstruována. V zahradě se nacházejí herní prvky, pískoviště, altán, vodní
svět, domečky z proutí, záhony, užitkové rostliny a ohniště. Pokud dovolí počasí,
jsou hry a činnosti dětí realizovány venku, na zahradě. Školní vzdělávací program
“Nikdo nejde z kola ven” respektuje osobnost dítěte a je kladen důraz na
podnětné

prostředí

a

zdravý

duševní

i

fyzický

vývoj

dítěte. Dětem je

poskytována bezplatná logopedická péče se školní speciální pedagožkou logopedkou. Další školka se nachází ve Vižňově. Ve školce jsou dvě třídy dětí
rozdělených podle věku, kapacita je 42 dětí. Kromě obvyklých aktivit nabízí
školka možnost odpolední zájmové činnosti.
V Meziměstí se rovněž nachází základní škola. Základní škola v současnosti
zajišťuje výuku pro žáky 1. - 9. tříd. Ve škole funguje i školní jídelna, která
zajišťuje stravování pro ZŠ i MŠ Vižňov, družinu i zájmové kroužky. Ke škole
patří školní pozemek a venkovní prostory školní družiny s herními prvky. Škola
využívá 11 kmenových tříd, dvě jazykové učebny, dvě počítačové učebny,
odbornou

učebnu

chemie

a

fyziky,

odbornou

učebnu

přírodopisu,

dřevodílnu-kovodílnu, školní kuchyňku, tělocvičnu, několik kabinetů, sborovnu a
ředitelnu. Škola má školní knihovnu a prostory využívané čtenářským klubem a
klubem deskových her. Ve spolupráci města a školy byl za pomoci dotace
vybudován geopark ve Vižňově. Jsou zde umístěny informační tabule o vývoji
hornin na Broumovsku, a také vzorky těchto hornin. Geopark je často
navštěvován i školami v rámci výuky. Zřizovatelem všech je město Meziměstí.

Jak hodnotíte kvalitu vzdělávání v ZŠ a MŠ?

Obrázek 7: Výsledek dotazníkového šetření mezi občany. Zdroj: Vlastní zpracování.
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2.7.3 Zdravotnictví

Obyvatelé mají k dispozici základní zdravotnické služby. Všechny ordinace se
nachází v novém zdravotním středisku. Dostupné lékařské ordinace jsou
následující: Praktický lékař (každý den v týdnu), Diabetolog (jednou týdně),
Dětský lékař (každý den v týdnu), Chirurgie (jednou týdně), Gynekologie
(jednou týdně). Ordinace stomatologie je zatím neobsazená, město se za pomoci
kraje snaží sehnat lékaře stomatologa.
Ve městě funguje lékárna. Za další lékařskou péčí dojíždějí obyvatelé obce do
blízkého Broumova, kde jsou dostupné základní ordinace (v rámci polikliniky či
soukromé ordinace lékařů) a pohotovosti. Nemocnice v Broumově je vybavena
lůžky pro následnou péči a je tu oddělení interny a interní JIP. V Broumově (cca
15 min, 9 km) je i výjezdové pracoviště Rychlé záchranné služby. Nejbližší
nemocnice je v Náchodě.

Jak hodnotíte dostupnost zdravotní péče?

Obrázek 8: Výsledek dotazníkového šetření mezi občany. Zdroj: Vlastní zpracování.

Sociální péče

Město vybudovalo v 90. letech 20. století tzv. malometrážní byty - malobyty. Ty
jsou

využívány

především

staršími

občany

a

těmi,

kdo

potřebují

terénní

pečovatelskou službu, která sídlí v objektu. Tyto byty si mohou dovolit i sociálně
slabší občané, především důchodci. Vydávány jsou též prostředky na sociální péči –
ve městě funguje terénní pečovatelská služba, která nabízí nejrůznější pomoc a
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asistenci v terénu tak, aby měli její klienti možnost co nejdéle zůstat ve svém
prostředí, na které jsou zvyklí. Město kromě financí na provoz pečovatelské služby
investuje i do dalšího vybavení, jako je např. bezbariérová koupelna, kterou
pečovatelská služba využívá pro své klienty apod.

Jak hodnotíte dostupnost sociálních služeb?

Obrázek 9: Výsledek dotazníkového šetření mezi občany. Zdroj: Vlastní zpracování.

2.7.4 Organizace, sport a spolky

Podmínky pro sport a tělovýchovu jsou ve městě ideální. Odlehlá příhraniční oblast s
překrásnou přírodou přímo vybízí k pohybu. Na jaře, létě a na podzim je velice
populární cyklistika, turistika či inline bruslení, v zimě je krajina rájem pro běžkaře.
Město samo nabízí svým občanům široký výběr možných sportovních aktivit.
Obyvatelé mohou využívat sportovních zařízení v okolí, zejména v Broumově, ale
také přímo v Meziměstí, kde je v provozu AQA LAND s bohatým zázemím nebo
WALZELOVKA,

která

nabízí

celou

řadu

i

neobvyklých

sportovních

aktivit

(horolezecká a boulderová stěna, střelnice, bowling, fitness, lukostřelba apod.)
Ve městě jsou v provozu tato veřejná sportoviště: Fotbalový stadion (kopaná,
minikopaná), Sportovní víceúčelový areál využívaný školou pro hodiny tělesné
výchovy a sportovními kroužky. Tento areál slouží i jako tréninková plocha pro
fotbalisty. Tělocvična na nádraží (odbíjená, košíková, nohejbal, stolní tenis, hokejbal,
badminton), Školní tělocvična (košíková, nohejbal, líný tenis, hokejbal a badminton),
AQA LAND (plavání, minigolf, venkovní hřiště na nohejbal atd.); hřiště „U Slavie”
slouží v zimě jako kluziště. Všechna sportoviště jsou pod správou Městského úřadu
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Meziměstí s výjimkou fotbalového stadionu (TJ) a školní tělocvičny (ZŠ Meziměstí).
Ve městě je několik dětských hřišť a koutků – v areálu AQA LAND, v Meziměstí (u
knihovny), Březové, Ruprechticích a Vižňově.
Ve městě je aktivní Tělovýchovná jednota Lokomotiva Meziměstí (TJ Meziměstí),
která funguje od roku 1933. V současné době sdružuje čtyři sportovní oddíly volejbal, kopaná, stolní tenis a nohejbal. Další možnosti pro volnočasové aktivity
nabízí SDH Meziměstí, SDH Ruprechtice, SDH Vižňov, TJ Sokol Ruprechtice; dále
Automotoklub Meziměstí, ZKO Meziměstí, Český rybářský svaz, místní organizace
Meziměstí, Divadelní spolek J. K. Tyla Meziměstí, Sdružení zahrádkářů Meziměstí,
Společnost přátel železnice a Sdružení zdravotně postižených Broumov, které
sdružuje zdravotně postižené občany Meziměstí.
Jak hodnotíte podporu zájmových (spolkových) organizací?

Obrázek 10: Výsledek dotazníkového šetření mezi občany. Zdroj: Vlastní zpracování.

Jak hodnotíte úroveň sportovního vyžití?

Obrázek 11: Výsledek dotazníkového šetření mezi občany. Zdroj: Vlastní zpracování.
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Základní škola organizuje pro děti a mládež celou řadu kroužků a zájmových aktivit.
Další nabídku volnočasových aktivit zajišťuje organizace Ulita, která využívá pro svou
činnost prostory základní školy. Děti též mohou navštěvovat Základní uměleckou
školu Broumov, jež má pobočku přímo ve městě.
Děti mohou využívat zájmové činnosti Domu dětí a mládeže Ulita Broumov, která
nabízí zájmové aktivity přímo v Meziměstí. Jedná se o kroužky se zaměřením na
sport (florbal, horolezecký kroužek, zumba), jazyky (angličtina), hry (kroužek
deskových her). Rodiče s těmi nejmenšími dětmi mají možnost navštěvovat prostory
Ulity v budově základní školy. Ulita pořádá aktivity pro menší děti a děti předškolního
věku. Nabízí ale také zájmové aktivity dětem větším (angličtina, dramaťák) nebo
dospělým (cvičení). Město podporuje dětské tábory pořádané na katastrálním území
města Meziměstí, a také tábory pořádané místními organizacemi mimo něj.
Práce se seniory je ve městě na vysoké úrovni. Město zřídilo organizační složku
Pečovatelská služba Meziměstí, která provozuje terénní pečovatelskou službu,
kterou mohou senioři využívat; ve městě využívají též malometrážních bytů. Město
v této oblasti aktivně působí a dále ji rozvíjí, buduje nové zázemí (např.
bezbariérová koupelna, kterou využívají klienti pečovatelské služby). Senioři mohou
využívat služeb ve městě za zvýhodněné ceny (vstupné, poplatky za odpady pro
seniory nad 70 let). Senioři mohou být aktivní i v rámci Klubu důchodců Meziměstí,
který ve městě aktivně působí a pořádá pro důchodce různé akce - přednášky,
besedy, výlety.

Zázemí pro pořádání kulturních akcí
Město má divadelní sál, ve kterém je stálá scéna Divadla J. K. Tyla. Je situován v
nádražní budově. Kromě divadelních představení bývá využíván také k pořádání
nejrůznějších společenských akcí, jako jsou plesy, karnevaly apod.
Víceúčelový společenský sál je také součástí budovy WALZEL - sál je variabilní s
kapacitou 300 lidí (po rozšíření o venkovní terasu až 500 lidí). V sále je pódium a
bar na nápoje.
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Kulturní a sportovní aktivity v obci
Ve městě probíhají pravidelné kulturní akce, jako jsou např. Meziměstské divadelní
hry či Ples Města Meziměstí. Dále mají občané možnost navštívit nejrůznější plesy,
karnevaly pro děti i dospělé, divadelní představení. Centrum WALZEL rovněž pořádá
celou řadu kulturních a společenských akcí, buď v rámci restaurace Švejk nebo ve
víceúčelovém sále.
Město dále pořádá několik tradičních akcí, které se pravidelně opakují. Jedná se
zejména o sportovní akce: Silniční běh Meziměstím, Mezinárodní běh (probíhá v
rámci příhraniční spolupráce měst Meziměstí a Mieroszów), Turnaj ve stolním tenise,
Meziměstskej škrpál a Běh do vrchu na Ruprechtický špičák. Dále akce pro děti jako
je Dětský den nebo společenské akce pro všechny, např. Ples města Meziměstí. Na
pořádání akcí se podílí i městské spolky (např. Divadelní spolek J. K. Tyla, TJ
Lokomotiva Meziměstí a JSDH Meziměstí) či firmy, které pořádají kulturní a
divadelní představení, plesy a karneval.
Jak hodnotíte úroveň kulturního vyžití?

Obrázek 12: Výsledek dotazníkového šetření mezi občany. Zdroj: Vlastní zpracování.

2.7.5 Služby
Město zajišťuje svým občanům celé spektrum služeb, které pomáhají zvýšit kvalitu
života a spokojenost občanů. Díky tomu lze zajistit běžné potřeby přímo ve městě a
není třeba za nimi dojíždět. Město zajišťuje zdravotnické služby (praktický lékař,
diabetologie, dětský lékař, chirurg, gynekolog). Kromě lékařských ordinací je ve
městě i lékárna. Ve městě je také k dispozici terénní pečovatelská služba. Město
provozuje dvě mateřské školky a základní školu, nachází se zde pobočka Základní
umělecké školy; stejně tak knihovna a infocentrum.
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Obyvatelé mohou využívat nabídky obchodů s potravinami a smíšeným zbožím,
truhlářství, vinotéku, obchod s textilem a domácími potřebami, květinami a
dárkovým zbožím.
Z dostupných služeb může město nabídnout služby kosmetičky, která nabízí
manikúru, pedikúru a nehtovou modeláž, kadeřnice. Pro ubytovací a gastronomické
služby jsou k dispozici např. restaurace Švejk v centru Walzel, restaurace Malý Dům
v Ruprechticích, restaurace U Kovárny a o víkendech restaurace Primátorka ve
Starostíně.
Jak hodnotíte občanskou vybavenost?

Obrázek 13: Výsledek dotazníkového šetření mezi občany. Zdroj: Vlastní zpracování.

2.7.6 Informační servis města

Město využívá několika informačních kanálů. Nejvyužívanější je Meziměstský
zpravodaj, který vychází jednou měsíčně a je bezplatně distribuován občanům
Meziměstí. Je to nejvyužívanější kanál jak městem, tak občany,,a poskytuje
široké spektrum informací o dění ve městě. Přehled zpravodajů je také na
webových stránkách města. Město též využívá přehledných www stránek, které
sledují a navštěvují spíše mladší generace obyvatel. Tam se občané města
mohou dozvědět o plánovaných akcích a dění v zastupitelstvu, prohlédnout fotky
z jednotlivých akcí apod. K informování obyvatel slouží také místní rozhlas, který
je součástí VISO (Výstražný informační systém obyvatelstva). Jedná se vlastně o
tzv. mluvící sirény.
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Z dotazníkového šetření z roku 2016 vyplynulo, že starší generace se dívají na
www stránky spíše sporadicky a velká část z nich nemá navíc internetové
připojení. Ve městě dříve fungoval ještě i TV kanál. Jeho činnost je ale v
současné době pozastavena. Kromě těchto médií využívá též město pro
informovanost občanů klasických prostředků jako je úřední deska a výlepové
plochy. Novinkou je i zasílání informací přes aplikaci mobilní rozhlas zájemcům,
kteří jsou do tohoto systému přihlášeni. Město používá pro komunikaci i
facebookové stránky.

Jak hodnotíte komunikaci obecního úřadu s občany?

Obrázek 14: Výsledek dotazníkového šetření mezi občany. Zdroj: Vlastní zpracování.

Město má vyhotovený povodňový plán, kterým se v době povodní řídí. Je
stanovena povodňová komise a ta plní své úkoly. Z hlediska živelných pohrom
jsou

největším

rizikem

povodně

na

řece

Stěnavě

a

na

Vižňovském a

Starostínském potoku. Na uvedených tocích jsou nainstalovaná čidla pro snímání
hladiny, která následně ukazují stavy hladin a množství průtoku. Na tato čidla je
přístup přes internet. Dále byly po městě v rámci informačního systému
instalovány tzv. mluvící sirény, které jsou přímo napojeny na IZS a propojeny v
rámci Broumovska. Slouží k varování občanů v případě požárů živelného a jiného
nebezpečí.
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2.7.7 Správa města

Město vzniklo nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ke dni
20. 3. 1992 jakožto územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou. Tento
zákon byl nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů. Dne 9. 3. 1998 byl městu udělen znak a prapor. Město má postavení
právnické

osoby,

v

právních

vztazích

vystupuje

svým

jménem

a

nese

odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Město má vlastní majetek a finanční
zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštními
zákony. Město spravuje své záležitosti samostatně (dále jen "samostatná
působnost"). Při výkonu samostatné působnosti se řídí zákony a obecně
závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení.
Město v samostatné působnosti zajišťuje ve svém územním obvodu hospodářský,
sociální a kulturní rozvoj, ochranu a tvorbu zdravého životního prostředí, s
výjimkou těch činností, které jsou zvláštními zákony svěřeny jiným orgánům
jako výkon státní správy. Město dále vykonává státní správu v rozsahu
stanoveném zvláštními zákony (dále jen "přenesená působnost"). Při výkonu
přenesené působnosti se město řídí zákony a ostatními obecně závaznými
předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů
státní správy. Město leží ve správním obvodu ORP Broumov a má šest místních
částí – Březová, Ruprechtice, Vižňov, Starostín, Pomeznice a Meziměstí.

Zastupitelstvo obce tvoří 9 členů, v jeho čele stojí starosta a místostarostka.
Zastupitelé se schází jednou měsíčně. Součástí města je Finanční odbor, Odbor
výstavby a životního prostředí, Odbor majetku, Technické služby, Pečovatelská
služba a Knihovna. Město má v současné době kolem 30 zaměstnanců stálých a
10 zaměstnanců zaměstnaných na vedlejší pracovní poměr (cca 6 měsíců v
roce). Město též využívá institutu obecně prospěšných prací. Úřední hodiny pro
občany obce jsou dva dny v týdnu - v pondělí a ve středu. Budova Městského
úřadu sídlí na ulici 5. května 1.
Starosta obce je ve funkci od roku 2021 a je pro výkon své funkce uvolněný.
Rozpočet města, podle kterého hospodaří v průběhu kalendářního roku, je
povinně

každoročně

sestavován

na základě zákona č. 250/2000 Sb., o

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Tvorbu, postavení, funkci a obsah
rozpočtu upravuje uvedený zákon, kterým se Meziměstí při svém hospodaření
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musí řídit. Celkový přehled příjmů a výdajů města po konsolidaci (tj. s
očištěnými ukazateli o takové částky peněžních prostředků, kdy město převádí
peněžní prostředky mezi vlastními bankovními účty a položkami rozpočtu), je
znázorněn v tabulce níže.

Tabulka 6: Přehled příjmů a výdajů Meziměstí. Zdroj: Město Meziměstí.

Město spolupracuje s obcemi na české i polské straně a společně realizují řadu
rozvojových

projektů.

Meziměstí

je

členem

DSO

Broumovsko,

MAS

Broumovsko+, Euroregionu Glacensis, Společnosti pro destinační management
Broumovska, Svazu měst a obcí ČR. V rámci příhraniční spolupráce město
realizovalo řadu projektů na podporu cestovního ruchu v příhraniční oblasti a
zkvalitnění života místních obyvatel ve spolupráci s polským partnerem.
Partnerská spolupráce mezi jednotlivými uskupeními napomáhá celkovému
rozvoji obce a zachování společného kulturního i přírodního dědictví.
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2.8 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

CHKO Broumovsko

Město Meziměstí leží na území chráněné krajinné oblasti Broumovsko. Broumovský
výběžek ve východních Čechách, ohraničený věncem hor Javořích, Stolových a
Jestřebích, je malebná krajina s ostrůvky divoké přírody, známá především svými
rozsáhlými skalními městy a unikátní církevní a lidovou architekturou. Staleté
osídlení a hospodaření dalo vzniknout ekologicky a esteticky cenné oblasti, jedinečné
v rámci celé naší země. Mozaika lesů a zemědělských pozemků, doplněná menšími
sídly a liniemi stromořadí, remízky a drobnými stavbami, je protkaná sítí potoků a
ozdobená skupinami skal a tajemnými skalními městy. Jako strážci se nad ní tyčí
stolové hory Ostaš, Bor, Broumovské stěny a polská Hejšovina.

Jak hodnotíte přírodní prostředí v okolí obce?

Obrázek 15: Výsledek dotazníkového šetření mezi občany. Zdroj: Vlastní zpracování.

Adršpašsko-teplické skály a Broumovské stěny, první proslulé rozsáhlým skalním
městem, druhé podivuhodnými skalními útvary, jsou nejcennějšími částmi zdejší
přírody, kde na specifický pískovcový reliéf a s ním související inverzní klima, jsou
vázány vzácné druhy květeny a zvířeny. Zdaleka však nejsou jedinými přírodními
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klenoty v oblasti: na stovkách lokalit je zaznamenán výskyt vzácných a zranitelných
druhů, rozmanitých biotopů a zajímavých výtvorů neživé přírody. Význam některých
lokalit se odráží v jejich vyhlášení za maloplošná zvláště chráněná území a lokality
soustavy Natura 2000.

CHKO Broumovsko bylo vyhlášeno v roce 1991, má celkovou rozlohu 410 km2 a jeho
součástí jsou 2 národní přírodní rezervace, 1 národní přírodní památka, 3 přírodní
rezervace a 5 přírodních památek. V působnosti Správy CHKO Broumovsko je i
národní přírodní památka Babiččino údolí. Na území CHKO Broumovsko je vyhlášeno
8 evropsky významných lokalit a ptačí oblast.

Území je rozděleno do čtyř zón ochrany přírody. Nejcennější je území I. zóny, která
zahrnuje zejména přírodní ekosystémy pískovcových skalních oblastí i dochované
zbytky přírodě blízkých lesů na těžko přístupných lokalitách a údolní nivy s větší
biologickou rozmanitostí. Tvoří přibližně desetinu celkové plochy CHKO.

II. zóna CHKO (zabírá 14% území CHKO) zahrnuje lesy s různou, někdy značně
změněnou druhovou skladbou, od starších, kvalitních listnatých a smíšených
porostů až po čistě jehličnaté monokultury. Porosty jsou většinou stejnověké. Na
zemědělské půdě tvoří II.zónu polokulturní až kulturní travinné porosty.
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Největší část, více než tři čtvrtiny území zaujímají III. a IV. zóna. Jsou tvořeny
zemědělskými pozemky a lesy s různou druhovou skladbou, vesměs jehličnaté, ale
občas i velmi kvalitní smíšené a listnaté porosty menšího rozsahu, které nelze
zahrnout do II. zóny a sídelními útvary. Lesy ve IV. zóně jsou menšího rozsahu,
obklopené rozsáhlými plochami zemědělské půdy. IV. zóna je vymezena v prostoru
Broumovské kotliny, nový návrh zonace počítá s jejím podstatným zmenšením.
Nově by však měla zahrnout i některé sídelní útvary, které jsou nyní součástí III.
zóny.
V roce 2103 byl veřejně projednán a schválen Plán péče o CHKO Broumovsko
platný do roku 2022. Tento dokument je hlavním odborným podkladem pro
rozhodování Správy CHKO. Jsou v něm stanoveny cíle ochrany přírody a nástroje k
jejich dosažení. Rovněž všechna maloplošná chráněná území v CHKO mají své
plány péče.
Ke zlepšení stavu chráněného území využívá Správa dotační programy Ministerstva
životního prostředí. Kosení luk, výsadby stromořadí a solitérních dřevin, zvyšování
podílu buku a jedle v lesích, péče o památné stromy, ostraha hnízd sokola a
opatření
krajinu.

na ochranu obojživelníků při jarním tahu podporuje Program péče o
Zakládání

nových vodních ploch a obnovu mokřadů a přírodního

charakteru toků umožňuje Program revitalizace říčních systémů.
Živou pamětí krajiny jsou památné stromy. V CHKO požívá ochrany institutu
památného stromu 20 výjimečných stromů. U každého je umístěn panel s
informacemi o jeho druhu, rozměrech, stáří a ošetřování, někdy i pověst spojená
se stromem.
Výskyt některých druhů rostlin, živočichů nebo přírodních stanovišť je v CHKO
významný i z celoevropského hlediska. Ptačí oblast evropské soustavy chráněných
území Natura 2000 byla vyhlášena v lednu 2005 pro ochranu sokola stěhovavého a
výra velkého. Zahrnuje všechny významné pískovcové celky na Broumovsku, které
jsou pro tyto druhy ideálním životním prostředím. Zasahuje do místní části
Březová.

Pro

ochranu

mihule

potoční

jsou

na

národní

seznam

evropsky

významných lokalit zařazeny části toků Metuje a Dřevíče. Pro svůj výskyt vzácných
biotopů

byly

na

tento

seznam

zařazeny

také

Adršpašsko

Teplické

skály,

Broumovské stěny a dosud nechráněná lokalita Žaltman.
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Národní přírodní rezervace Broumovské stěny
Národní přírodní rezervace Broumovské stěny (pol. Broumowskie Ściany) byla
vyhlášena v roce 1956 na rozloze 638 ha k ochraně krajinářsky významného
nesouměrného hřbetu (kuesta) Broumovských stěn s řadou skalních měst. Nalézá
se asi 4 km západně od města Broumov v okrese Náchod.
Broumovské stěny z kvádrových pískovců středního turonu tvoří přirozenou hranici
mezi Polickem a samotnou Broumovskou kotlinou. V závislosti na úklonu vrstev
jsou svahy směrem do Polické pánve mírné, zato k severovýchodu do rovinaté
Broumovské kotliny spadá hřeben stěnami.
Severní polovina Broumovských stěn se jeví jako jednoduchý a úzký asymetrický
hřbet (typická kuesta), který od výrazného Honského Špičáku (652 m.n.m.)
přechází na jihovýchodě přes Strážnou horu (688 m.n.m.) a Loučnou horu (647 m.
n.m.) do mírné ploché sníženiny u obce Slavný. V průběhu celého hřbetu jsou v
nejvyšších částech kolmé a převislé skalní stěny, v některých partiích až 50 m
vysoké (Strážní hora, Hvězda, Supí hnízdo aj.). Mírně ukloněné svahy k jihozápadu
jsou členěné několika hlubokými a dlouhými skalními kaňony. Nejznámější z nich
je Kovářova rokle. V blokových akumulacích se nacházejí pseudokrasové jeskyně,
protékané podzemním tokem (suťové jeskyně). Podobný ráz mají i některé další
dlouhé rokle (Hruškova, Hájkova apod.), které rovněž odvodňují jihozápadní svahy
Broumovských stěn směrem na řeku Metuji.

I severovýchodní svahy jsou členěné skalními roklemi se stejně divokou modelací,
ty však vzhledem k prudkým svahům tohoto úbočí mají jen krátký průběh. V jejich
dnech, zahlcených mocnými blokovými sutěmi, se nacházejí podzemní systémy
pseudokrasových suťových jeskyní, z nichž jeskyně ”Pod Luciferem” je svou délkou
395 m nejdelší a nejrozsáhlejší jeskyní v Broumovských stěnách. Jižní polovina
Broumovských stěn od obce Slavný až po sedlo Machovský kříž na jihovýchodě
nabývá složitější morfologii. Vlivem zvětšené frekvence tektonických poruch má
zde terén podobu rozsáhlých pískovcových strukturních plošin s výrazným
uplatněním pseudokrasového reliéfu. Na jihovýchodě je to plošina Signálu (708 m.
n. m.), příkře spadající do údolí Židovky a k zdrojnicím Bělského potoka. Okraje i
povrch plošiny jsou modelovány pestrými tvary selektivního zvětrávání pískovců i
svahovými gravitačními pohyby a jsou rozčleněné roklemi a soutěskami i do
menších skalních měst.
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Plošina

Božanovského

Špičáku

(773

m.n.m.)

je

nejvyšší

částí

celých

Broumovských stěn. Má rovněž velmi bohatou a pestrou pseudokrasovou modelaci
s uplatněním selektivního zvětrávání a gravitačních procesů. Je také známá
výskytem velkého počtu tzv. skalních hřibů, dále i skalních mís a různých typů
škrapů. Poslední strukturní plošinou Broumovských stěn je pískovcové plató mezi
vrcholy Velké kupy (708 m.n.m.) a Koruny (769 m.n.m.). Plošina výrazně
vystupuje příkrými a vysokými srázy nad plochou Broumovskou kotlinu, opět s
pestrou pseudokrasovou modelací. Poslední strukturní plošinou Broumovských
stěn je pískovcové plató mezi vrcholy Velké kupy (708 m.n.m.) a Koruny (769 m.
n.m.). Členitá morfologie především okrajů těchto strukturních plošin podmiňuje i
početný výskyt podzemních prostor jeskynního až propasťovitého charakteru.
Česká část Stolových hor, která je zařazena v NPR Broumovské stěny, se nachází
jihovýchodně

od

Machovského

sedla.

Geologicky

a

geomorfologicky

je

pokračováním Broumovských stěn. Polská část Stolových hor navazuje na
Broumovské stěny a je součástí NP Stolové hory. Nejvyšším vrcholem polské části
je Velká Hejšovina (Szczeliniec Wielki).

Nejzajímavější partie Broumovských stěn jsou zpřístupněné hustou sítí turistických
značených cest a stezek, které umožňují poměrně pohodlný průchod jinak těžko
prostupného

terénu.

Četné

vyhlídkové

vrcholy (Hvězda, Supí koš, Koruna,

Ruprechtický Špičák, Božanovský Špičák a další) poskytují výhledy nejen na blízký
skalní terén a další okolí Policka a Broumovska, ale i k dalekým obzorům s
charakteristickou konturou hřebenů Krkonoš, Sovích hor, Orlických a Bystřických
hor a přes polskou Kladskou kotlinu až po vzdálený Králický Sněžník a Jeseníky.

Nejvíce navštěvovanou partií Broumovských stěn je Hvězda (671 m.n.m.), která je i
velkou křižovatkou turistických cest. Přitažlivostí tohoto místa je nejen výhled do
Broumovské kotliny s pohraničními horami v pozadí, ale také známá barokní kaple,
postavená v letech 1732–33 podle plánů K. I. Dientzenhofera a oblíbená turistická
chata, která je postavená ve švýcarském slohu.
V těsné blízkosti Broumovských stěn u obce Suchý Důl mělo docházet v letech
1892-1895 ke 23 zjevením Panny Marie Suchodolské, tehdy čtrnáctileté Kristině
Ringlové. Církev dodnes tyto události neuznala. Rezervací prochází rozvodí mezi
Severním mořem a Baltským mořem. Geopark Broumovsko nese statut Národního
geopark.
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2.9 SWOT ANALÝZA
SWOT analýza je dnes již standardní analytickou metodou nejen regionálního
rozvoje, jejíž podstatou je odhalení a současně vzájemné porovnávání vnitřních
silných a slabých stránek a vnějších podmínek působících na město. Jedná se o
analýzu hlavních tendencí současného a budoucího vývoje města.

SWOT, což je zkratka z anglických slov:
∙ S = STRENGHTS – silné stránky, přednosti, výhody: CO JE NA NÁS
DOBRÉ
∙ W = WEAKNESSES – slabé stránky, nedostatky, slabiny: CO NÁS
OHROŽUJE
∙ O = OPPORTUNITIES – příležitosti, možnosti: JAKÉ MÁME
MOŽNOSTI
∙ T = THREATS – hrozby, nežádoucí ohrožení: CO NÁS MŮŽE
OHROŽOVAT

Smysl SWOT analýzy spočívá v akceptování silných stránek a odstraňování
(nebo alespoň omezování) stránek slabých, čímž se zvyšuje pravděpodobnost
budoucí

realizace

příhodných

možností,

a

naopak

se

omezuje

dopad

pojmenovaných hrozeb.

Výsledky SWOT analýzy slouží jako základ pro další analyzování města,
vymezení problémových oblastí a zaměření rozvojového plánu města.
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Silné stránky

Slabé stránky

❖ Poloha města v CHKO Broumovsko,
krásná příroda
❖ Nádherná příroda, blízkost atraktivních
přírodních a kulturních památek
❖ Dobrá dostupnost atraktivních
turistických cílů na území ČR i Polska
❖ Atraktivní turistické cíle přímo ve
městě (WALZEL, AQALAND)
❖ Dobrá přeshraniční spolupráce

❖ Horší dostupnost do větších center
(HK, Praha)
❖ Postupný úbytek a stárnutí
obyvatelstva
❖ Hospodářsky slabší region s vyšší
mírou nezaměstnanosti
❖ Chybějící turistická (zejména
ubytovací) infrastruktura
❖ Absence restaurace pro místní
občany
❖ Absence centra města, které by
fungovalo jako přirozené shromaždiště
obyvatel

❖ Vysoká občanská vybavenost
(školství, služby, obchody)
❖ Vybavení technickou infrastrukturou
❖ Rozvinutý systém sociální péče
(malobyty se 4 bezbariérovými byty a
terénní pečovatelskou službou)
❖ Železnice a autobusová doprava
❖ Stabilní počet obyvatel ve městě
❖ Dobrá dopravní obslužnost
❖ Broumovské kostely - NKP (Národní
kulturní památka) - větší přísun
finančních prostředků

❖ Málo pracovních příležitostí
❖ Úbytek vzdělanějších a mladších
lidí
❖ Chybí využití budovy nádražní haly (patří
ČD)

Příležitosti

Hrozby

❖ Rozvoj cestovního ruchu

❖ Další odliv obyvatel v produktivním věku
❖ Odliv mladých a vzdělaných obyvatel
❖ Nedostatečná infrastruktura cestovního
ruchu, která z města udělá pouze
průjezdové místo k hranici
❖ Snížená dostupnost lékařské péče
(zubař, pediatr, praktický lékař) ohrožení provozu polikliniky
❖ Polský overturismus - velká
jednodenní zátěž
❖ Nedostatek pracovních příležitostí
❖ Sociálně nepřizpůsobiví obyvatelé
❖ Krach velkých zaměstnavatelů (Veba,
Cedima, Proma-Reha)
❖ Místně nepatřičné stavby a
rekonstrukce
❖ Úbytek žáků ZŠ

❖ Zachování občanské vybavenosti
❖ Využití možností aktivní meziobecní
spolupráce jak v rámci oblasti
(Broumovsko), tak v rámci
přeshraniční spolupráce
❖ Využití dotačních možností
❖ Údržba a budování infrastruktury
❖ Studie středu města - nové centrum
města
❖ Pozemky k dispozici - stavební
parcely k trvalému bydlení
❖ Ojedinělá budova nádraží (tzv.
nádražní chrám) - nové využití
❖ Železniční trať
❖ Instituce Broumovska (MAS, APRB,
DSO)
❖ Přistěhování mladých rodin

48

VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST
Město Meziměstí bylo podpořeno v rámci Operačního programu Zaměstnanost,
k realizaci projektu “DSO Broumovsko – profesionalizace veřejné správy a
zpracování strategických a koncepčních dokumentů”. Tento projekt je mimo jiné
zaměřen na tvorbu strategických a koncepčních dokumentů jednotlivých
členských obcí DSO Broumovsko. Dokumenty zpracovalo DSO Broumovsko.
Pro co nejširší pohled na problematiku a zpracování kvalitních strategických a
koncepčních dokumentů, byl kladen důraz na zapojení významných aktérů
města do pracovní skupiny, která formovala vizi a strategii rozvoje města v
horizontu deseti let. Široká veřejnost byla zapojena formou dotazníkového
šetření. Hlavním účelem dotazování bylo zjištění názorů a postřehů místních
občanů. Pro vyšší návratnost byl dotazník k dispozici také v elektronické podobě
na webových stránkách.
Občané odevzdávali vyplněné tištěné dotazníky v úředních dnech na obecním
úřadě, případně je vkládali do schránky obecního úřadu. Návrhová část byla
prodiskutována na třech setkáních pracovní skupiny, které se uskutečnily v
průběhu realizace strategického plánu obce v době od roku 2020 do roku 2022.
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3 NÁVRHOVÁ
ČÁST
Návrhová část vychází z poznatků analytické části a SWOT analýzy. Reflektuje
témata, která jsou pro další rozvoj města stěžejní. Návrhová část postupuje od
obecných cílů ke konkrétním aktivitám.

STRATEGICKÁ VIZE
Dlouhodobá vize určuje představu o budoucnosti města, vyjadřuje, jak se bude
město rozvíjet a měnit. Strategická vize vychází z poznatků analytické části a z
nápadů pracovní skupiny. Realizace strategických cílů napomůže k naplnění této
vize a zajistí tak kvalitní životní prostor pro obyvatele Meziměstí.

Vize města Meziměstí
Město Meziměstí kombinuje všechny výhody města i vesnice. Výhody města
spočívají v možnosti vzdělávání, nabídce volnočasových aktivit, dostupných
zdravotních službách a síti základních obchodů a služeb. Zároveň poskytuje
klid, bezpečí a blízkost nádherné přírody. Meziměstí je dobrým místem pro
všechny věkové skupiny - zejména mladé lidi s dětmi, mládež i seniory.

STRATEGICKÉ CÍLE
Strategické cíle představují výsledný stav, kterého by mělo být dosaženo v
horizontu platnosti dokumentu.
Město Meziměstí si stanovilo strategické cíle, kterých by chtělo dosáhnout do
roku 2032, cíle jsou tedy definovány na období 10 let. Strategické cíle vychází z
potřeb občanů města a definovaných problémů v analytické části. Strategické
cíle vychází také z vize města Meziměstí. Strategické cíle vyjadřují žádoucí stav,
kterého by mělo být do roku 2032 dosaženo.
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VIZE:
CÍL 1: ROZVOJ PODNIKÁNÍ
CÍL 2: OBČANSKÁ A TECHNICKÁ VYBAVENOST
CÍL 3: CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
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CÍL 1: ROZVOJ PODNIKÁNÍ

Priorita 1.A: Podpora podnikání a podnikatelských investic

Specifický cíl: Zvýšit příležitosti k podnikání
Opatření 1.A.1:

Rozvoj a podpora podnikatelských aktivit

Priorita 1.B: Zajištění dopravní obslužnosti
Specifický cíl: Zjednodušení dopravy k usnadnění podnikání
Opatření 1.B.1:

Zajištění kvalitní dopravní obslužnosti na místní,
regionální i vnitrostátní úrovni

CÍL 2: OBČANSKÁ A TECHNICKÁ VYBAVENOST
Priorita 2.A: Rekonstrukce vzhledu města
Specifický cíl: Zlepšení vzhledu města
Opatření 2.A.1:

Úpravy a rekonstrukce

Priorita 2.B: Péče o veřejnou zeleň a vodní plochy
Specifický cíl: Údržba veřejné zeleně a vodních ploch
Opatření 2.B.1:

Zajištění údržby veřejné zeleně a vodních ploch

Priorita 2.C: Rekonstrukce ve města
Specifický cíl: Opravy a regenerace
Opatření 2.C.1:

Rekonstrukce a opravy včetně chodníků,
komunikací, zdí; regenerace sídliště

Priorita 2.D: Technická infrastruktura
Specifický cíl: Rozvoj infrastruktury města
Opatření 2.D.1:

Modernizace a rozvoj sítí technické infrastruktury
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CÍL 3: CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Priorita 3.A: Rozvoj infrastruktury a služeb cestovního ruchu
Specifický cíl: Rozvíjet návštěvnost a atraktivitu města
Opatření 3.A.1:

Obnova stávajících a realizace nových atraktivit
cestovního ruchu

Priorita 3.B: Přeshraniční spolupráce
Specifický cíl: Rozvoj cz-pl vztahů
Opatření 3.B.1:

Rozvojové projekty

Priorita 3.C: Podpora volnočasových aktivit
Specifický cíl: Zajistit kvalitní volnočasové a sportovní vyžití
Opatření 3.C.1:

Obnova a výstavba zařízení pro volnočasové
aktivity

Opatření 3.C.2:

Posilování sounáležitosti
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4 IMPLEMENTAČNÍ
ČÁST
Účelem implementace je zajistit úspěšné zavedení strategického plánu do
praxe řízení města.
Strategický rozvojový plán byl sestaven v souladu s cíli následujících
strategických dokumentů:
∙ Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+
∙ Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+
∙ Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny

Broumovsko pro období 2021-2027

OPATŘENÍ A AKTIVITY
Opatření a aktivity formulují konkrétní přístup k řešení strategických cílů.
Opatření budou naplněna realizací konkrétních rozvojových aktivit.
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CÍL 1: ROZVOJ PODNIKÁNÍ
Priorita 1.A: Podpora podnikání a podnikatelských investic
➪ Opatření 1.A.1: Rozvoj a podpora podnikatelských aktivit

Aktivita

1.A.1.1: Nabídka a prodej pozemků

Popis aktivity

Za účelem podnikatelské činnosti budou nabízeny a
prodávány pozemky (zejména ve výlukách). Motivace
může být ve formě snížené ceny za m2, finanční bonus
po zahájení činnosti, zvýhodnění při realizaci
podnikatelského záměru žádoucího pro rozvoj města.

Předpokládaný
odpovědný subjekt

Vedení města

Předpokládaný
termín realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu
aktivity

---

Aktivita

1.A.1.2: Propagace brownfieldů a jejich využití

Popis aktivity

V rámci DSO vznikl General ploch pro brownfields, který
vytipoval nevyužité a chátrající objekty na území města
Meziměstí. Je možné objekty zaregistrovat do Národní
databáze brownfields napojené na CzechInvest a získat
tak potenciální investory, kteří mohou využít objekty k
podnikatelským účelům.

Předpokládaný
odpovědný subjekt

Vedení města / DSO Broumovsko

Předpokládaný
termín realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu
aktivity

---
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Aktivita

1.A.1.3: Rozšíření průmyslové zóny

Popis aktivity

Podle Územního plánu se jedná o oblast pro výrobu a
skladování. Studie využitelnosti lokality určuje oblast jako
místo výroby, skladování a podnikání v objemu
odpovídajícím místním podmínkám. Jedná se o objekt ve
vlastnictví města (cca 25 tisíc m2); záměrem mj. využití
pro Technické služby.

Předpokládaný
odpovědný subjekt

Vedení města

Předpokládaný
termín realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu
aktivity

Dle potřeby

Připravenost k
realizaci

Záměr

Aktivita

1.A.1.4: Podpora stávajících podnikatelů

Popis aktivity

Společná koncepce komunikace města a podnikatelské
sekce v oblasti cestovního ruchu a podpory podnikání.
Cílem je nastavit komunikační strategii a využít vzájemné
synergie ke zvýšení počtu návštěvníků a příjmů z
cestovního ruchu.

Předpokládaný
odpovědný subjekt

Vedení města

Předpokládaný
termín realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu
aktivity

---
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Priorita 1.B: Zajištění dopravní obslužnosti
➪ Opatření 1.B.1: Zajištění kvalitní dopravní obslužnosti na místní,
regionální i vnitrostátní úrovni

Aktivita

1.B.1.1: Dopravní obslužnost

Popis aktivity

Zajištění kvalitní dopravní obslužnosti na místní,
regionální i vnitrostátní úrovni. Cílem aktivity je
zajištění kvalitní vlakové a autobusové dopravní
obslužnosti na úrovni města a místních částí k
podpoře podnikatelských aktivit.

Předpokládaný
odpovědný subjekt

Vedení města ve spolupráci s KHK

Předpokládaný termín
realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu aktivity

Dle potřeby

Připravenost k realizaci

Průběžně probíhá

Aktivita

1.B.1.2: Doprava CZ-PL

Popis aktivity

Pravidelná doprava na trase Meziměstí - Polsko.
Záměrem je pravidelný spoj do Polska s cílem
podpory vlakové a autobusové dopravy a napojení na
regionální vlakovou dopravu. Možno využít programu
CZ-PL spolupráce.

Předpokládaný
odpovědný subjekt

Vedení města ve spolupráci s KHK

Předpokládaný termín
realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu aktivity

---
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CÍL 2: OBČANSKÁ A TECHNICKÁ VYBAVENOST
Priorita 2.A: Rekonstrukce vzhledu města
➪ Opatření 2.A.1: Úpravy a rekonstrukce

Aktivita

2.A.1.1: Revitalizace centra města

Popis aktivity

Centrum města je v současné době nevyhovující,
neplní svůj účel, není přirozeným středem města a
nevyhovuje ani architektonicky. Vznikla proto Studie
středu města, která navrhuje úpravu a regeneraci
středu města tak, aby začalo plnit své funkce a došlo
k jeho oživení. Součástí studie jsou nová parkovací
stání, místa pro volnočasové aktivity a prostor
tržnice.

Předpokládaný
odpovědný subjekt

Vedení města

Předpokládaný termín
realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu aktivity

Dle potřeby

Připravenost k realizaci

Studie středu města

Aktivita

2.A.1.2: Úpravy v knihovně

Popis aktivity

Rekonstrukce budovy knihovny včetně vybavení
(bývalá Walzlova vila) s maximálním ohledem na
zachování původního rázu. Záměrem je vytvořit v
knihovně kulturní centrum města, kde se budou
konat přednášky, besedy, promítání atd.

Předpokládaný
odpovědný subjekt

Vedení města

Předpokládaný termín
realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu aktivity

Dle potřeby
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Připravenost k realizaci

Záměr

Aktivita

2.A.1.3: Rekonstrukce zdravotního střediska na
ZUŠ

Popis aktivity

Dokončuje se realizace ZUŠ - nové zázemí je v
prostorách bývalého zdravotního střediska města
Meziměstí. Do budoucna plán úprav v okolí objektu
nového zázemí ZUŠ.

Předpokládaný
odpovědný subjekt

Vedení města

Předpokládaný termín
realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu aktivity

Dle potřeby

Připravenost k realizaci

Dotace: realizace dokončena + udržitelnost 5 let

Aktivita

2.A.1.4: Zlepšení vzhledu budovy Městského
úřadu

Popis aktivity

Existuje studie k rekonstrukci budovy Městského
úřadu. Cílem je architektonické zlepšení vzhledu více
směrem k původní podobě budovy.

Předpokládaný
odpovědný subjekt

Vedení města

Předpokládaný termín
realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu aktivity

Dle potřeby

Připravenost k realizaci

Studie
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Aktivita

2.A.1.5: Oprava střechy tělocvičny a výstavba
venkovní učebny v areálu ZŠ

Popis aktivity

Cílem projektu je oprava špatného stavu střechy
tělocvičny, jež je součástí komplexu budov základní
školy v Meziměstí; a dále vybudování nové venkovní
učebny v areálu dotčené základní školy v Meziměstí.
Objekt tělocvičny, jejíž střecha bude v rámci projektu
obnovena, je součástí komplexu budov základní školy
na parcele st.p.č. 263. Hromosvodná soustava bude
upravena a uzemněna do pozemku p.č. 188/44.
Novostavba venkovní učebny, která je rovněž
předmětem projektu, bude součástí provozu základní
školy a bude umístěna v jejím oploceném areálu na
pozemku p.č. 188/44.

Předpokládaný
odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu aktivity

6,8 milionů

Připravenost k realizaci

Stavební povolení

Priorita 2.B: Péče o veřejnou zeleň a vodní plochy
➪ Opatření 2.B.1: Zajištění údržby veřejné zeleně a vodních ploch

Aktivita

2.B.1.1: Zádrž vody v krajině

Popis aktivity

Zlepšení stavu vodních nádrží a rybníků na území
města za účelem zádrže vody v krajině.

Předpokládaný
odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2022-2032
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Odhad rozpočtu aktivity

Dle potřeby

Připravenost k realizaci

Záměr

Aktivita

2.B.1.2: Zajištění péče a údržby veřejné zeleně

Popis aktivity

Je potřeba, aby byla zajištěna starost o veřejnou
zeleň tak, aby prosperovala. Je potřeba zajistit
vyškolené pracovníky technických služeb, v případě
náročnějších výsadeb a péče přizvat odborníky.

Předpokládaný
odpovědný subjekt

Vedení města

Předpokládaný termín
realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu aktivity

Dle potřeby

Připravenost k realizaci

Záměr
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Priorita 2.C: Rekonstrukce v obci
➪ Opatření 2.C.1: Rekonstrukce a opravy včetně chodníků, komunikací,
zdí; regenerace sídliště

Aktivita

2.C.1.1: Údržba komunikace v průmyslové zóně

Popis aktivity

Opravy lokálních poškození komunikace dle potřeby v
průmyslové zóně k ČOV a Dřevotermu.

Předpokládaný
odpovědný subjekt

Vedení města

Předpokládaný termín
realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu aktivity

Dle potřeby

Připravenost k realizaci

Dle potřeby

Aktivita

2.C.1.2: Celková rekonstrukce chodníků v části
Starostín

Popis aktivity

Rekonstrukce chodníků v části Starostín podél
průjezdného úseku komunikace 302 od hraničního
přechodu ve Starostíně (ulice Dlouhá a ulice 5.
května k mostku (CEDIMA, Proma Reha)

Předpokládaný
odpovědný subjekt

Vedení města

Předpokládaný termín
realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu aktivity

Dle potřeby

Připravenost k realizaci

Záměr
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Aktivita

2.C.1.3: Rekonstrukce veřejného osvětlení a
doplnění stávající sítě

Popis aktivity

Město má dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení
a doplnění stávající sítě pro části Ruprechtice, Vižňov
a Březová.

Předpokládaný
odpovědný subjekt

Vedení města

Předpokládaný termín
realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu aktivity

---

Připravenost k realizaci

PD / Čeká na realizaci

Aktivita

2.C.1.4: Regenerace sídliště 5. května k čp. 421

Popis aktivity

K regeneraci sídliště je zpracována Územní studie týká se chodníků, parkovacích stání, oprav
komunikací a osvětlení.

Předpokládaný
odpovědný subjekt

Vedení města

Předpokládaný termín
realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu aktivity

Dle potřeby

Připravenost k realizaci

Realizace probíhá
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Aktivita

2.C.1.5: Opravy pískovcových mostků,
propustků a opěrných zdí - Ruprechtice, Vižňov

Popis aktivity

Postupná realizace a opravy (cca 50-60 mostků a
propustků). V rámci DSO byl zpracován Generel
mostní sítě - může být užitečné při vytipování
nutnosti oprav. Město má k dispozici také pasport
všech mostů a mostků na svém území.

Předpokládaný
odpovědný subjekt

Vedení města

Předpokládaný termín
realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu aktivity

Dle potřeby

Připravenost k realizaci

Postupná realizace

Aktivita

2.C.1.6: Opravy lokálních částí místních a
účelových komunikací včetně chodníků

Popis aktivity

Postupná realizace a opravy

Předpokládaný
odpovědný subjekt

Vedení města

Předpokládaný termín
realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu aktivity

Dle potřeby

Připravenost k realizaci

Postupná realizace

Aktivita

2.C.1.7: Opravy hřbitovních zdí

Popis aktivity

Opravy ve Vižňově a Ruprechticích. Plán: vyhotovení
PD na opravu a dokončení zbývajících částí.

Předpokládaný
odpovědný subjekt

Vedení města
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Předpokládaný termín
realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu aktivity

Dle potřeby

Připravenost k realizaci

PD

Aktivita

2.C.1.8: Obměna vánoční výzdoby města

Popis aktivity

Postupná obměna vánoční výzdoby města s cílem
zatraktivnění vzhledu.

Předpokládaný
odpovědný subjekt

Vedení města

Předpokládaný termín
realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu aktivity

Dle potřeby

Připravenost k realizaci

Postupná realizace

Aktivita

2.C.1.9: Rekonstrukce střechy u budovy C
(tělocvična ZŠ)

Popis aktivity

Objekt tělocvičny má vyměněná okna,
rekonstruované topení a je zateplen. V plánu je
rekonstruovat střechu tak, aby nedocházelo k úniku
tepla.

Předpokládaný
odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu aktivity

Dle potřeby

Připravenost k realizaci

PD a stavební povolení
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Aktivita

2.C.1.10: Modernizace centrální kotelny

Popis aktivity

Zavádění nových technologií (po generace) a
provádění změn vyvolaných změnou legislativy za
účelem zlevnění dodávek tepla pro občany.

Předpokládaný
odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu aktivity

Dle potřeby

Připravenost k realizaci

Před podpisem smlouvy

Aktivita

2.C.1.11: Rekonstrukce a případné opravy tzv.
"černé cesty", cesty do Starostína vedle kolejí
(p.č. 1094, k.ú. Meziměstí)

Popis aktivity

Jedná se o pozemek města, využívaný v době
rekonstrukce komunikace II/302 jako objízdná trať.
Tato cesta je nejkratší a nejbezpečnější spojnicí mezi
Meziměstím a Starostínem. Nutná je rekonstrukce
povrchu, doplnění svítidel, případně odpočinkových
míst.

Předpokládaný
odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu aktivity

Dle potřeby

Připravenost k realizaci

Záměr
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Priorita 2.D: Technická infrastruktura
➪ Opatření 2.D.1: Modernizace a rozvoj sítí technické infrastruktury

Aktivita

2.D.1.1: Rekonstrukce sítí technického vybavení
ve čtvrti "Alpská víska"

Popis aktivity

Celková rekonstrukce - komunikace, chodník,
kanalizace, opěrné zdi, elektrické přípojky, vodovod,
veřejné osvětlení, plyn…

Předpokládaný
odpovědný subjekt

Vedení města

Předpokládaný termín
realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu aktivity

---

Připravenost k realizaci

Před vydáním stavebního povolení

Aktivita

2.D.1.2: Výstavba inženýrských sítí v Jiráskově
čtvrti

Popis aktivity

Výstavba sítí technického vybavení pro výstavbu
rodinných domů (komunikace, kanalizace, elektro,
voda apod.); po dokončení vznikne cca 12 stavebních
parcel na domy k trvalému bydlení.

Předpokládaný
odpovědný subjekt

Vedení města

Předpokládaný termín
realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu aktivity

---

Připravenost k realizaci

Záměr
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Aktivita

2.D.1.3: Vybudování kompostárny a zázemí
Technických služeb v prostoru průmyslové zóny

Popis aktivity

Nové využití průmyslové zóny pro zázemí
Technických služeb města a vznik nové kompostárny.

Předpokládaný
odpovědný subjekt

Vedení města

Předpokládaný termín
realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu aktivity

---

Připravenost k realizaci

Záměr

Aktivita

2.D.1.4: Vybudování nových parkovacích míst
na místě bývalé kotelny a uhelny

Popis aktivity

Tento brownfield na území města si zaslouží nové
využití. V plánu je zbourat bývalou kotelnu a uhelnu a
vybudovat na tomto místě prostor pro cca 80
parkovacích míst.

Předpokládaný
odpovědný subjekt

Vedení města

Předpokládaný termín
realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu aktivity

---

Připravenost k realizaci

Záměr
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CÍL 3: CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Priorita 3.A: Rozvoj infrastruktury a služeb cestovního ruchu
➪ Opatření 3.A.1: Obnova stávajících a realizace nových atraktivit
cestovního ruchu

Aktivita

3.A.1.1: Areál AQA LAND

Popis aktivity

Vybudování saunového komplexu v areálu.
Vybudování kamerového systému a placené závory
na parkoviště + informace o obsazenosti na hranicích
- maximální únosnost areálu je 600 osob.

Předpokládaný
odpovědný subjekt

Vedení města

Předpokládaný termín
realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu aktivity

70 milionů (saunový komplex)

Připravenost k realizaci

PD

Aktivita

3.A.1.2: Cyklostezka Meziměstí - Starostín

Popis aktivity

Rekonstrukce stávající polní cesty na cyklostezku v
rozsahu Meziměstí - Starostín.

Předpokládaný
odpovědný subjekt

Vedení města

Předpokládaný termín
realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu aktivity
Připravenost k realizaci

--Před vydáním stavebního povolení
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Aktivita

3.A.1.3: Stezka Pavla Hečka

Popis aktivity

Vybudování naučné stezky v upomínku na bývalého
starostu Meziměstí Pavla Hečka. V rámci trasy
vybudovat odpočívadlo v parku u zdravotního
střediska včetně cedule a mapy.

Předpokládaný
odpovědný subjekt

Vedení města

Předpokládaný termín
realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu aktivity

---

Připravenost k realizaci

Záměr / Realizace 2022

Aktivita

3.A.1.4: Úprava prostředí kolem sochy Sluneční
kalendář

Popis aktivity

Revitalizace okolí sochy a nové prvky včetně
mobiliáře atd.

Předpokládaný
odpovědný subjekt

Vedení města

Předpokládaný termín
realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu aktivity

---

Připravenost k realizaci

Záměr
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Priorita 3.B: Přeshraniční spolupráce
➪ Opatření 3.B.1: Rozvojové projekty

Aktivita

3.B.1.1: Realizace rozvojových projektů v rámci
meziobecní a příhraniční spolupráce

Popis aktivity

V budově bývalé celnice vybudovat společně CZ-PL
infocentrum, kde by se nacházela i restaurace,
ubytování a dobíjecí stanice pro elektrokola.
Spolupráce s Miéroszowem (Euroregion Glacensis).

Předpokládaný
odpovědný subjekt

Vedení města

Předpokládaný termín
realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu aktivity

---

Připravenost k realizaci

Záměr

Aktivita

3.B.1.2: Pod jednou střechou 3

Popis aktivity

Projekt v rámci CZ-PL spolupráce Meziměstí a
Miéroszowa k posilování sounáležitosti a dobrých
vztahů.

Předpokládaný
odpovědný subjekt

Vedení města

Předpokládaný termín
realizace

Dle potřeby

Odhad rozpočtu aktivity
Připravenost k realizaci

--Běží
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Priorita 3.C: Podpora volnočasových aktivit
➪ Opatření 3.C.1: Obnova a výstavba zařízení pro volnočasové aktivity

Aktivita

3.C.1.1: Vybudování dětských hřišť

Popis aktivity

V Meziměstí, Ruprechticích a Vižňově vybudovat nová
dětská hřiště.

Předpokládaný
odpovědný subjekt

Vedení města

Předpokládaný termín
realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu aktivity

---

Připravenost k realizaci

Záměr / Realizace 2022

Aktivita

3.C.1.2: Víceúčelové sportoviště - dokončení
zázemí

Popis aktivity

Vybudování lavic na sezení ve stráni.

Předpokládaný
odpovědný subjekt

Vedení města

Předpokládaný termín
realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu aktivity

---

Připravenost k realizaci

Záměr
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Aktivita

3.C.1.3: Oprava Sokolovny (Vižňov)

Popis aktivity

Rekonstrukce vižňovské Sokolovny.

Předpokládaný
odpovědný subjekt

Vedení města

Předpokládaný termín
realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu aktivity

---

Připravenost k realizaci

Záměr

Aktivita

3.C.1.4: Oprava hřišť

Popis aktivity

Oprava stávajícího zařízení a vybavení nových atrakcí
pro sport a volnočasové aktivity u hřišť v
Ruprechticích, Vižňově a Meziměstí.

Předpokládaný
odpovědný subjekt

Vedení města

Předpokládaný termín
realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu aktivity

---

Připravenost k realizaci

Dotace

Aktivita

3.C.1.5: Revitalizace zahrady u ZŠ

Popis aktivity

Nové prvky do zahrady u ZŠ, oživení prostoru,
mobiliář, zeleň, vodní prvky.

Předpokládaný
odpovědný subjekt

Vedení města

Předpokládaný termín
realizace

2022-2032
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Odhad rozpočtu aktivity
Připravenost k realizaci

--Návrhová studie

➪ Opatření 3.C.2: Posilování sounáležitosti

Aktivita

3.C.2.1: Společenské a kulturní akce

Popis aktivity

Pořádání nohejbalových, volejbalových turnajů v
rámci Meziměstí (tradice). Soutěže v netradičních
disciplínách včetně nohejbalu (tradice). Cílem je
pokračovat v těchto akcích.

Předpokládaný
odpovědný subjekt

Vedení města

Předpokládaný termín
realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu aktivity

---

Aktivita

3.C.2.2: Aktivní spolupráce s osadními výbory

Popis aktivity

Pokračování ve spolupráci s osadními výbory z
Březové, Ruprechtic i Vižňova. Aktivní komunikace.

Předpokládaný
odpovědný subjekt

Vedení města

Předpokládaný termín
realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu aktivity

---
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Aktivita

3.C.2.3: Vstřícnost města ke všem generacím prvky, akce a vzdělávání

Popis aktivity

Město podporuje akce a projekty pro maminky s
dětmi i seniory. V případě maminek jde o besedy a
přednášky na vybraná témata, opravy dětských hřišť
apod. V případě seniorů dbá na úpravu chodníků bezbariérovost, instalaci laviček v městském
prostoru, které senioři mohou využít pro odpočinek
při cestě na nákup atd. Pro seniory organizuje
besedy a vzdělávací akce v oblasti finanční
gramotnosti, bezpečnosti, pořádání besed na téma
zdraví a stravování ve vyšším věku atd. Dále je
součástí aktivity instalace cvičebních prvků ve městě,
které lidé všech generací mohou využívat.

Předpokládaný
odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu aktivity

---

Připravenost k realizaci

Záměr

Aktivita

3.C.2.4: Podpora dětských táborů

Popis aktivity

Město podporuje dětské tábory pořádané na
katastrálním území města Meziměstí, a také tábory
pořádané místními organizacemi mimo něj.

Předpokládaný
odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu aktivity

---

Připravenost k realizaci

Záměr
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ZPŘÍSTUPNĚNÍ DOKUMENTU
Dokument bude zveřejněn na internetových stránkách města Meziměstí a
zároveň bude k nahlédnutí, případně i k zapůjčení v listinné podobě na obecním
úřadě.

HODNOCENÍ PLNĚNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU
Plnění strategického plánu bude kontrolováno průběžně, bude vyhodnoceno, do
jaké míry byly naplánované záměry skutečně realizovány, či z jakých důvodů
případně realizovány být nemohly. Současně budou případně přehodnoceny
jednotlivé záměry z hlediska možnosti a potřebnosti jejich realizace a bude také
zkontrolováno nastavení priorit záměrů.
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